
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian Kompetensi Profesioanal Guru

Sebelum menguraikan tentang pengertian kompetensi profesional guru

secara utuh, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian kompetensi. 

Kompetensi secara etimologi berarti “ kecakapan atau kemampuan“.
1

Sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan 

seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu”.
2

Definisi lain menyatakan bahwa kompetensi adalah “ pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi 

bagian dari dirinya, sehingga  ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya”.
3

Menurut Moh. Uzer Usman Kompetensi berarti suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif 

maupun yang kuantitatif.
4
 Sementara, dalam UUD RI No 14 tahun 2005 tentang
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guru dan dosen serta UU RI No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dijelaskan bahwa 

kopetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan.
5
 

Dari beberapa penjabaran mengenai kompetensi dapat dikatakan 

bahwasanya kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang harus dikuasai dan 

dipahami, yang menjadi bekal mereka ketika melaksanakan tugasnya sebagai 

seorang guru. Demikian kompetensi guru yang menjadi landasan dalam rangka 

mengabdikan profesinya. Guru yang baik tidak hanya mengetahui, akan tetapi 

benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tugas dan perannya. 

Dari uraian diatas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi guru 

menunjukkan kepada performance dan perbuatan rasional untuk memenuhi 

spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan 

rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performence merupakan 

perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencangkup sesuatu 

yang tidak kasat mata.  

Komperensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, 

menengah dan pendidikan usia dini. Seperti yang tercantum dalam peraturan 

pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan bahwasanya 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru antara lain adalah : (a). Kompetensi 
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Pedagogik, (b). Kopetensi Kepribadian, (c). Kompetensi Profesional, (d). 

Kompetensi Sosial.
6
 

Kompetensi Profesional adalah kemampuan atau keahlian khusus yang 

mutlak dimiliki oleh guru dalam bidang keguruan yang dengan keahlian khusus 

tersebut mampu melakukan tugas dan fungsinya secara optimal. Profesionalisme 

merupakan modal dasar bagi seorang gutu yang harus dimiliki dan tertanam dalam 

perilaku kepribadiannya setiap hari baik di dalam lingkungan sekolah maupun 

masyarakat.
7
 

Sedangkan dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 

(3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
8
 

Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan pencerminan 

penguasaan guru terhadap kompetensinya. Dalam bukunya nana sudjana 

dijelaskan ada 10 kompetensi yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Kompetensi tersebut adalah : 

1) Menguasai bahan materi 

2) Mengelola program belajar mengajar 

3) Mengelola kelas 

4) Menguasai landasan pendidikan 

5) Mengelola interaksi belajar mengajar 

6) Menggunakan mendia dan sumber belajar  

7) Menilai prestasi siswa dalam pendidikan dan pengajaran 
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8) Mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan 

9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

10) Menguasai prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian 

pendidikan guna keperluan pengajaran.
9
 

 

Memahami uraian di atas, nampak bahwa kompetensi profesional 

merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan tugas utamanya mengajar. 

 

2. Syarat-Syarat Menjadi Guru Profesional 

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti yang 

dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan 

menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dikatagorikan 

sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru yang profesional, 

mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai 

pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. Demikian juga profesi 

seorang doktor, sebagaian orang dapat menyembuhkan penyakit seseorang 

melalui pengalamannya dengan cara pengobatan tertentu, akan tetapi dia belum 

bisa dikatakan doktor, karena doktor akan melakukan terapi dengan 

mempergunakan teori-teori dan pengalaman yang dia pernah lakukan, dan dapat 

diterima secara rasional mereka mencintai pekerjaannya dan kode etik 

kedokteran.
10
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Dilihat dari ilmu pendidikan islam, maka secara umum untuk menjadi 

guru yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya hendaklah sebagai berikut: 

a. Taqwa kepada Allah SWT sebagai syarat menjadi guru 

Guru sesuai tujuan ilmu pendidikan islam, tidak mungkin mendidik 

anak didik agar bertaqwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertaqwa kepada-

Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya sebagai mana Rasulullah 

SAW. Menjadi teladan bagi umatnya, sejauh mana seorang guru mampu 

memberi teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia 

diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus 

bangsa yang baik dan mulia.  

b. Berilmu sebagai syarat menjadi guru 

Ijazah bukan semata-mata selembar kertas, tetapi suatu bukti bahwa 

pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu 

yang diperlukan untuk suatu jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah agar 

ia diperbolehkan mengajar. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang 

luas, dimana pengetahuan itu nantinya dapat diajarkan kepada muridnya. 

Makin tinggi pendidikan atau ilmu yang guru punya, maka makin tinggi pula 

tingkat keberhasilan dalam memberi pelajaran. 

c. Sehat jasmani sebagai syarat menjadi guru 

Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka 

yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit menular, 

umpamanya, sangat membahayakan kesehatan anak didiknya. Disamping itu 
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guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. Kita kenal ucapan “men 

sana in corpore sano” yang artinya didalam tubuh yang sehat terkandung jiwa 

yang sehat. Guru yang sakit-sakitan sering sekali terpaksa absen dan tentunya 

merugikan anak didik. 

d. Berkelakuan baik sebagai syarat menjadi guru. 

Guru harus menjadi teladan, karena anak bersifat suka meniru. 

Diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri 

pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru 

berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak mungkin 

dipercaya untuk mendidik. Diantara akhlak mulia guru tersebut adalah 

mencintai jabatannya sebagai guru, bersikap adil terhadap semua anak 

didiknya, berlaku dan tenang, berwibawah, gembira, bersifat manusiawi, 

bekerjasama dengan guru-guru yang lain, bekerja sama dengan masyarakat.
11

 

Demikian pula halnya seorang guru profesional, dia memiliki keahlian, 

keterampilan, dan kemampuan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara; “Tut 

wuri handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso”, tidak cukup 

dengan menguasai pelajaran akan tetapi mengayomi murid, menjadi contoh atau 

teladan bagi murid serta selalu mendorong murid untuk lebih baik dan lebih maju. 

Guru profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan 

mendalami keahliannya, kemudian guru profesional rajin membaca literatur-
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literatur; dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan 

pengetahuan yang digelutinya.
12

 

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleknya, 

dalam bukunya Moh. User Usman Profesi ini memerlukan persyaratan khusus 

antara lain: 

a. Menuntut adanya keterampilan yang berasaskan konsep dan  teori ilmu 

pengetahuan yang mendalam 

b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan 

bidang profesinya 

c. Menuntut adanya pendidikan keguruan yang memadai 

d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang 

dilaksanakannya 

e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan
13

 

Selain persyaratan tersebut, menurut Moh User Usman sebetulnya masih 

ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke 

dalam suatu profesi antara lain: 

a. Memiliki Kode Etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

b. Memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti doktor dengan pasiennya, 

guru dengan muridnya. 

c. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di 

masyarakat.
14

 

Merujuk dari beberapa pendapat di atas, kompetensi profesional 

merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan tugas utamanya mengajar. Maka dari itu, guru bisa dikatakan 

profesional apabila memiliki persyaratan di atas. 
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B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi menurut Sumardi Suryabrata adalah keadaan yang terdapat 

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

pencapaian suatu tujuan. Sementara itu Gates Dkk. Mengemukakan, bahwa 

motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu.
15

Menurut Mc. P 

Donald, “Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya felling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan”.
16

 

Banyak para ahli yang telah mengemukakan pengertian motivasi dengan 

berbagai sudut pandang mereka masing-masing, namun intinya sama, yakni 

sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam 

bentuk suatu aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kondisi fisiologis dan 

psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

Sehubungan dengan kebutuhan hidup manusia yang mendasari timbulnya 

motivasi, Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar hidup manusia itu 

terbagi atas lima tingkatan, yakni: 

                                                           
15

 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), Hlm.101 
16

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002., Hlm.34 



 32 

a. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhinya 

dengan segera seperti keperluan untuk makan, minum, berpakaian, dan 

bertempat tinggal 

b. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan seseorang untuk memperoleh 

keselamatan, keamanan, jasmani atau perlindungan dari ancaman yang 

membahayakan kelangsungan hidup dan kehidupan dengan segala 

aspeknya 

c. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan seseorang untuk disukai dan 

menyukai, bergaul, berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  

d. Kebutuhan akan harga diri merupakan kebutuhan seseorang untuk 

memperoleh kebanggaan, kekaguman, dan kemasyuran sebagai pribadi 

yang mampu dan berhasil mewujudkan potensi bakatnya dengan hasil 

prestasi yang luar biasa.
17

 

Menurut Maslow, manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas seratus 

persen. Bagi manusia, orang tidak lagi berkeinginan memenuhi kebutuhan 

tersebut, tetapi berusaha memenuhi kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya. 

