
BAB VI 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Profil MTs Al-Hikmah Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya MTs Al-Hikmah Bandar Lampung

MTs Al-Hikmah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 

beralamatkan di Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh No. 23 Way Halim  Kedaton 

Kota Bandar Lampung, didirikan pada tanggal 17 Februari 1980 oleh KH. 

Muhammad Sobari. Latar belakang berdirinya MTs Al-Hikmah adalah banyaknya 

jumlah santri yang tinggal di pondok pesantren Al-Hikmah serta sebagai sarana 

pendidikan menengah untuk anak-anak yang tinggal di lingkungan pesantren 

tersebut.  Oleh sebab itu, dari awal didirikannya hingga sekarang MTs Al-Hikmah 

dikelola sepenuhnya di bawah naungan yayasan pondok pesantren Al-Hikmah. 

Karena dibawah naungan yayasan pondok pesantren MTs Al-Hikmah 

memiliki pembeda dengan sekolah menengah pertama pada umumnya yaitu lebih 

banyak jumlah pelajaran agama islam dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dilakukan untuk mencapai tujuan didirikannya MTs Al-Hikmah yaitu untuk 

membangun sebuah lembaga yang dapat “Membangun Insan Santri Dan Siswa 

Agar Berilmu Amaliah Dan Beramal ilmiah”. 
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Adapun daftar nama-namayang pernah menjabat sebagai kepala MTs Al-

hikmah Bandar Lampung sejak berdiri hingga sekarang adalah sebagai berikut:  

Tabel 1 

Periodesasi kepemimpinan MTs Al-Hikmah 

No Tahun Yang Menjabat 

1 Tahun 1980 s/d 1994 Drs. Syamsul Ma’arif 

2 Tahun 1994 s/d 1998 Drs. H. Basyaruddin Maisir 

3 Tahun 1998 s/d 2005 Daryati, AS. S.Pd.I 

4 Tahun 2005 s/d 2006 Drs. H. Basyaruddin Maisir 

5 Tahun 2006 s/d 2008 Rudi Aryanto, S.Pd.I 

6 Tahun 2008 s/d 2010 Ismail, S.Pd 

7 Tahun 2010 s/d 2016 Istnaini, S.Pd.I 

8 

Tahun 2016 s/d sekarang  Siti Masyithah, M.Pd 

 

 

Sumber: Dokumentasi MTs Al-HikmahTahun2017 
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2. Visi dan Misi  

Visi  

Kuat Dalam Aqidah, Beramal Dengan Ilmu dan Unggul Dalam Prestasi 

Misi  

a. Mempersiapkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa 

b. Membina peserta didik yang taat beribadah dan berakhlakuk karimah. 

c. Mewujudkan peserta didik yang 'alim dan 'amil 

d. Membina peserta didik untuk mengembangkan potensi diri  

e. Mempersiapkan peserta didik yang cerdas, kreatif, kompetitif dan 

mandiri.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Dokumentasi, MTs Al-Hikmah Bandar Lampung Tahun 2017 
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3. Struktur Organisasi  

Adapunstrukturorganisasi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung sebagaimana 

diagram dibawahini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA YAYASAN 

K.H. M.Sobari 

 

 

 

 

 

KEPALA SEKOLAH 

Siti Masyithah, M.Pd 

 

 

Waka Kurikulum 

Dra. Sunariah 

 

 

Ka. TU 

Muslim S.Pd 

 

 

KOMITE SEKOLAH 

Abdul Basyid 

 

Bendahara 

Muson, M.Pd.I 

 

 

Waka Kesiswaan 

Mashudi, S.Pd.I 

 

Wali Kelas 

 

Majelis Guru 

Peserta Didik 
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4. Keadaan Guru dan Karyawan 