Jadi, kebutuhan yang mendapat prioritas pertama untuk dipuaskan adalah 

kebutuhan dasar fisiologis. Setelah kebutuhan tersebut telah terpenuhi, orang akan 

termotivasi untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya, 

seperti kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan berprestasi dan 

seterusnya.
18

 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melainkan pengubahan kelakuan.
19

 

Dalam perilaku belajar terdapat motivasi belajar. Motivasi belajar tersebut 

ada yang instrinsik atau ekstrinsik. Penguatan motivasi-motivasi belajar tersebut 
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berada di tangan para guru dan anggota masyarakat lain. Guru sebagai pendidik 

bertugas memperkuat motivasi belajar selama 9 tahun pada usia wajib belajar. 

Orang tua bertugas memperkuat motivasi belajar sepanjang hayat. Ulama sebagai 

pendidik juga bertugas memperkuat motivasi belajar sepanjang hayat.
20

 

Merujuk dari beberapa pendapat di atas, motivasi belajar merupakan hasrat 

untuk belajar dari seseorang individu. Seorang siswa dapat belajar secara lebih 

efisien apabila ia berusaha untuk belajar secara maksimal, artinya siswa 

memotivasi dirinya sendiri untuk belajar. 
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2. Macam-macam Motivasi 

Berdasarkan pengertian tentang motivasi yang telah dibahas di atas, maka 

pada pokoknya motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis: 

a. Motivasi Instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah 

memiliki motivasi instrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan 

melakukan sesuatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. 

Dalam aktivitas belajar, motivasi instrinsik sangat diperlukan, terutama belajar 

sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi instrinsik sulit sekali 

melakukan aktivitas belajar terus menerus. 

Seseorang yang telah memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju 

dalam belajar. Keinginan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif, 

bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan 

sangat berguna kini dan mendatang.
21

 

Seseorang yang mempunyai minat yang tinggi untuk mempelajari 

suatu mata pelajaran, maka ia akan mempelajarinya dalam jangka waktu 

tertentu. Seseorang itu boleh dikatakan memiliki motivasi untuk belajar. 

Motivasi itu muncul karena ia membutuhkan sesuatu dari apa yang 

dipelajarinya. Motivasi memang berhubungan dengan kebutuhan seseorang 

yang memunculkan kesadaran untuk melakukan aktivitas belajar. Oleh karena 
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itu, minat adalah kesadaran seseorang, bahwa suatu obyek seseorang, suatu 

soal atau suatu situasi ada sangkut paut dengan dirinya.
22

 

Siswa yang mempunyai motivasi instrinsik cendrung akan menjadi 

orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang mempunyai keahlian dalam 

bidang tertentu. Untuk mendapatkan semua itu tidak ada cara lain yang lebih 

tepat kecuali belajar. Belajar adalah suatu cara untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan. Belajar bisa di konotasikan dengan membaca. Dengan begitu 

membaca adalah pintu gerbang kelautan ilmu pengetahuan. Tidak ada seorang 

pun yang berilmu tanpa melakukan akttivitas membaca. Evolusi pemikiran 

manusia yang semakin maju dalam rentangan masa tertentu karena membaca, 

yang hal itu tidak terlepas dari ,masalah motivasi sebagai pendorongnya, yang 

berhubungan dengan kebutuhan untuk maju. Dorongan untuk belajar 

bersumber pada kebutuhan, yang berisikan keharusan untuk menjadi orang 

yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi motivasi instrinsik muncul 

berdasarkan kesadaran dengan tujuan esensial, bukan sekedar atribut dan 

seremonial.
23

 

Merujuk pada penjelasan di atas, motivasi instrinsik adalah motivasi 

yang timbul dari diri sendiri. Siswa yang mempunyai motivasi instrinsik tidak 

membutuhkan pujian atau hadiah dari guru, karena tidak akan menyebabkan 

siswa untuk belajar dengan keras. Orang yang mempunyai motivasi instrinsik 

akan mudah untuk mendorong dirinya untuk belajar. Karena yang dalam 

pikirannya hanyalah belajar. 
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b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi Ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi instrinsik. Motivasi 

Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Motivasi Ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak 

diperlakukan dan tidak baik dalam pendidikan. Motivasi Ekstrinsik diperlukan 

agar siswa mau belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa 

termotivasi untuk belajar. Guru harus bisa membangkitkan minat siswa  

dengan memanfaatkan motivasi ekstrinsik dalam berbagai bentuknya. 

Kesalahan penggunaan bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik akan merugikan 

siswa. Akibatnya, motivasi ekstrinsik bukan berfungsi sebagai pendorong, 

menjadikan siswa malas belajar. Padahal telah diketahui, bahwa motivasi 

memberikan semangat kepada seorang siswa dalam aktivitas belajarnya. 

Untuk itu, seorang guru harus bisa mempergunakan motivasi ekstrinsik ini 

dengan tepat dan benar dalam rangka menunjang proses interaksi belajar 

mengajar.
24

 

Merujuk dari penjelasan diatas, motivasi enstrinsik adalah motivasi 

yang timbul karena adanya ransangan dari luar. Dalam hal ini guru sangat 

berperan untuk menimbulkan motivasi ekstrinsik siswa agar mau dan berminat 

untuk belajar. Pujian atau hadiah dari guru sangat dibutuhkan oleh siswa yang 

mempunyai motivasi ekstrinsik karena dengan adanya pujian atau hadiah dari 

guru sebagai motivasi ekstrinsik tersebut akan mambantu siswa agar mau 

belajar dengan keras. 
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Dalam pendidikan dan pengajaran, guru tidak hanya berperan sebagai 

administrator, demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, supervisor, 

dan evaluator, tetapi ia juga sebagai motivator dan pembimbing. Sebagai 

motivator, guru berperan untuk mendorong siswa agar giat belajar, usaha ini 

agar bisa dilakukan guru dengan memanfaatkan bentuk-bentuk motivasi di 

sekolah ataupun cara lainnya, yang penting apa yang dilakukan dapat 

membangkitkan gairah belajar siswa. 

Dalam usaha untuk membangkitkan gairah belajar siswa ada enam hal 

yang dapat dikerjakan guru, yaitu: 

1) Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar. 

Dorongan belajar dari guru mempunyai peranan besar dalam 

menumbuhkan semangat pada siswa untuk belajar. Karena walaupun siswa 

mempunyai motivasi yang tinggi, dan keinginan yang kuat pasti tetap akan 

ditiup oleh angin kemalasan tertimpa keengganan dan kelalaian. Maka 

tunas semangat harus dipelihara terus-menerus.
25

 

Motivasi dari guru dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi. Karena siswa melakukan suatu usaha disebabkan 

adanya motivasi. Sehubungan dengan uraian di atas, peran guru di sini 

sebagai pendorong dalam membangkitkan minat tersebut. Bagaimana 

upaya guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang mampu 

mendorong siswa untuk senang dan bergairah belajar. Membangkitkan 
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dorongan kepada anak didik untuk belajar di sini bisa dengan cara guru 

memberikan perhatian maksimal ke siswa. 

2) Menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan siswa 

pada akhir pelajaran. 

Seorang guru seharusnya terlebih dahulu menjelaskan mengenai tujuan 

instruksional khusus yang akan dicapainya kepada siswa. Makin jelas 

tujuan maka semakin besar pula motivasi dalam belajar. Sehubungan 

dengan uraian di atas, sebelum guru memulai pelajaran, guru dapat 

memberitahukan kepada siswa bahwa setelah pelajaran selesai semua 

siswa akan mendapat tugas. Tugas yang diberikan dapat berupa membuat 

rangkuman dari bahan pelajaran yang baru saja disampaikan, membuat 

kesimpulan, menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Apabila guru telah 

menjelaskan secara konkret pada siswa apa yang dapat dilakukan pada 

akhir pengajaran seperti di atas maka siswa akan memperhatikan proses 

belajar mengajar yang telah disampaikan oleh guru. 

3) Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai siswa 

Pujian dari guru sangat berarti untuk menumbuhkan motivasi. Karena 

walaupun hanya sepatah pujian atau ungkapan dorongan, tetapi ia dapat 

mendongkrak siswa menapak anak tangga kesungguhan dan keseriusan 

yang lebih tinggi. Sebuah jiwa, siapapun pemiliknya cendrung merasa 

senang kepada keberhasilan. Dan pujian yang benar akan lebih banyak 

mendorongnya untuk melangkah mencapai puncak keberhasilan. 
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Ibnu jamaah berkata: apabila guru melihat murid menjawab dengan benar 

dan tidak ditakutkan menimbulkan ujub, maka guru hendaknya 

berterimaka kasih kepadanya dan memujinya di antara teman-temannya 

atau siswa yang lainnya untuk mendorongnya dan mendorong yang lain 

agar lebih bersungguh-sungguh mencapai tambahan ilmu.
26

 

Merujuk dari penjelasan di ats, pujian adalah alat motivasi yang positif. 

Setiap orang senang dipuji. Tidak peduli tua atau muda, bahkan anak-anak 

pun senang dipuji atas sesuatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakannya 

dengan baik. Orang yang dipuji merasa bangga karena hasil kerjaannya 

mendapat pujian dari orang lain, apalagi guru. 

4) Membentuk kebiasaan belajar yang baik 

Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya 

akan tanpak berubah. Menurut burghardt, kebiasaan itu timbul karena 

proses penyusutan kecendrungan respon dengan menggunakan stimulasi 

yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi 

pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena proses pengurangan 

inilah suatu pola bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. 

Kebiasaan ini terjadi karena prosedur pembiasaan seperti dalam clasical 

dan operant conditioning. Contoh: siswa yang belajar bahasa secara 

berkali-kali menghindari kecendrungan penggunaan kata-kata yang keliru, 

akhirnya akan terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. 
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Jadi, berbahasa dengan baik dan benar itulah perwujudan perilaku 

kebiasaan belajar siswa tadi.
27

 

Merujuk dari penjelasan di atas, kebiasaan belajar yang baik, akan 

memperoleh hasil yang baik pula. Dalam pembelajaran guru dapat 

membiasakan siswa berdoa dulu sebelum belajar dan dibiasakan duduk 

yang baik pada saat belajar. Melarang siswa jalan-jalan apabila tugas 

belum selesai. 

5) Membantu kesulitan belajar siswa 

Setiap siswa berhak atas peluang untuk mencapai kinerja akademik yang 

memuaskan. Akan tetapi realitas dalam kehidupan sehari-hari tampak 

dengan jelas bahwa setiap siswa memiliki perbedaan dalam banyak hal, 

seperti kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, 

kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara 

siswa yang satu dengan yang lainnya.
28

 

Kita pun menyaksikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah-

sekolah umumnya hanya ditujukan bagi para siswa yang memiliki 

kemampuan rata-rata, sehingga siswa yang memiliki kemampuan lebih 

atau kurang cendrung terabaikan. Praktik yang demikian terkesan bahwa 

siswa memiliki kemampuan di luar rata-rata  (sangat pintar dan sangat 

bodoh) kurang bahkan cendrung tidak mendapat kesempatan yang 

memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Dari sini 
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kemudian timbul apa yang disebut kesulitan belajar. Kesulitan belajar bisa 

dialami siswa yang berkemampuan tinggi, rata-rata (normal), terlebih 

siswa yang berkemampuan rendah.
29

 

Secara umum faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar adalah: 

(1).faktor intern siswa mencakup segala keadaan yang muncul dari dalam 

siswa sendiri. Meliputi : gangguan atau kekurang mampuan psiko fisik 

siswa, yakni: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan (2). Faktor ekstern, 

mencakup segala keadaan yang berasal atau berada dari luar diri siswa, 

meliputi: semua situasi dan kondisi lingkungan siswa yang tidak kondusif 

bagi terwujudnya aktifitas-aktifitas belajar.
30

 

Oleh karena kesulitan belajar siswa biasanya terkait oleh beberapa faktor, 

anak alternatif solusinya pun biasanya melibatkan banyak komponen, 

artinya komponen guru saja belum memungkinkan untuk memberikan 

solusi secara tuntas. Oleh karena itu sangat bijaksana apabila guru, 

termasuk guru agama, dalam memberikan solusi terhadap kesulitan belajar 

siswa selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Guru termasuk 

guru PAI terlebih dahulu melihat jenis kesulitan  belajar siswa, lalu 

menentukan pihak mana yang mungkin bisa dilibatkan, baru mengambil 

langkah penyelesaiannya.
31

 

Merujuk dari penjelasan di atas, tidak semua siswa dapat memahami apa 

yang telah diterangkan oleh guru dalam pembelajaran. Sebagian siswa 

pasti ada yang mengalami kesulitan belajar. Banyak faktor yang 
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menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, baik faktor intern maupun 

faktor ekstern. Maka dari itu sebelum guru membantu kesulitan belajar 

siswa, maka seharusnya terlebih dahulu dicari penyebab dari kesulitan 

belajar tersebut. 

6) Menggunakan metode yang bervariasi  

Metode adalah sterategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar 

mengajar. Setiap kali mengajar guru pasti menggunakan metode. Metode 

yang digunakan itu tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran .
32

 

Metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara 

melakukan pekerjaan dengan menggunak fakta atau konsep-konsep secara 

sistematis. Sedangkan metode mengajar adalah cara yang berisikan 

prosedur buku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khusunya 

kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. Bagian penting yang 

sering dilupan orang adalah sterategi mengajar yang sesungguhnya 

melekat dalam metode mengajar.
33

 

Tujuan digunakan metode belajar yang bervariasi adalah agar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran tidak merasa bosan dan jenuh. 

Dari penjelasan di atas, penggunaan metode mengajar yang bervariasi 

akan dapat menggairahkan belajar siswa. Karena pada suatu kondisi 

tertentu siswa akan merasa bosan dengan metode yang disajikan guru, 

maka guru harus menggunakan metode belajar yang bervariasi. Dengan 

                                                           
32

 Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain, Sterategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), Hlm.159 
33

 Muhibbin Syah, Op.Cit., Hlm. 201 



 43 

penyajian metode yang bervariasi dari guru, siswa tidak akan merasa 

bosan. 

Motivasi eksterinsik adalah motivaisi yang tidak bisa dipisahkan dalam 

proses interaksi belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik merupakan suatu alat yang 

cukup ampuh yang senantiasa digunakan guru untuk membangkitkan gairah 

belajar setiap siswa. Meskipun begitu, tidak semua guru dapat memanfaatkan 

motivasi ekstrinsik secara tepat sesuai dengan karakteristik setiap siswa. Hal ini 

memang didasari, karena setiap guru mempunyai kompetensi yang berbeda. Tidak 

jarang seorang guru ingin membangkitkan minat siswa justru sebaliknya, siswa 

tidak berminat untuk belajar dan bahkan guru tersebut dibenci oleh siswa. 

Penggunaan motivasi eksterinsik terkadang menjadi momok bagi setiap sisiwa 

selama penggunaannya terlepas dari tujuan untuk mendidik dan memperbaiki 

kesalahan siswa. Untuk itu, seluruh asepek dari kehidupan guru merupakan 

cerminan dari keperibadian guru sebagai idoal anak didik, yang secara 

keseluruhan dari keperibadian guru itu adalah suru tauladan bagi setiap anak 

didik, baik di sekolah maupun di masyarakat.
34

 

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami, bahwa apa yang dikerjakan 

guru untuk membangkitkan gairah belajar setiap siswa tidak lain adalah untuk 

memberikan motivasi eksterinsik kepada siswa dalam proses interaksi belajar 

mengajar. Sedangkan metode mengajar yang bervariasi di sini dapat dijadikan 

oleh guru sebagai alat motivasi eksterinsik agar siswa tidak merasa bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. 
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3. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Dalam belajar, motivasi memegang peranan penting. Motivasi adalah 

sebagai pendorong siswa dalam belajar. Intensitas belajar siswa sudah barang 

tentu di pengaruhi oleh motivasi. Siswa yang ingin mengetahui sesuatu dari apa 

yang dipelajarinya adalah sebagai tujuan yang ingin dicapai selama belajar. 

Karena siswa mempunyai tujuan ingin mengetahui sesuatu itulah akhirnya siswa 

terdorong untuk mempelajarinya. 
35

 Belajar sangat membutuhkan adanya 

motivasi. “ motivation is an essential condition of learning”. Hasil belajar akan 

menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, maka 

akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi para siswa.
36

 

Winkel mengibaratkan motivasi dengan kekuatan mesin di kendaraan. 

Mesin yang berkekuatan tinggi menjamin lajunya kendaraan biar jalan itu 

mendaki dan kendaraan membawa muatan yang berat. Namun motivasi belajar 

tidak hanya memberikan kekuatan pada daya-daya belajar, tetapi juga 

memberikan arah yang jelas. Kendaraan dengan tenaga mesin yang kuat akan 

mampu mengatasi rintangan yang ditemukan di jalan, tetapi belum memberiakn 

kepastian kendaraan akan sampai pada tujuan yang dikehendaki. Keputusan 

sangat bergantung dengan sang sopir. Dalam motivasi belajar, siswa sendiri 
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berperanan baik sebagai mesin yang kuat atau lemah, maupun sang sopir yang 

menentukan tujuan.
37

 

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujaun yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

c. Menyeleksi perbuatan, menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan 

yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujaun tersebut.
38

 

Seseorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, 

tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya 

untuk bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi tujuan dalam 

bukunya Oemar Hamalik menyatakan bahwa, fungsi motivasi adalah: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. 

b. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian 

tujaun yang diinginkan. 

c. Sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya 

motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.
39

 

Disamping itu, ada juga fungsi-fungsi yang lain. Motivasi dapat berfungsi 

sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu 

usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha yang 

tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu 
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akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa 

akan sangat menentukan tingakat pencapaian prestasi belajarnya.
40

 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa motivasi mendorong timbulnya 

kelakuan dan mempengaruhi serta mengubah kelakuan. Dengan adanya motivasi 

dalam diri siswa maka mendorong siswa untuk belajar lebih keras agar dapat 

prestasi yang lebih tinggi. Orang pintar yang malas belajar dapat dikalahkan oleh 

orang yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi walaupun mempunyai 

kemampuan kurang. 