Pada tahun ajaran 2017 sekarang ini, jumlah guru MTs Al-Hikmah 

sebanyak 34 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2 

Keadaan guru dan karyawan MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

No Nama L/P 
Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Terakhir 
Ket 

1 Siti Masyithah, M.Pd P SKI S2 IAIN Kepsek 

2 Dra. Sunariah, M.Pd.I P Fiqih S2 IAIN Waka 

3 Mashudi, S.Pd.I L Aqidah S1 IAIN Waka 

4 Muslim, S.Pd. L Tata usaha  S1 B.ING GTY 

5 Muson, S.Pd. L Ke NU an S2 IAIN  GTY 

6 Abdul Aziz, S.Pd.I L IPS S1 UNISMA GTY 

7 Abdul Malik Nasir L Aqidah S1 IAIN GTY 

8 AgusMardianto, S.Pd.I L Penjas  S1 IAIN GTY 

9 Ahmad Nasoha, S.Pd.I L Ke NU an S1 IPS GTY 

10 Ahmad Syaifullah, S.Pd.I L Tata Usaha S1 IAIN GTY 

11 DesiSupriani, S.Pd.I P Bhs arab  S1 IAIN GTY 

12 Dra. Nurkusumawati P SKI S1 PAI GTY 

13 Ismal, S.Pd. L IPA S1 UNILA PNS 

14 M. HuseinAhyari, S.Pd.I L BK S1 IAIN GTY 

15 Maryadi, S.Pd.I L PKN S1 PAI GTY 

16 Muhtaruddin, S.Pd.I L Bhs arab S1 PBA GTY 

17 Murni, A.Md. L Penjas  D2 PENJAS GTY 

18 Musyarofah, S.Pd.I P SKI S1 PBA GTY 

19 Nurani, S.Pd. P b. indo S1 B.INDO GTY 

20 Prapti Wasilah, A.Ma. P Seni budaya D2 PGTK GTY 

21 RatnaKusumaDewi, S.Pd. P IPA S1 UNILA GTY 

22 Rohani, S.Pd.I P Fiqih S1 IAIN GTY 

23 Rudi Aryanto, S.Pd. L MTK S1 UNILA PNS 

24 Samin, S.Pd.I L MTK S1 IAIN GTY 

25 Samson Rais, S.Pd. L IPS S1 IPS GTY 

26 SitiMunasih, S.Pd. P B.inggris S1 UNILA GTY 

27 Sundari, S.Pd. P MTK S1 PGRI GTY 

28 Sundari, S.Pd.I P Qur’an hadis S1 IAIN GTY 

29 Thomi Surya, S.Pd.I L Tinkom S2 IAIN GTY 

30 UliyahM, S.Pd.I P b. indo PGSMP GTY 

31 VestianaAnistasia, S.Pd. P Seni budaya S1 PGRI GTY 

32 Yasmiyati, S.Pd.I P b. lampung S1 PAI GTY 

33 ZainatunAlfiah, S.Pd.I P b. arab  S1 PBA GTY 

34 RiaYulistiana, S.P P IPA S1 IPB GTY 

Sumber : dokumentasi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 2017 
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5. Keadaan peserta didik 

Keadaan peserta didik MTs Al-Hikmah Bandar Lampung tahun 2017 

berjumlah 513 yang terdiri dari 257 laki-laki dan 256 perempuan yang terdiri dari 

13 kelas, yaitu kelas VII berjumlah 5 kelas, kelas VIII berjumlah 4 kelas dan kelas 

IX berjumlah 4 kelas. Untuklebihjelasnyadapatdilihatpadatabelberikut : 

Tabel 3 

Keadaan peserta didik MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

No Kelas 
Jumlah siswa Jumlah 

keseluruhan Laki-laki Perempuan 

1 VII A 19 19 38 

2 VII B 18 19 37 

3 VII C 19 20 39 

4 VII D 24 18 42 

5 VII E 18 23 41 

6 VIII A 21 23 44 

7 VIII B 21 24 45 

8 VIII C 24 17 41 

9 VIII D 25 19 44 

10 IX A 16 25 41 

11 IX B 14 24 38 

12 IX C 22 17 39 

13 IX D 18 17 35 

Sumber: dokumentasi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung Tahun 2017 
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6. Keadaan sarana dan prasarana  

Keadaansaranadanprasarana yang dipergunakandalam proses 

belajarmengajar di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung : 

Tabel 4 

Keadaan sarana dan prasarana MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

No 

Jenis Ruang  Kondisi unit 

Baik 
Rusak 

ringan 

Rusak 

berat 

1 
RuangKelas 

 
13   

2 
RuangKepala Madrasah  

 
1   

3 
Ruang Guru  

 
1   

4 
Ruang Tata Usaha  

 
1   

5 
RuangLaboratorium IPA  

 
1   

6 
RuangLaboratoriumKomputer 

 
1   

7 
RuangLaboratoriumBahasa 

 
1   

8 
RuangPerpustakaan 

 
1   

9 
Ruang UKS  

 
1   

10 
RuangKeterampilan 

 
1   

11 
RuangKesenian 

 
 1  

12 
Ruang Toilet Guru  

 
 1  

13 
Ruang Toilet Siswa 

 
 2  

Penerangan : X  PLN    
 

Diesel/Generator    
  LampuMinyak 

 

Sumber : MTs Al-Hikmah Bandar Lampung Tahun 2017 
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7. Kompetensi Profesional Guru Fiqih di Mts Al-Hikmah Bandar 

Lampung 

Hasil penelitian di sini mengacu pada wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang merupakan cara pengumpulan data-data yang ada dan 

didapatkan penulis. Wawancara yang dilakukan peneliti antara lain: kepala 

sekolah, waka kurikulum, dan guru fiqih. 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 berhasil 

tidaknya 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. 

Dalam peningkatan kualitas guru, kepala sekolah MTs Al-Hikmah Bandar 

lampung, selalu membuka kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan 

pengetahuannya baik dengan jalan melanjutkan pendidikan lebih tinggi atau 

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, workshop atau yang lainnya. 

Adapun kualifikasi untuk menjadi guru yang profesional, yaitu untuk jenjang MTs 

tingkat minimal pendidikan adalah SI.  

Untuk lebih jelasnya, tentang pelaksanaan kompetensi profesional guru 

fiqih yang ada di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  
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1) Menguasai Landasan-Landasan Kependidikan  

Seorang guru harus dapat menerapkan landasan kependidikan, baik 

filosofi, psikologis, sosiologis. Ketiga landasan tersebut sangat penting bagi 

siswa. Antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Apabila guru dapat 

menerapkan landasan kependidikan tersebut, maka siswa akan berkembang secara 

seimbang , optimal, dan terintegrasi, agar terjadi manusia berkembang seutuhnya. 

Melalui pendidikan inilah siswa akan menjadi manusia yang berperan secara 

komperhensif, manusia seutuhnya atau manusia selaras, serasi, dan seimbang 

dalam pengembangan jasmani maupun rohani. Dalam pengembangan rohani dan 

jasmani di MTs Al-Hikmah Bandar lampung banyak kegiatan keagamaan yang 

dapat mendukung pengembangan rohani yang di bimbing langsung oleh guru 

fiqih, diantaranya adalah sholat dhuhur, shalat ashar, IMTAQ dan masih banyak 

lagi. 

Diantaranya adalah guru fiqih selalu membiasakan tadarus surat-surat 

pendek sebelum pelajaran di mulai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak 

syaiful selaku guru fiqih, sebagai berikut: “ sebagai guru fiqih, saya membiasakan 

sebelum pembelajaran dimulai, siswa membaca surat-surat pendek bersama-sama. 

Saya juga mempunyai cita-cita ke anak, selain shalatnya aktif lima wkatu, kita 

juga sering menarik infaq untuk amal jariyah, yang mana untuk perbaikan 

musholla, sedangkan kegiatan keagamaan yang ada di sini antara lain: shalat 
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dhuhur, shalat ashar, di dalam kegiatan keagamaan ini saya beserta guru yang lain 

berperan penuh dalam pelaksanaannya.” 
2
 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa guru fiqih mampu 

melasanakan landasan kependidikan, baik itu landasan psikologi maupun 

sosiologi. Adapun yang termasuk penerapan landasan filosofi di MTs Al-Hikmah 

Bandar Lampung adalah sebelum pelajaran dimulai siswa dibiasakan membaca 

surat-surat pendek (juz amma) bersama-sama. Yang termasuk landasan psikologis 

di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung adalah kegiatan keagamaan, diantaranya, 

shalat dhuhur, shalat ashar dan IMTAQ, sedangkan yang termasuk landasan 

sosiologis di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung adalah membiasakan anak untuk 

bersikap dermawan dengan cara menarik infaq untuk amal jariyah dengan maksud 

agar siswa tidak mempunyai sifat pelit. 

Guru adalah profesi yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Begitu penting 

posisi guru dalam dunia pendidikan untuk menyiapkan generasi islam yang 

berkualitas, baik dari sisi intelektual maupun sisi religinya. Inilah dasar yang 

membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tesis dengan judul Kompetensi 

Profesional Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Di 

MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. Kompetensi profesional merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan 

apapun. Selain kompetensi profesional ada juga tiga kompetensi, yaitu: 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kepala 

sekolah di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung ini selalu berusaha agar setiap guru 

                                                           
2
Ahmad Syaifullah, Guru Fiqih MTs Al-Hikmah, Wawancara, Tanggal 10 Januari 2017 
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memiliki kompetensi profesional. Berbagai upaya yang dilakukan, diantaranya 

adalah : menganjurkan S1 bagi yang belum S1, menganjurkan sertifikasi, 

mendegelasikan para guru agar mengikuti pelatihan, MGMP, mengadakan 

pelatihan-pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya, karena hal ini 

penting dan bermanfaat bagi seorang guru, khusunya guru fiqih yang terkait 

dengan pembinaan ibadah siswa. Adapun jumlah guru yang ada di MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung pendidikan mayoritas S1. Seorang guru bisa dikatakan 

profesional apabila guru tersebut mampu menguasai hal-hal yang menyangkut 

perlengkapan pembelajaran seperti penguasaan perencanaan, materi dan 

penguasaan kelas. Guru akan semakin profesional apabila ia sering mengikuti 

pelatihan. 

Apabila guru dapat menerapkan landasan kependidikan, maka siswa akan 

berkembang secara seimbang, optimal, dan terintegrasi agar menjadi manusia 

yang berkembang seutuhnya. Melalui pendidikan inilah siswa akan menjadi 

manusia yang berperan secara komperhensif, manusia seutuhnya atau manusia 

selaras, serasi, dan seimbang dalam pengembangan jasmani maupun rohani. 

Dalam pengembangan rohani di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung banyak 

kegiatan keagamaan yang dapat mendukung pengembangan rohani yang di 

bimbing langsung oleh guru fiqih, diantaranya adalah shalat dhuhur, shalat ashar, 

dan masih banyak lagi, diantaranya adalah guru agama selalu membiasakan 

tadarus surat-surat pendek sebelum pelajaran di mulai. Adapun yang termasuk 

penerapan landasan filosofi di pelajaran fiqih adalah sebelum pelajaran dimulai 

siswa dibiasakan membaca surat-surat pendek (juz amma) bersama-sama. Yang 
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termasuk landasan psikologis di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung adalah 

kegiatan keagamaan, diantaranya, shalat dhuhur, shalat ashar dan IMTAQ, 

sedangkan yang termasuk landasan sosiologis di MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung adalah membiasakan anak untuk bersikap dermawan dengan cara 

menarik infaq untuk amal jariyah dengan maksud agar siswa tidak mempunyai 

sifat pelit. 