 

4. Hal-hal yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan 

artinya, terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Ada 

beberapa hal dapat mempengaruhi motivasi belajar, antara lain: 

a. Cita-cita atau aspirasi siswa 

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil seperti keinginan 

belajar berjalan, makan makanan lezat, dapat menyanyi dan lain 

sebagainya. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga 

dengan hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan dan 

kemudian kemauan menjadi cita-cita. Cita-cita akan memperkuat motivasi 

belajar instrinsik maupun ekstrinsik, sebab tercapainya cita-cita akan 

mewujudkan aktualisasi diri. 
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b. Kemampuan siswa 

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau 

kecakapan mencapainya. Keinginan membaca perlu dibarengi dengan 

kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf-huruf. Keberhasilan 

membaca suatu buku bacaan akan menambah kekayaan pengalaman 

hidup. Keberhasilan tersebut memuaskan dan menyenangkan hatinya. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat 

motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. 

c. Kondisi siswa 

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi 

motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar akan mengganggu 

perhatian belajar. Sebaliknya, seseorang siswa yang sehat, kenyang dan 

gembira akan mudah memusatkan perhatian. 

d. Kondisi lingkungan siswa  

Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, 

pergaulan sebaya dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota 

masyarakat maka siswa akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 

e. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan 

teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. 
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f. Upaya guru dalam membelajarkan siswa 

Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan 

puluhan atau ratusan siswa. Intensitas pergaulan tersebut mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan siswa. Guru adalah pendidikan yang 

berkembang. Tugas profesionalnya mengharuskan dia belajar sepanjang 

hayat. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah 

merupakan upaya membelajarkan siswa.
41

 

 

Dari beberapa penjelasan di ats dapat di ambil kesimpulan bahwa motivasi 

adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri seorang yang menjadi sebab suatu 

tujuan. Juga meerupakan suatu rangsangan yang mendorong seorang untuk 

bertingkah laku sehingga akan menggugah dirinya bersemangat untuk meraih cita-

citanya. Apabila beberapa hal tersebut terpenuhi, maka motivasi belajar siswa 

akan muncul dan mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

5. Cara-cara untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Adanya upaya-upaya untuk membuat emosi pembaca (sebagai siswa) 

merasa telibat dengan topik meteri yang disampaikan. Hal ini dilakukan agar 

perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan mendapatkan perhatian yang 

maksimal. Dengan cara merangsang berbagai emosi secara berulang-ulang dengan 

berbagai pengalaman tingkah laku afektif, disertai dengan suatu objek tertentu. 

Jika setiap kali objek ini dirangsangkan, orang akan mempunyai kesiapan untuk 

membangkitkan emosi itu. Emosi tidak lain adalah kesiapan untuk 
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membangkitkan instinktif dan impretif. Jika emosi didik bersama-sama tingkah 

laku ideal yang dituntut oleh emosi, maka pendidikan akan benar-benar mampu 

mengintegrasikan diri dan guru dapat menggunakan berbagai cara untuk 

menggerakkan meningkatkan motivasi belajar siswanya, anta lain sebagai berikut: 

a. Memberi angka 

Setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya, yakni berupa angka 

yang diberikan oleh guru. Siswa yang mendapat angkanya baik akan 

mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar, sebaliknya siswa 

yang mendapatkan angka kurang, mungkin menimbulkan frustasi atau 

dapat juga menjadi pendorong agar belajar lebih baik. 

b. Pujian  

Memberi pujian kepada siswa atas hal-hal yang telah dilakukan dengan 

berhasil besar manfaatnya sebagai pendorong belajar. Pujian menimbulkan 

rasa puas dan senang. 

c. Hadiah 

Cara ini dapat juga dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu, 

misalnya pemberian hadiah pada akhir tahun kepada siswa yang mendapat 

atau menunjukkan hasil belajar yang baik. 

d. Kerja kelompok 

Dalam kerja kelompok dimana melakukan kerja sama dalam belajar, 

kadang-kadang ada perasaan untuk mempertahankan nama baik kelompok 

menjadi pendorong yang kuat dalam perbuatan belajar 
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e. Persaingan 

Baik kerja kelompok maupun persaingan memberikan motif-motif sosial 

kepada siswa. 

f. Tujaun dan level of aspiration 

Dari keluarga akan mendorong kegiatan siswa 

g. Penilaian  

Penilaian secara kontinu akan mendorong siswa belajar, oleh karena setiap 

anak memiliki kecendrungan untuk memperoleh hasil yang baik 

h. Film pendidikan 

Setiap siswa merasa senang menonton film. Gambaran dan isi cerita film 

lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Para siswa 

mendapat pengalaman baru yang merupakan suatu unit cerita yang 

bermakna.
42

 

Merujuk dari pendapat di ats, masih banyak cara yang dapat digunakan 

oleh guru untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Namun 

yang lebih penting adalah motivasi yang timbul dari dalam diri murid itu sendiri, 

seoerti dorongan kebutuhan, kesadaran akan tujuan, dan juga pribadi guru sendiri 

merupakan contoh yang dapat merangsang motivasi mereka. 
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C. Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih 

Dalam arti kontekstual fiqih dapat diartikan pemahaman dan prilaku yang 

diambil dari agama.
43

 Menurut muawi’yah pengertian fiqih secara harfiah berarti 

pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksudkan. Sebagai contoh 

penggunaannya dapat ditemukan dalam pernyataan nabi muhammad SAW : “ 

bagi siapa saja yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, dia memberinya 

fiqih/Pemahaman sebenarnya tentang agama”. 
44

 Namun demikian, secara teknis, 

fiqih menunjuk pada ilmu tentang perumusan hukum islam dari dalil-dalil yang 

terdapat dari sumber-sumber hukum islam. Dalam kaitan ini, fiqih juga berarti 

sosok hukum islam yang telah dirumuskan. 

Dalam kurikulum madrasah tsanawiyah mata pelajaran fiqih adalah salah 

satu bagian mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) yang diarahkan untuk 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan 

mengamalkan hukum islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya 

(way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, 

pengalaman dan pembiasaan.
45

 

Mata pelajaran fiqih madrasah tsanawiyah ini meliputi : fiqih ibadah, fiqih 

muamalah, fiqih jinayat dan fiqih siyasah yang menggambarkan bahwa ruang 

lingkup fiqih mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

                                                           
43

Sumanto Al-Qurtuby, K.H MA Sahal Mahfudh, Era Baru Fiqih Indonesia (Yogyakarta: 

Cermin, 1999) Hlm. 134 
44

Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Ter, Arab-Inggris, Jilid 4, (Yogyakarta, Bakti 

Profesional 2004), Hlm. 233-224 
45

Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah 

,(Jakarta, Direktorat Jendral Lembaga Agama Islam,2005), Hlm. 5 



 52 

hubungan manusia dengan allah SWT., dengan diri sendiri, sesama manusia, 

makhluk lainnya, maupun lingkungannya (hablum minallah wa hablum 

minannas). 

2. Ruang lingkup materi fiqih  

Ruang lingkup fiqih di madrasah tsanawiyah meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara: 

1) Hubungan manusia dengan Allah SWT 

2) Hubungan manusia dengan sesama manusia, dan 

3) Hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungan.
46

 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran di madrasah tsanawiyah terfokus 

pada aspek: 

1) Fiqih Ibadah 

2) Fiqih Muamalah 

3) Fikih Jinayah 

4) Fiqih Siyasah 

Dari pernyataan di atas dapat dipaparkan lebih jelas bahwa : fiqih ibadah 

(hukum ibadah) adalah hukum yang mengatur segala persoalan yang terpaut 

dengan urusan akhirat. Fiqih ibadah yang diajarkan pada jenjang madrasah 

tsanawiyah mencakup (bersuci, adzan, iqamah,shalat sujud sahwi, puasa, haji, 

nazar, dan sebaginya perkara yang mengatur hubungan manusia dengan tuhannya. 

 

3. Pentingnya Pelajaran Fiqih 

Pelajaran fiqih sangat penting bagi kehidupan umat islam pada umumnya, 

karena dalam ilmu fiqih itulah di bahas tentang berbagai masalah yang berkaitan 
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dengan ibadah, sehingga orang yang menguasai ilmu fiqih dengan baik akan dapat 

menunaikan ibadahnya dengan baik pula. 