2) Menguasai bahan 

Belajar akan berhasil bila disesuaikan dengan tahap perkembangan 

kognitif siswa. Cara berfikir siswa satu dengan lainnya berbeda-beda. Oleh karena 

itu, guru mengajar harus dengan menggunakan cara yang sesuai  dengan keadaan 

siswa. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak syaiful selaku guru fiqih yang 

ada disini, 10 januari 2017 sebagai berikut: “ kalau sekarang minat anak-anak 

agak mulai menurun, kalau saya lihat banyak pengaruh dari internet, TV, dll. 

Sekiranya kalau anak kondisinya kurang semangat dalam mengikuti pelajaran, 

saya beri stimulus-stimulus, apersepsi-apersepsi yang menarik, agar sebelum 

pelajaran dimulai, anak kelihatan senang, metode-metode yang menarik, itupun 

harus sesuai dengan keadaan siswa, karena kadang menurut saya menarik, tapi 

menurut mereka kurang menarik.”
3
 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa guru fiqih mampu 

memahami perkembangan siswa. Sehingga siswa mampu memahami materi yang 

disampaikan guru dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

                                                           
3
Ahmad Syaifullah, Guru Fiqih MTs Al-Hikmah, Wawancara, Tanggal 10 Januari 2017 
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Cara berfikir siswa satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Oleh karena 

itu, guru mengajar harus dengan menggunakan cara yang sesuai dengan keadaan 

siswa. Siswa dalam mengikuti pelajaran membutuhkan kesiapan fisik, kesiapan 

mental, dan panca indra untuk melakukan kegiatan belajar. 

Jika kematangan fisik dan mental sudah siap barulah proses pembelajaran 

bisa di mulai. Sebaliknya jika kondisi fisik dan mental belum terpenuhi, maka 

usaha memberikan pelatihan dan pembelajaran akan memenuhi kegagalan. Untuk 

itu diperlukan proses belajar mengajar berdasarkan teori-teori belajar yang sesuai 

dengan taraf perkembangan siswa. Minat siswa di MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung ini sekarang agak mulai menurun disebabkan banyak pengaruh dari 

luar. Maka dari itu, guru di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung sebelum memulai 

pelajaran sering memberikan stimulus-stimulus, apersepsi-apersepsi yang 

menarik, agar sebelum pelajaran di mulai siswa kelihatan senang. Dalam 

penyampaian materi guru fiqih juga menggunakan cara sederhana dan disesuaikan 

dengan keadaan siswa. Baik dalam penggunaan metode belajar maupun 

penggunaan media yang ada. Dengan cara tersebut dapat mempermudah proses 

belajar mengajar sehingga siswa mampu memahami materi yang disampaikan 

guru. 

3) Mengelola program belajar mengajar 

Kompetensi profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap 

guru, tidak terkecuali guru fiqih. Guru fiqih harus mampu menangani dan 

mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk 
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pengembangan materi selanjutnya diperlukan sumber-sumber yang sesuai. Di sini 

diperlukan kemampuan seorang guru dalam mencari sumber-sumber pengajar 

seselektif mungkin. 

Berbagai cara yang dilakukan guru fiqih dalam meningkatkan 

kompetensinya. Agar kompetensi yang dimiliki terus meningkat dan berkembang, 

sehingga memudahkan dalam menangani dan mengembangkan bidang studi yang 

menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana yang ada di MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung, kepala sekolah mewajibkan S1 bagi guru yang belum S1, mengadakan 

pelatihan-pelatihan, sertifikasi, workshop dan lain sebagainya. Sebagaimana yang 

di ungkapkan oleh ibu siti masyithah, M.Pd selaku kepala sekolah dalam 

wawancara, 10 januari 2017 tentang kompetensi profesional guru fiqih, sebagai 

berikut : “ kompetensi merupakan hal yang sangat penting dan sebagai syarat 

mutlak bagi seorang guru. Apabila guru memiliki kompetensi, maka ia akan 

menjadi guru profesional. Alhamdulillah di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung ini 

sebagian besar sudah S1, pak ahmad syaifullah sudah S1. Di sini saya mewajibkan 

kuliah bagi guru yang belum S1, saya beri reward bagi yang sudah menyelesaikan 

S1nya, saya juga sering mengirim guru sebagai delegasi untuk mengikuti seminar, 

workshop, mengadakan pelatihan-pelatihan, penataran dan sebagainya.” 
4
 

Pernyataan kepala sekolah tersebut diperkuat oleh pernyataan waka 

kurikulum ibu Sunariah, 11 januari 2017 sebagai berikut: “ hampir semua guru 

sudah berkompeten, sesuai dengan bidangnya, khusus guru fiqih juga 

                                                           
4
Siti Masyithah, Kepala MTs Al-Hikmah Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 10 

Januari 2017 
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berkompetensi. Karena UU RI tentang guru dan dosen, mempersyaratkan bagi 

guru dalam proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kompetensinya, jadi 

kalau guru dalam beberapa tahun lalu masih menggunakan tenaga-tenaga guru 

yang belum selesai dengan kompetensinya, lambat laun setelah ada proses 

penyetaraan guru harus kuliah, standarnya guru harus S1, sekarang semua guru 

yang mengajar ini sesuai dengan kompetensinya, jadi katakanlah kita sudah 

menyesuaikan kompetensi, sudah sesuai dengan UU RI tentang guru dan dosen, 

kemudian untuk pengembangan-pengembangan wawasan di sini dengan cara 

mengikutsertakan semacam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kurikulum, khususnya yang berkaitan dengan pelajaran fiqih 

umumnya dan fiqih khususnya, dan juga sering ada pembinaan langsung dari 

kepala sekolah baik S1, maupun S2 nya “. 
5
 

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak syaiful selaku guru fiqih MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung, 17 januari 2017 sebagai berikut: “ alhamdulillah 

mayoritas guru di sini sudah berkompetensi, khususnya guru fiqih sudah sarjana 

semua”.
6
 

Selain itu, setiap guru mata pelajaran juga diberi kesempatan untuk 

mengikuti musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) baik yang didatangkan 

sekolah, kota maupun propinsi tidak terkecuali guru fiqih. 