Fiqih juga merupakan tuntunan yang jelas dan sistimatis mengenai 

perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis yang telah 

dijabarkan dalam bab-bab tertentu yang mudah dipahami dan dipelajari sehingga 

dapat memungkinkan bagi seseorang yang mempelajarinya memiliki pengetahuan 

tentang tata cara ibadah, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa: “ilmu fiqih merupakan 

suatu tuntunan yang wajib dipelajari oleh setiap umat islam, karena semua kaifiat 

beribadah tersimpul di dalamnya.”
47

 

Hal tersebut juga dinyatakan oleh H.A. Mukti Ali bahwa: “adapun bab 

fiqih ibadah dan mu’amalah bahwa ia berusaha sungguh-sungguh untuk mencari 

yang paling benar dan memilih yang paling shahih dari pendapat para ulama 

puncak”. 
48

 

Jadi jelaslah dengan mempelajari ilmu fiqih tersebut maka seseorang akan 

memiliki suatu ilmu pengetahuan yang lias, mengenai berbagai masalah ibadah, 

mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui cara-cara sesuai dengan yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui dalil-dalilnya yang shahih, mengetahui 

hikmah-hikmahnya serta memiliki kemantapan jiwa untuk menunaikan ibadah 

sebagai perwujudan ketaqwaan terhadap Allah SWT serta akan mampu menjaga 

diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. 
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Pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang belajar ilmu 

fiqih tersebut diharapkan dapat mendorongnya kepada tingkat pengalaman yang 

benar-benar sesuai dengan tuntunan syari’at islam dan juga akan membentuk 

dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan 

sistem ibadah yang dipelajarinya dan berharap untuk memperoleh ridha dari Allah 

SWT guna mendapatkan kebahagiaan duia danakhirat kelak. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat kami simpulkan bahwa 

mata pelajaran fiqih diberikan oleh guru di Madrasah sangat penting untuk 

dipelajari oleh siswa agar mereka mampu menguasai nilai-nilai syari’atislam 

dengan menghayati dan memahami berbagai manfaat atau hikmah-hikmahnya. 

Dengan mempelajari ilmu fiqih maka seseorang nantinya setelah selesai 

menempuh pendidikan diharapkan mampu mengamalkannya dengan baik dan 

mampu memberikan penerangan kepada umat islam yang belum mengetahuinya 

dan selanjutnya mampu menegakkan hukum-hukum syari’at islam ditengah-

tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 

D. Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa  

1. Pengertian Guru  

Pengertian guru atau pendidik menurut sisdiknas No 20 tahun 2003, 

adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan, serta melakukan penelitian 
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dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 
49

 Jika 

dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik , maka dalam 

arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang 

berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang agar tumbuh. 

Pendidik atau guru adalah orang yang sengaja mempengaruhi orang lain 

untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, status pendidik dalam 

model ini bisa diemban oleh sipa saja, dimana saja, dan kapan saja.
50

 Pendidik 

juga bertanggung jawab atas semua aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

Pengertian guru secara etimologi dalam literatur islam seorang guru bisa 

disebut sebagai ustadz, mu‟alim, murabbiy, mursyid, mudarris, dan mu‟addib, 

yang artinya orang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan 

dan membina akhlak peserta didik agar menjadi orang yang berkepribadian baik.
51

 

Dalam konsep pendidikan modern telah terjadi pergeseran pendidikan, 

diantaranya adalah pendidikan di keluarga bergeser ke pendidikan sekolah, guru 

adalah tenaga profesional dari pada sekedar tenaga sambilan. Hal ini mengandung 

makna bahwa pendidikan sekolah merupakan tumpuan utama bagi masyarakat, 

sehingga menuntut penanganan yang serius dan profesional terutama dari 

kalangan gurunya. 

Kata mua‟allim berasal dari kata ,,ilm yang berarti menangkap hakikat 

sesuatu, dalam setiap „ilm terkandung dimensi teoritis dan dimensi amaliah, ini 
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mengandung makna seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat 

ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan 

prateknya, dan berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya. 

Allah mengutus rasul-Nya antara lain agar beliau mengajarkan (taklim) 

kandungan al-kitab dan al-hikmah, yakni kebijakan dan kemahiran melaksanakan 

hal yang dituntut untuk mampu mengajarkan kandungan ilmu pengetahuan dan al-

hikmah atau kebijakan dan kemahiran melaksanakan ilmu pengetahuan itu dalam 

kehidupannya yang bisa mendatangkan manfaat dan berusaha semaksimal 

mungkin untuk menjauhi madharat. Kata murabby berasal dari dasar kata rabb, 

tuhan adalah sebagai rabb al-alamin dan rabb al-anas, yakni yang menciptakan, 

mengatur, dan memelihara alamseisinya termasuk manusia, manusia sebagai 

khalifah-Nya diberi tugas untuk menumbuh kembangkan kreatifitasnya agar 

mampu mengkreasi, mengatur dan memelihara alam seisinya, dilihat dari 

pengertian ini, maka tugas guru adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik 

agar mampu berkreasi , sekaligus mampu memelihara hasil kreasinya untuk tidak 

menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya. 

Dalam konsep psikologi seorang dikatakan sehat mentalnya bilamana 

terwujud keserasian antara fungsi-fungsi jiwa atau tidak ada konflik antara satu 

fungsi jiwa dengan lainnya. Kedua, ilmu itu adalah cahaya illahi yang mana tidak 

akan nampak dan terlahirkan dari orang yang suka berbuat maksiat. 

Kata mudarris berasal dari akar darasa, yadrusu, darsanwa durusan wa 

dirasatan, yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadi usang, 

melatih, mempelajari, dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha 
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mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas 

kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat 

dan kemampuannya. Pengetahuan dan keterampilan seseorang akan cepat usang 

selaras dengan percepatan kemajuan iptek dan perkembangan zaman, sehingga 

guru dituntut untuk memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta 

memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, agar tetap up 

to date dan tidak cepat usang. 

Sedangkan kata mu’addib berasal dari kata adab, yang berarti moral, etika 

dan adab atau kemajuan lahir dan batin.
52

 Dari sekilas uraian diatas ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa guru adalah sebuah usaha berupa bimbingan dan usaha 

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikan dapat memahami apa 

yang terkandung dalam islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud 

apa tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-

ajaran agama islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya 

sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak.  

Berkaitan dengan pendidikan, makna guru dalam islam telah telah 

memerintahkan menuntut ilmu sejak dari kandungan sampai ke liang lahat, artinya 

sejak anak dalam kandungan, sikap dan amal perbuatan ibu akan dapat 

mempengaruhi anak yang dikandungannya, setelah lahir yang pertama-tama 

mendidiknya, mengajarkannya berbicara, bersikap sopan santun yang baik, jadi 

rumah tangga adalah lembaga pendidikan pertama, yang kedua adalah lingkungan 

dan yang ketiga adalah masyarakat. Tujuan pendidikan nasional adalah 
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meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, 

keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat 

membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa, untuk mencapai hal tersebut maka pelaksanaannya dapat 

ditempuh dengan cara: 

1) Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama islam 

dengan baik dan sempurna sehingga mencerminkan sikap dan tindakan 

dalam seluruh kehidupan 

2) Mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat  

3) Mendidik ahli-ahli agama yang cukup terampil.
53

 

 

2. Kompetensi Profesional Guru  

Pendidikan dalam islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan siswa. Dalam islam, orang yang paling bertanggung jawab tersebut 

adalah orang tua siswa.
54

 Profesi menurut islam adalah pekerjaan, harus dilakukan 

karena Allah. “karena Allah” maksudnya ialah karena diperintahkan oleh Allah. 

Dalam kenyataannya, pekerjaan itu dilakukan untuk orang lain, akan tetapi niat 

yang mendasarinya adalah perintah Allah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa 

pekerjaan atau profesi dalam islam dilakukan untuk atau sebagai pengabdian 

kepada dua obyek: pertama pengabdian kepada Allah dan kedua sebagai 
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pengabdian dan dedikasi kepada manusia atau kepada yang lain sebagai obyek 

pekerjaan itu.
55

 

Dalam islam, setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam 

arti harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang 

ahli. Rasul Allah SAW bersabda : 

اَعةَ ِإَذا ُأْسِنَد اْْلَْمُر ِإََل  َغْْيِ أَْهِلِه فَانْ َتِظْر السَّ  

Artinya: “ Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah 

kehancuran itu.” (H.R. Bukhari)
56

  

Islam mementingkan profesionalitas yang diukur dari nilai keikhlasan 

bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diemban hanya untuk mencari 

keridhoan Allah, penguasa alam semesta. Semuanya dari niat yang 

tulus.
57

Rasulullah bersabda: 

يَِّة َوِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نَ َوى َا اْْلَْعَماُل بِالن ِّ  ِإَّنَّ
Artinya : “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai 

niatnya”.(H.R. Tirmidzi dan Darimi).
58

 

Dalam UU RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta UU RI No 

20 tahun 2003 tantang sisdiknas dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat 
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pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
59

 

Kompetensi profesional merupakan kompetensi 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 profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
60

 

Menurut mulyasa, secara umum, ruang lingkup kompetensi profesional 

guru adalah sebagai berikut: 

1) Menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis 

dan sebagainya. 

Pendidikan adalah serangkaian usaha untuk pengembangan bangsa. 

Pengembangan bangsa itu akan diwujudkan secara nyata dengan usaha 

menciptakan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa.
61

 

Mengingat hal itu maka sistem pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan 

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan 

pengembangan kualitas serta antara aspek lahiriah dan aspek rohaniah. Itulah 

sebabnya pendidikan nasional kita rumuskan sebagai usaha membangun manusia 

indonesia seutuhnya.
62
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Seorang guru harus dapat menerapkan landasan kependidikan, baik 

filosofi, psikologis, maupun sosiologis, sedangkan untuk penjelasannya sebagai 

berikut : 

a) Landasan filosofi 

Pembahasan landasan filsafat memberikan konsep pendidikan antara lain: 

dibutuhkan prakarsa pemerintah untuk segera dirumuskannya filsafat 

pendidikan indonesia, dalam rangka mewujudkan ilmu pendidikan 

bercorak indonesi. Pendidikan moral pancasila adalah pengembangan 

afeksi, sebaiknya dibina oleh satu tim dengan pendidikan agama, 

kewarganegaraan, norma-norma masyarakat dan budi pekerti yang 

menekankan pada perilaku siswa sehari-hari. 

b) Landasan psikologis 

Pembahasan tentang landasan yang mencakup psikologi perkembangan, 

belajar, sosial, kesiapan belajar dan aspek-aspek individu, melahirkan 

konsep pendidikan sebagai berikut. Teori belajar disiplin mental masih 

bermanfaat untuk melatih perkalian dan soal-soal, sedangkan teori 

naturalis bermanfaat untuk belajar seumur hidup. Teori belajar 

behaviorisme untuk membentuk perilaku nyata dan teori kognisi untuk 

mempelajari hal-hal yang rumit. Motivasi untuk belajar dikembangkan 

melalui pemenuhan minat, tugas yang menantang, dan menanamkan 

harapan sukses. Semua aspek individu harus di beri perhatian yang sama 

agar berkembang secara seimbang, optimal, dan terintegrasi agar terjadi 

manusia berkembang seutuhnya. 
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c) Landasan sosiologis 

Landasan sosiologis yang membahas tentang sosiologi, kebudayaan, 

masyarakat, dan kondisi masyarakat indonesia dikaitkan dengan 

pendidikan memberi konsep pendidikan, antara lain, lembaga pendidikan 

tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, keduanya saling menunjang 

dan lembaga pendidikan seharusnya menjadi agen pembangunan di 

masyarakat.
63

 

Merujuk dari penjelasan di atas bahwa guru sebagai salah satu unsur 

manusiawi dalam kegiatan pendidikan harus memahami hal-hal yang berkaitan 

dengan pendidikan nasional baik dasar, tujuan dan kebijaksanaan-kebijasanaan 

pelaksanaannya.dengan memahami semua itu guru akan memiliki landasan untuk 

berpijak dan keyakinan yang mendorong cara berfikir dan bertindak edukatif di 

setiap situasi dalam usaha mengelola interaksi belajar mengajar. 

 

2) Dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan siswa 

Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas dan abilitas dalam diri 

seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi dan efesiensi. 

Perkembangan itu bersifat keseluruhan, misalnya perkembangan intelektual, 

emosional, spiritual, adalah hubungan satu sama lain.
64

 Anak-anak membutuhkan 

lingkungan belajar sesuai dengan tugas perkembangan individual masing-masing. 

Anak membutuhkan kesiapan fisik, kesiapan mental, dan panca indra untuk 

melakukan kegiatan belajar. Jika kematangan fisik dan mental sudah siap barulah 
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proses pembelajaran bisa dimulai. Sebaliknya jika kondisi fisik dan mental belum 

terpenuhi, maka usaha memberikan pelatihan dan pembelajaran akan menemui 

kegagalan. Proses pembelajaran di sekolah yang baik akan memberikan dukungan 

dasar bagi pertumbuhan anak dalam melakukan tugas-tugas perkembangannya. 

Kondisi siswa yang tidak memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan belajar 

sesuai karakteristik dan gaya belajarnya tidak akan dapat menumbuhkan 

kesadaran siswa untuk belajar dengan tenang, nyaman, semangat dan 

menyenangkan.
65

 

Merujuk dari penjelasan di atas, diperlukan proses belajar mengajar 

berdasarkan teori-teori belajar yang sesuai dengan taraf perkembangan siswa. 

Agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. 

3) Mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawab 

Seorang guru bersungguh-sungguh lagi ikhlas merasa bahwa tugasnya 

tidak hanya terbatas pada apa yang dia berikan di kelas. Meskipun tanggung 

jawab terhadap sistem pengajar, kurikulum dan perkara-perkara yang berkaitan 

dengannya bukanlah berada dipundaknya. Hanya saja, hal itu tidak otomatis 

membebaskannya dari peran serta dan usaha perbaikan. Ketika guru memikirkan 

keinginan ini di benaknya dan dia mengetahui bahwa tugas ini adalah bagian dari 

tanggung jawabnya, maka dia akan berperan aktif memberikan saran yang 

membangun demi kelangsungan sekolah atau mengingatkan kekurangan atau ikut 

berdialog secara tenang tentang suatu keputusan.
66
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Selain itu guru harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada 

siswa karena itu merupakan hal yang sangat menentukan khusunya dalam proses 

belajar mengajar yang melibatkan guru mata pelajaran. Guru dapat 

mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya melalui beberapa 

cara, antara lain: 

a) Melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Pendalaman materi 

dari guru, oleh guru, dan untuk guru 

b) Melalui buku sumber yang tersedia atau kegiatan mandiri 

c) Melalui ahli atau ilmuwan yang bersangkutan 

d) Melalu kursus pendalaman materi 

e) Melalui pendidikan khusus 
67

 

Maka dari itu, guru harus mampu menangani dan mengembangkan bidang 

studi yang menjadi tanggung jawab, memperluas ilmunya, baik dari individualnya 

sendiri maupun lewat lembaga yang dia tempati. 

4) Dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi 

Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar 

mengajar. Setiap kali mengajar guru pasti menggunakan metode. Metode yang 

digunakan itu tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.
68

Metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara 

melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta atau konsep-konsep secara 

sistematis. Sedangkan metode mengajar adalah cara yang berisi prosedur baku 

untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khusunya kegiatan penyajian materi 

pelajaran kepada siswa. Bagian penting yang sering dilupakan orang adalah 

strategi mengajar yang sesungguhnya melekat dalam metode mengajar.
69

 

Sedangkan menurut kemp strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 
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dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif 

dan efesien.
70

 

Kegiatan belajar aktif tidak dapat berlangsung tanpa partisipasi siswa. Ada 

bermacam-macam cara untuk menyusun diskusi dan mendapatkan respon dari 

siswa pada saat kapan saja selama pelajaran.Ada beberapa metode yang 

digunakan dalam pembelajaran agar siswa aktif, dalam mengikuti pembelajaran 

antara lan:
71

 

a) Metode ceramah 

b) Metode tanya jawab 

c) Metode kisah 

d) Metode pemberian tugas 

e) Metode diskusi 

f) Metode drill/latihan 

g) Metode demonstrasi  

h) Card sort 

Dalam proses pendidikan islam, metode mempunyai kedudukan yang 

sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan metode sebagai seni dalam 

mentransfer ilmu pengetahuan/materi pelajaran kepada siswa dianggap lebih 

signifikan dibanding dengan materi sendiri. Dari beberapa penjelasan di atas, bisa 

digaris bawahi bbahwa penggunaan metode dalam pembelajaran sangat 

diperlukan. Karena apabila ingin mendapatkan respon dari siswa pada saat kapan 

saja proses belajar mengajar berlangsung, maka solusi yang tepat adalah 

menggunakan metode yang sesuai dengan keadaan siswa. Sebuah realita bahwa 

cara penyampaian yang komunikatif lebih disenangi oleh siswa walaupun 

sebenarnya materi yang disampaikan sesungguhnya tidak perlu menarik. 

Sebaliknya, materi yang cukup baik, karena disampaikan dengan cara yang 
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kurang menarik maka materi itu sendiri kurang dapat dicerna oleh siswa. Oleh 

karena itu penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi pencapaian 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

5) Mampu menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang 

relevan 

Media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa. Dalam hal ini ada perbedaan 

antara alat dan media. Perbedaan tersebut terletak pada fungsinya. Sumber belajar 

di katakan alat peraga jika hal tersebut fungsinya sebagai alat bantu saja. 

Sedangkan hal tersebut di katakan media jika sumber belajar itu merupakan 

bagian integral dari seluruh kegiatan belajar.
72

 

Proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar 

mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri, di mana guru dan 

siswa bertukar pikiran untuk suatu dunia komunikasi tersendiri, dimana guru dan 

siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Media 

merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. 