                                                           
5
Sunariah, Waka Kurikulum MTs Al-Hikmah Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 11 

Januari 2017 
6
Ahmad Syaifullah, Guru Fiqih MTs Al-Hikmah, Wawancara, Tanggal 17 Januari 2017 



 97 

Selain hal tersebut di atas, dalam meningkatkan kompetensinya dan 

mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya, guru fiqih sering 

menambah referensi sebagai usaha dalam dirinya, sehingga dapat menguasai 

materi secara mendalam, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak syaiful 

selaku guru fiqih, sebagai berikut: “ selain membaca buku paket, saya juga sering 

baca buku referensi lain. Saya juga sering beli buku, sebagai tambahan referensi 

perpustakaan saya di rumah. Selain itu kebetulan suami saya juga guru fiqih”.
7
 

Para guru tidak menyia-nyiakan waktu yang ada untuk selalu menimba 

ilmu atau pengetahuan yang baru, guna meningkatkan kompetensinya yaitu 

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau sejenisnya baik atas nama sekolah atau 

pribadi. Hasilnya pun akan terlihat dalam guru melengkapi perlengkapan 

pembelajaran, memilih strategi yang tepat serta dalam penilaian dan 

mengevaluasinya. 

Kompetensi profesioanal merupakan salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Dari hasil wawancara, 

hampir semua guru yang ada di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung sudah 

berkompeten, sesuai dengan bidangnya. Berbagai cara yang di lakukan guru fiqih 

di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung dalam meningkatkan kompetensinya. Agar 

kompetensi yang dimiliki terus meningkat dan berkembang, sehingga 

memudahkan dalam menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi 

tanggung jawabnya. 
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Adapun usaha yang dilakukan adalah mengikuti sertifikasi, bahkan guru 

fiqih ada yang sudah lulus sertifikasi, selain itu juga sering mengikuti pelatihan-

pelatihan,workshop, seminar, mengikuti MGMP baik yang didatangkan sekolah, 

kota maupun propinsi. MGMP adalah musyawarah yang dilakukan oleh beberapa 

guru dari suatu mata pelajaran. Setiap guru mata pelajaran tertentu berhak dan 

wajib mengikuti musyawarah. Musyawarah ini bertujuan untuk membahas 

permasalahan-permasalahan atau apapun yang ada hubungannya dengan suatu 

mata pelajaran di sekolah. Musyawarah ini ada di setiap sekolah, kota/kabupaten 

atau ditingkat propinsi. Sedangkan waktu pelaksanaan MGMP ditingkat inipun 

tidak berpatok pada waktu tertentu, apabila dirasa perlu mengadakan musyawarah, 

maka akan diadakan, dengan catatan tidak menggunakan jadwal mengajar. Baik 

ditingkat sekolah, kota/kabupaten atau ditingkat propinsi. 

Sebagaimana usaha-usaha yang dilakukan guru fiqih, maka kompetensi 

profesional guru akan semakin bertambah. Sehingga mudah dalam menangani dan 

mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ada 

usaha lain yang dilakukan oleh guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

dalam mengembangkan wawasan keilmuannya, yaitu, sering baca buku, baik 

buku referensi atau buku-buku lain yang dapat mendukung keilmuannya. 

4) Mengelola kelas 

Pengelolaan kelas adalah usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan 

kelas yang dimulai dari perencanaan kurikulumnya, penataan prosedur dan 

sumber belajarnya, lingkungannya untuk memaksimalkan efesiensi, memantau 
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kemajuan siswa dan mengentisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Guru 

harus memiliki kompetensi pengelolaan kelas yang baik akan tercapai suasana 

belajar yang menarik, menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan, memelihara, dan 

mengendalikan kondisi belajar yang optimal bagi terciptanya proses belajar-

mengajar yang efektif, serta dapat membangun hubungan sosio-emosional 

(hubungan interpersonal) yang baik antara guru dengan murid, serta antara murid 

dengan guru. Dan jika guru tidak memiliki kompetensi pengelolaan kelas yang 

baik proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan optimal karena 

kompetensi sangat diperlukan dalam pengelolaan kelas. 