Karena beraneka ragamnya media tersebut, maka masing-masing media 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu memilihnya dengan 

cermat dan tepat agar dapat digunakan secara tepat.
73

 

Sistem pendidikan yang baru menuntut faktor dan kondisi yang baru pula 

baik yang berkenaan dengan sarana fisik. Untuk itu diperlukan tenaga pengajar 

yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang lebih memadai, diperlukan 
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kinerja dan sikap yang baru, peralatan yang lebih lengkap dan administrasi yang 

lebih teratur. Guru hendaklah dapat menggunakan peralatan yang lebih ekonomis, 

efesien dan mampu dimiliki oleh sekolah serta tidak menolak digunakannya 

peralatan teknologi modern yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan 

perkembangan zaman. Permasalahan pokok dan cukup mendasar adalah sejauh 

manakah kesiapan guru-guru dalam menguasai penggunaan media pendidikan dan 

pengajaran di sekolah untuk pembelajaran siswa secara optimal sesuai dengan 

tujuan pendidikan dan pengajaran. Semakin maju perkembangan masyarakat dan 

ekslarasi teknologi modern, maka semakin besar dan berat tantangan yang di 

hadapi guru sebagai pendidik dan pengajar di sekolah. Agar seorang guru dalam 

menggunakan media pendidikan yang efektif, setiap guru harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan atau 

pengajaran. Pengetahuan tersebut menurut oemar hamalik yang meliputi:  

a) Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar 

b) Media berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan 

c) Penggunaan media dalam proses belajar mengajar 

d) Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan 

e) Nilai dan manfaat media pendidikan 

f) Memilih dan menggunakan media pendidikan 

g) Mengetahui berbagai jenis alat dan tehnik media pendidikan 

h) Mengetahui penggunaan media pendidikan dalam setiap mata pelajaran 

yang diajarkan 

i) Melakukan usaha-usaha inovasi dalam media pendidikan
74

 

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa media pendidikan sangat 

membantu dalam upaya mencapai keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran 

di sekolah. Oleh sebab itu, guru harus mempunyai keterampilan dalam memilih 

dan menggunakan media pendidikan dan pengajaran. 
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6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran 

Seorang guru dituntut mempunyai kompetensi, dalam hal ini kompetensi 

profesional. Selain menyampaikan informasi kepada siswa, guru juga berperan 

sebagai perencana, pelaksana dan penilai materi pembelajaran. Apabila 

pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para siswa dengan 

penyediaan ilmu yang tepat dan keterampilan yang mereka perlukan, haruslah ada 

ketergantungan terhadap pembelajaran yang efektif dan terorganisasi.
75

 

Dalam bukunya E. Mulyasa ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam mengorganisasikan materi pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Materi pelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

peserta didik, baik perkembangan pengetahuan dan cara berfikir maupun 

perkembangan sosial dan emosional. 

b) Pelaksanaan pembelajaran perlu diatur sedemikian rupa agar tidak 

membosankan dan memberatkan peserta didik 

c) Materi pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan 

kedekatan dengan peserta didik, baik secara fisik maupun psikis. 

d) Materi pembelajaran harus dipilih yang bermakna dan bermanfaat bagi 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk 

mengembangkan dirinya dimasyarakat, baik untuk hidup maupun sebagai 

dasar untuk mengembangkan kariernya. 

e) Materi pembelajaran harus membantu melibatkan peserta didik secara 

aktif, baik melalui berfikir sendiri maupun dengan melakukan berbagai 

kegiatan. 

f) Materi pembelajaran hendakya bersifat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan 

dan lingkungan peserta didik. Guru hendaknya mampu mengembnagkan 

media dan sumber belajar yang bervariasi. 

g) Materi pembelajaran dalam kelompok mata pelajaran harus bersifat utuh, 

mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang jelas, materi 

makna dan bermanfaat bagi peserta didik 

h) Penjatahan waktu perlu memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata 

pelejaran pada setiap semester. Disamping itu, perlu adanya keseimbangan 

antara aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif secara profesional.
76
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Dari pernyataan di ats, diperlukan peran baru dari para guru, mereka 

dituntut memiliki keterampilan-keterampilan teknis yang memungkinkan untuk 

mengorganisasikan bahan pembelajaran serta menyampaikan kepada siswa dalam 

proses belajar mengajar. 

 

7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa 

Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Evaluasi atau penilaian 

memegang peranan penting dalam segala bentuk pengajaran yang efektif. Berhasil 

tidaknya suatu pendidikan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari evaluasi 

terhadap out put yang dihasilkan. Di dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pengajar, guru harus melaksanakan evaluasi dari materi pelajaran yang telah ia 

berikan. Guru yang profesional akan berusaha mencari kiat evaluasi yang lugas, 

tuntas, dan meliputi seluruh kemampuan rana cipta, rasa, dan karsa siswa. 

Sedangkan tujuan evaluasi dalam bukunya Muhibbin Syah disebutkan sebagai 

berikut:  

a) Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam 

suatu kurun waktu proses belajar tetentu. 

b) Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok 

kelasnya 

c) Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar  

d) Untuk mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan 

kapasitas kognitifnya untuk keperluan belajar. 

e) Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar 

yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar.
77

 

Berdasarkan UU sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 53 (1) evaluasi hasil 

belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan 
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hasil belajar siswa secara kesinambungan. Oleh karena itu, maka evaluasi belajar 

seyogyanya dilakukan guru secara terus menerus dengan berbagai cara, bukan 

hanya pada saat-saat ulangan terjadwal atau saat ujian belaka.
78

 

Dari beberapa penjelasan di atas, bisa digaris bawahi bahwa evaluasi 

dalam suatu pembelajaran sangat penting dan harus dilakukan oleh semua guru. 

Dengan adanya evaluasi guru dapat memperbaiki dan merevisi bahan atau metode 

pengajaran yang digunakan serta menyesuaikan bahan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Selain itu guru juga 

dapat mengukur sejauh mana siswa dapat menyerap pelajaran yang telah 

disampaikan. 

8) Mampu menumbuhkan kepribadian siswa 

Keperibadian mencakup berbagai aspek dan sifat-sifat fisik maupun psikis 

dari seorang individu. Kepribadian itu dinamis, tidak statis atau tetap saja tanpa 

perubahan. Ia menunjukkan tingkah laku yang terintegrasi dan merupakan 

interaksi antara kesanggupan-kesanggupan bawaan yang ada pada individu 

dengan lingkungannya. Ia bersifat psiko-fisik yang berarti baik faktor jasmaniah 

maupun rohaniah itu bersama-sama memegang peranan dalam kepribadian. Ia 

juga bersifat unik, artinya kepribadian seseorang sifatnya khas, mempunyai ciri-

ciri tertentu yang membedakannya dari individu lain. Kepribadian itu berkembang 

dan mengalami perubahan-perubahan.tetapi di dalam perkembangan itu makin 

terbentuknya pola-polanya yang tetap dan khas, sehingga merupakan ciri-ciri yang 

unik bagi setiap individu. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kepribadian itu 

dapat di bagi sebagai berikut: 

a) Faktor biologis 

b) Faktor sosial 

c) Faktor kebudayaan
79

 

Dari penjelasan di atas, bisa di garis bawahi bahwa guru harus bisa 

menumbuhkan kepribadian siswa, membentuk kepribadian siswa ini bukan 

sekadar tanggung jawab guru agama, melainkan seluruh guru memiliki peran yang 

sama pentingnya. Agar setiap siswa mempunyai kepribadian yang bagus, maka 

guru harus menanamkan nilai-nilai agama yang dapat membentuk watak siswa. 

Pekerjaan jabatan guru pendidikan agama islam adalah sangat luas, yaitu 

untuk membina seluruh kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang baik dari 

murid sesuai dengan ajaran agama islam. Hal ini bahwa , perkembangan sikap dan 

kepribadian tidak terbatas pelaksanaannya melalui pembinaan di dalam kelas saja. 

Dengan kata lain tugas dan tanggung jawab guru dalam membina murid tidak 

terbatas pada interaksi belajar mengajar saja. 

Fungsi sentral guru adalah mendidik (fungsi education). Fungsi sentral ini 

berjalan sejajar dengan atau dalam melakukan kegiatan mengajar (fungsi 

intruksional) dan kegiatan bimbingan bahkan dalam setiap tingkah lakunya dalam 

berhadapan dengan murid (interaksi edukatif) senantiasa terkandung fungsi 

mendidik. 

Peran kompetensi guru di sini sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi 

ekstrinsik diperlukan agar siswa mau belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan 
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oleh guru agar siswa termotibvasi untuk belajar. Guru harus bisa membangkitkan 

minat siswa dengan memanfaatkan motivasi ekstrinsik dalam berbagai bentuknya. 