Pengaruh kemampuan guru dalam pengelolaan kelas terhadap keberhasilan 

belajar siswa. Guru yang mempunyai kemampuan pegelolaan kelas yang baik 

akan meningkatkan potensi belajar siswa, mutu pendidikan dan tercapainya tujuan 

pendidikan tersebut. Serta mutu proses pembelajaran, hal ini tergantung dari 

kemampuan guru dalam penyampaian materi kepada siswa. Dan jika guru tidak 

mempunyai kemampuan pengelolaan kelas yang baik, akan mengakibatkan 

prestasi belajar siswa rendah, tidak sesuai dengan standar atau batas ukuran yang 

ditentukan dan akan menghambat proses belajar mengajar, karena kondisi kelas 

yang kurang optimal. 

Hasil wawancara terhadap guru fiqih, dalam upaya pengelolaan kelas yang 

telah dilakukan adalah kegiatan pengelolaan kelas secara psikis (kondisi 

emosional); a) mengatur tingkah laku, membimbing dan mengarahkan siswa 

akhlak/tingkah laku yang baik, sehingga tidak menjadi masalah di dalam kelas 
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ataupun lingkungan masyarakat. b) mengatur kedisiplinan, menerapkan 

kedisiplinan kepada siswa, baik disiplin dalam waktu, dalam tingkah laku dan 

disiplin dalam belajar. c) mengatur minat, minat dan potensi itu berbeda-beda, 

guru harus bisa membantu dan mengarahkan potensi siswa tersebut, dan 

mempasilitasi minat yang siswa miliki. d) gairah belajar, adakalanya gairah  siswa 

dalam belajar menurun, tugas guru adalah membangkitkan gairah belajar misalnya 

dengan mengadakan kuis ataupun bercerita hal-hal menarik disela-sela belajar. e) 

mengatur dinamika kelompok.
8
 

Sesuai dengan hasil wawancara terhadap guru fiqih MTs Al-Hikmah 

Bandar Lampung mengenai pengelolaan kelas yang baik untuk menangani 

masalah yang sering timbul di kelas yaitu “ tidak selamanya anak didik fokus di 

kelas, ada kalanya mereka kehilangan konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. 

Alasannya bermacam-macam, bisa karena kecapean atau memikirkan masalah. 

Jika guru menemukan siswanya kurang konsentrasi di dalam kelas, jika durasi 

waktunya tidak sering. Ada baiknya siswa tidak diusik, tetapi guru tetap 

melakukan pendekatan-pendekatan personal. Sekedar bercanda atau bertanya 

mengapa si anak terlihat tidak bersemangat. Misalnya ketika sedang mengajar, 

ada anak yang tertidur. Sebagai guru yang baik, jangan langsung memarahi anak 

tersebut. Lebih baik menegurnya lebih dahulu, memintanya agar jangan 

mengulangi perbuatan itu lagi. Tetapi juga harus bertanya mengapa dia sampai 

tertidur di dalam kelas. Bisa jadi tidak disengaja melakukannya. Bisa jadi karena 

kecapean ada masalah di rumah atau lebih aktif di kegiatan ekstrakurikuler 
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sekolah. Jika alasannya masuk akal, seorang guru harap memaklumi, tetapi jika 

alasannya tidak masuk akal, guru dapat memberi penjelasan tentang kerugian dari 

sikap yang tidak baik itu. misalnya akibat tertidur mendengkur, dia dapat 

mengganggu teman-temannya atau karena tertidur ia akan ketinggalan materi 

pelajaran.  

Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam 

mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. 

Kemampuan ini erat kaitannya dengan kemampuan guru untuk menciptakan 

kondisi yang menguntungkan, menyenangkan peserta didik dan penciptaan 

disiplin belajar secara sehat. Mengelola kelas meliputi mengatur tata ruang kelas 

untuk pembelajaran dan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Dalam 

kaitan ini sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan yaitu ruang 

belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, 

pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukan dan 

pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran. 

5) Menggunakan media 

Media pengajaran adalah alat penyalur pesan pengajaran, baik yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung. Selain dari metode, media pengajaran 

sangat penting dalam proses belajar mengajar. Di mana pengalaman yang dialami 

oleh siswa lebih kongkrit karena dengan adanya media siswa lebih mudah 

memahami pelajaran yang disampaikan. Pendayagunaan alat atau media buatan 

guru, pemanfaatan kekayaan alam sekitar untuk belajar, pemanfaatan 
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perpustakaan, pemanfaatan laboratorium, serta pemanfaatan fasilitas pengajaran 

yang lain. Media dan sumber pengajaran ada dua jenis, alat pendidikan atau 

pengajaran dan alat peraga. 

Alat pengajaran adalah segala sarana yang dapat digunakan semua bidang 

mata pelajaran. Seperti komputer, papan tulis, meja, kursi, gedung. Sedangkan 

alat peraga adalah sarana yang berfungsi khusus untuk mempercepat pemahaman 

materi salah satu sub pokok bahan tertentu. Seperti halnya guru fiqih, sering 

menggunakan alat pengajaran yang ada di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung, 

misalnya komputer, papan tulis, meja, kursi, gedung, selain itu musholla dan VCD 

juga sering digunakan oleh guru fiqih sebagai alat pengajaran. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak syaiful selaku guru fiqih, 18 

januari 2017 sebagai berikut:” disela-sela pelajaran, pada waktu pelajaran fiqih, 

saya memberikan materi pelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi ada waktu-