Dalam pendidikan atau pengajaran, guru tidak hanya berperan sebagai 

administrator, demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, supervisor, dan 

evaluator, tetapi ia juga sebagai motivator dan pembimbing. Sebagai motivator, 

guru berperan untuk mendorong siswa agar giat belajar, usaha ini agar bisa 

dilakukan guru dengan memanfaatkan bentuk-bentuk motivasi di sekolah ataupun 

cara lainnya, yang penting apa yang dilakukan dapat membangkitkan gairah 

belajar siswa.
80

 

Kompetensi guru dalam hal ini adalah tidak hanya berperan untuk 

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

lagi untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dan bergairah belajar. Bila guru 

berhasil mengaktifkan dan menggairahkan siswa dalam belajar, maka guru telah 

berhasil memotvasi siwa, yang pada gilirannya akan mempengaruhi prestasi 

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

belajar terjadi hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas. 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 dapat 

ditopang oleh faktor-faktor lainnya sebagai pendukungnya.
81
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3. Tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran 

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran. 

Oleh karena itu, ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Hal ini diterapkan 

dalam Al-qur’an surat al-isra’ ayat 70: 

 

Artinya: “ dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut 

mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan 

kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 

yang telah kami citakan.”
82

 

Sesuai dengan kedudukannya yang mulia itu, allah menciptakan manusia 

itu dalam bentuk fisik yang bagus dan seimbang. Sebagaimana dalam firman 

Allah dalam Al-Qur’an at-tiin: 4 

         

Artinya: “sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya”.
83

 

Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan bentuk pribadi 

yang bagus itu, Allah memperlengkapinya dengan akal dan perasaan yang 

memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan 

membudayakan ilmu yang dimilikinya. Ini bererti bahwa kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang mulia itu adalah karena: (1) akal dan perasaan (2) ilmu 
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pengetahuan dan (3) kebudayaan, yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian 

pada pencipta, Allah SWT. 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anakk 

didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di kembaga pendidikan formal, 

tetapi bisa jiga di masjid, mushalla, rumah dan sebagainya. Guru memang 

menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaannya yang 

menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. 

Masyarakat yakin, bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka 

agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. Dengan kepercayaan yang 

diberikan masyarakat, maka dipundak guru diberikan tugas dan tanggung jawab 

yang berat. Mengemban tugas memang berat. Tapi lebih berat lagi mengemban 

tanggung jawab. Sebab tanggung jawab guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, 

tetapi juga di luar sekolah. Pembinaan yang harus guru berikan pun tidak hanya 

secara kelompok, tetapi juga secara individual. Hal ini mau tidak mau menuntut 

guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didiknya, 

tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di luar sekolah sekalipun. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa guru adalah semua orang 

yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbung dan membina siswa, 

baik secara individu maupun klasikal. Di sekolah maupun di luar sekolah.
84

 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang 

dapat membentuk jiwa dan watak siswa. Guru mempunyai kekuasaan untuk 
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membentuk jiwa dan watak siswa. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk 

dan membangun kepribadian siswa menjadi seorang yang berguna bagi agama, 

nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang 

dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara.
85

 

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk 

mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Mendidik, mengajar, melatih siswa adalah tugas guru sebagai suatu 

profesi. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan 

menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan siswa. Di bidang 

kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah  pentingnya. Bila 

dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga 

sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Bahkan bila dirinci lebih 

jauh, tugas guru tidak hanya yang telah disebutkan. 

Menurut roestiyah K.K, bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas 

untuk: 

a) Menyerahkan kebudayaan kepada siswa berupa kepandaian, kecakapan, 

dan pengalaman-pengalaman 

b) Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai dengan cita-cita dan 

dasar negara kita pancasila 

c) Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai undang-undang 

pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. II tahun 1983 

d) Sebagai perantara dalam belajar 

e) Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa siswa ke arah 

kedewasaan 

f) Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat 

g) Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib 

dapat berjalan bila guru dapat menjalankan lebih dahulu. 

h) Guru sebagai adminstrator dan manajer 

i) Pekerjaan guru sebagai suatu profesi 
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j) Guru sebagai perencana kurikulum 

k) Guru sebagai pemimpin 

l) Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak 
86

 

Merujuk dari penjelasan di atas, tugas guru tidak ringan. Profesi guru 

harus berdasarkan panggilan jiwa, sehingga dapat menuaikan tugas dengan baik 

dan ikhlas. Maka dari itu, guru harus mendapat haknya yang proporsional dengan 

gaji yang patut diperjuangkan melebihi profesi-profesi lainnya, sehingga 

keinginan peningkatan kompetensi guru dan kualitas belajar siswa bukan hanya 

sebuah slogan di atas kertas. 

Guru adalah pendidik profesioanal, karenanya secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab yang terpikul 

dipundak para orang tua. Mereka ini tatkala menyerahkan anaknya ke sekolah 

sekaligus berarti pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya 

kepada guru. Hal itupun menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin 

menyerahkan anaknya kepada sembarangan guru/sekolah karena tidak 

sembarangan orang dapat menjabat guru. Agama islam sangat menghargai orang-

orang yang berilmu pengetahuan (guru/ulama), sehingga hanya mereka sajalah 

yang pantas mencapai taraf ketinggian da keutamaan hidup.
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 Firman Allah dalam 
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Artinya :” hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:” 

berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah maka niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “ berdirilah kamu”, 

maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah maha mengetahui apa yang kamu  kerjakan”.
88

 

 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan 

siswa. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada pada setiap siswa. 

Tidak ada seorang guru pun yang mengharapkan anak didiknya sebagai sampah 

masyarakat. Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha 

membimbing dan membina siswanya agar di masa mendatang menjadi orang yang 

berguna bagi nusa dan bangsa.
89

 

 

Menurut oemar hamalik, tanggung jawab guru meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Guru harus menuntut murid-murid belajar tanggung jawab guru yang 

terpenting adalah merencanakan dan menentukan murid-murid melakukan 
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kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan 

yang diinginkan. 

2) Turut serta membina kurikulum sekolah sesungguhnya guru merupakan 

seorang key person yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum 

yang sesuai dengan tingkat perkembangan murid, karena itu sewajarnya 

apabila dia turut aktif dalam pembinaan kurikulum disekolahnya 

3) Melakukan pembinaan terhadap diri siswa membina siswa agar menjadi 

manusia yang berwatak. Mengembangkan watak dan kepribadiannya, 

sehingga mereka memiliki kebiasaan, sikap, cita-cita, berfikir dan berbuat, 

berani bertanggung jawab, ramah dan mau bekerjasama, bertindak atas 

dasar nilai-nilai moral yang tinggi, semuanya menjadi tanggung jawab 

guru. 

4) Memberikan bimbingan kepada murid. Bimbingan kepada murid agar 

mereka mampu mengenal dirinya sendiri, memecahkan masalahnya 

sendiri, mampu menghadapi kenyataan dan memiliki stamina emosional 

yang baik, sangat diperlukan 

5) Melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan 

penilaian atas kemajuan belajar. Guru bertanggung jawab menyesuaikan 

semua situasi belajar dengan minat, latar belakang dan kematangan siswa 

6) Menyelenggarakan penelitian. Sebagai seorang yang bergerak dalam 

bidang keilmuan, bidang pendidikan maka ia harus senantiasa 

memperbaiki cra bekerjanya. Tidak cukup sekedar melaksanakan 

pekerjaan rutin saja, melainkan harus juga berusaha menghimpun banyak 

data melalui penelitian yang kontinu dan intensif 

7) Menghayati, mangamalkan, dan mengamankan pancasila. Pancasila 

merupakan pandangan hidup bangsa yang mendasari semua sandi-sandi 

hidup dan kehidupan nasional, baik individu maupun masyarakat kecil 

sampai dengan kelompok sosial yang terbesar termasuk sekolah 

8) Turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan 

perdamaian dunia guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa 

menjadi warga negara yang baik. Pengertian baik disini ialah memiliki 

rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa 

9) Turut mensukseskan pembangunan. Pembnagunan adalah cara yang paling 

tepat guna membawa masyarakat ke arah kesejahteraan dan kemakmuran 

bangsa. Pada garis besarnya, pembangunan itu meliputi pembangunan 

dalam bidang mental spiritual dan bidang fisik materiil. 

10) Tanggung jawab meningkatkan peranan profesional guru. Guru  sangat 

perlu meningkatkna peranan dan kemampuan profesionalnya. Tanpa 

adanya kecakapan yang maksimal yang dimiliki oleh guru maka kiranya 

bagi guru tersebut mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya 

dengan cara sebaik-baiknya.
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Merujuk dari pendapat di atas, tanggung jawab guru yang terpenting 

adalah merencanakan dan menuntut para siswa untuk melakukan kegiatan-

kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. 

Oleh sebab itu, guru sangat perlu meningkatkan kompetensi profesionalnya. 

Tanpa adanya kompetensi profesional yang dimiliki guru, maka kiranya sulit bagi 

guru tersebut mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara 

sebaik-baiknya. 