waktu tertentu mereka ke mushala, pelajaran praktek langsung ada di musholla, 

anak-anak lebih suka apabila pembelajaran di luar kelas, apalagi pada waktu 

pelajaran yang membutuhkan praktek, misalnya wudhu, shalat, dan tayammum, 

jadi pelajaran berlangsung tidak hanya di dalam kelas.”
9
 

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh hasil bahwa, guru fiqih dalam 

melakukan pembelajaran agama tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga 

dilakukan di musholla. 
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Media dalam sebuah pembelajaran sangatlah penting. Media pengajaran 

adalah alat penyalur pesan pengajaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak 

langsung. Guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung selalu memanfaatkan 

media atau alat pembelajaran yang ada. Mulai dari ruang kelas sampai alam 

sekitar. Walaupun fasilitas untuk kegiatan keagamaan masih belum lengkap, tapi 

guru fiqih masih dapat memanfaatkan media dan sarana prasarana yang ada. 

Guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung dalam melakukan 

pembelajaran agama tidak hanya dilakukan di kelas, tapi juga dilakukan di 

musholla, pelajaran praktek langsung ada di musholla, misalnya praktek wudhu, 

shalat dan tayammum. 

6) Mengelola interaksi belajar mengajar 

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. Maka dari itu guru 

harus mengetahui kebutuhan yang harus dicapai siswa serta harus mempunyai 

rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai panduan mengajar. Sebagaimana 

pernyataan ibu siti masyithah, M.Pd selaku kepala sekolah tentang peran 

kompetensi profesional guru sebagai berikut: “ guru yang mempunyai kompetensi 

profesional, maka dia harus sudah memiliki RPP dan silabus serta mengerti cara 

mengelola pembelajaran, sehingga guru akan terus berusaha agar siswa 

termotivasi dalam mengikuti pelajarannya, salah satunya adalah dengan cara 
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mencari strategi yang cocok bagi mereka. Karena setiap anak berbeda, sehingga 

metode yang disajikan harus bervariasi.”
10

 

Guru yang memiliki kompetensi profesional selain mampu melaksanakan 

program pembelajaran, juga mampu menguasai materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam, mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan 

menyenangkan serta menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik 

siswa. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan waka kurikulum ibu sunariah, 

sebagai berikut: “ guru fiqih sering menggunakan strategi pembelajaran yang 

menyenangkan, disesuaikan dengan kurikulumnya, MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung masih menggunakan kurikulum 2004, kurikulum 2004 mensyaratkan 

penilaian kelas, berarti penilaian yang dilakukan guru sepanjang PBM 

berlangsung di kelas, misalnya strategi-strategi apa yang dipakai, strategi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan KBK, misalnya memakai metode-metode yang 

variasi itu diharuskan. Supaya kita tidak rancu, kalau kurikulum 2004 itu pakai 

KBK yang dirancang oleh pemerintah, kalau KTSP itu KBK yang dirancang oleh 

sekolah masing-masing. Jadi esensinya tetap KBK, Cuma kita menyesuaikan 

dengan kondisi kelas masing-masing, jadi dua-duanya ada, baik KBK maupun 

KTSP.”
11
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Berdasarkan tujuan pendidikan yang akan dicapai, maka guru harus dapat 

memilih materi pembelajaran yang relevan. Setelah materi sesuai dan relevan, 

kemudian mengorganisasikan bahan tersebut agar dapat disajikan secara efektif. 

Guru yang memiliki kompetensi profesional selain mampu melaksanakan 

program pembelajaran, juga mampu menguasai materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam, mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan 

menyenangkan serta menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik 

siswa. 

Guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung sebelum melaksanakan 

program pembelajaran, sudah membuat RPP, silabus dan sebagainya yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Sehingga dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan lancar. Selain itu guru fiqih di MTs Al-Hikmah 

Bandar Lampung juga dapat memilih materi pembelajaran yang relevan. Setelah 

materi ditentukan sudah sesuai dan relevan, kemudian mengorganisasikan bahan 

tersebut agar dapat disajikan secara efektif. 

Pembelajaran adalah merupakan sebuah kegiatan yang wajib kita lakukan 

dan kita berikan kepada para siswa. Karena ia merupakan kunci sukses untuk 

menggapai masa depan yang cerah, mempersiapkan generasi bangsa dengan 

wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi. Yang pada akhirnya akan berguna bagi 

bangsa, negara, dan agama. 

Melihat peran guru yang begitu penting, maka menerapkan metode yang 

efektif dan efisien dalam sebuah pembelajaran adalah sebuah keharusan. Dengan 
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harapan proses belajar mengajar akan berjalan menyenangkan dan tidak 

membosankan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak syaiful selaku guru 

fiqih, sebagai berikut: “ saya sering menggunakan metode-metode yang 

bervariasi, akan tetapi tetap dilihat dari pokok behasannya, kalau materinya fiqih 

praktek yang memakai metode demonstrasi, pokoknya tergantung KD nya, kalau 

perlu ceramah ya ceramah, disesuaikan dengan materinya.”
12

 

Dengan diterapkan beberapa metode yang bervariasi, siswa MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung ini sangat termotivasi dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, khusunya pelajaran fiqih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

bapak syaiful sebagai berikut: “ anak-anak sangat antusias sekali dalam mengikuti 

pelajaran, karena dalam setiap pelajaran saya beri selingan-selingan, cerita-cerita, 

permainan, sehingga anak itu tidak bosan”. 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru fiqih di MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung memahami dan sering menerapkan metode yang 

bervariasi, pernyataan tersebut dapat dilihat oleh guru fiqih ketika pembelajaran 

berlangsung para siswa merasa senang dan nyaman. 

Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah begitu 

penting, maka menerapkan metode yang efektif dan efisien dalam sebuah 

pembelajaran adalah sebuah keharusan. Pembelajaran yang monoton akan 

membuat siswa bosan, sedangkan metode pembelajaran yang bervariasi akan 
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meningkatkan gairah siswa dalam belajar dan siswa akan lebih mudah memahami 

apa yang disampaikan serta tidak mudah untuk melupakannya. 

Guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung sering menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Karena dengan penggunaan metode yang bervariasi siswa MTs Al-Hikmah 

Bandar Lampung dapat meningkatkan gairah siswa dalam belajar  

Sedangkan metode yang sering digunakan adalah demonstrasi, jigshow 

dan diskusi dan lain sebagainya, bahkan ceramah pun juga digunakan. Selain itu 

guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung dalam setiap pelajaran sering 

memberikan selingan-selingan cerita, permainan agar siswa tidak bosan. Akan 

tetapi penggunaan metode belajar yang bervariasi tersebut tetap disesuaikan 

dengan materi dan kondisi yang ada. 

7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran 

Salah satu faktor yang paling menentukan berhasilnya proses belajar 

mengajar adalah guru, sedangkan berhasil tidaknya suatu pembelajaran dapat 

dilihat dari evaluasi terhadap out put yang dihasilkan. Dengan kompetensi yang 

dimilikinya, maka setiap guru diharuskan melakukan evaluasi setelah pelajaran 

selesai. Evaluasi dalam MTs, biasanya disebut dengan ulangan harian, ujian akhir 

semester, ujian akhir nasioanal. 

Guru fiqih yang ada di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung dalam 

mengevaluasi siswanya menggunakan cara yang berbeda-beda. Sebagaimana 

pernyataan kepala sekolah ibu Siti Masyithah, sebagai berikut: “ guru fiqih 
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mengevaluasi, tidak hanya dalam proses belajar mengajar di kelas saja, akan tetapi 

setiap hari selalu memantau para siswa, sejauh mana para siswa melaksanakan apa 

yang dipelajari dalam pergaulan sehari-hari. Apabila ada anak yang bermasalah, 

maka akan dipanggilkan orang tua.”
13

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh waka kurikulum ibu sunariah sebagai 

berikut: ya, selalu, karena itu sudah tugasnya sebagai guru, guru fiqih melakukan 

evaluasi tidak hanya tertulis, tapi juga keseharian praktek, biasanya kalau 

waktunya masih ada ya langsung setelah PBM selesai, tapi kalau waktunya 

kurang ya dua bab sekali.”
14

 

Evaluasi dalam suatu pembelajaran sangat penting dan harus dilakukan 

oleh semua guru, karena dengan adanya evaluasi guru dapat mengukur 

keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan sekaligus untuk mengukur sejauh 

mana siswa dapat menyerap pelajaran yang telah disampaikan. Bapak syaiful 

selaku guru fiqih mengungkapkan pernyataan sebagai berikut : “ apabila satu bab 

selesai biasanya saya sering mengadakan ulangan harian, tujuannya untuk 

mengetahui sampai di mana kemampuan anak, sampai di mana anak bisa 

menangkap pelajaran, bisa evaluasi secara lisan juga bisa secara tulisan.”
15

 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi adalah dapat 

mengetahui berhasil tidaknya pembelajaran yang telah usai dilakukan oleh guru 

dan seberapa besar pemahaman siswa dalam menerima pelajaran yang telah 
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disampaikan. Dalam melakukan evaluasi hasil belajar, guru fiqih menggunakan 

cara berbeda-beda, ada yang menggunakan evaluasi lisan, tulisan, maupun 

praktek. 

Dalam satu pembelajaran, evaluasi memegang peranan penting, karena 

berhasil tidaknya dapat dilihat dari adanya evaluasi. Dengan kompetensi yang 

dimilikinya, maka setiap guru diharuskan melakukan evaluasi setelah pelajaran 

selesai. Evaluasi dalam SMP/MTs, biasanya disebut dengan ulangan harian, ujian 

akhir semester, ujian akhir nasional. Guru fiqih yang di MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung dalam mengevaluasi siswanya menggunakan cara yang berbeda-beda. 

Akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

pemahaman siswa dan sejauh mana keberhasilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Adapun hanya tertulis, tetapi juga praktek. Selain itu juga, akhlak 

keseharian juga sering di pantau setiap hari yang nantinya juga masuk dalam 

penilaian. Dalam hal ini, guru MTs Al-Hikmah Bandar Lampung menggunakan 

cara yang berbeda-beda dalam melakukan evaluasi, ada yang menggunakan lisan, 

tulisan maupun praktek. 

8. Motivasi Belajar Siswa MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian di MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung kompetensi profesional guru fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa ada enam hal yang dapat dikerjakan guru, yaitu: 

1) Tekun Menghadapi Tugas  
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Tidak diragukan bahwa dorongan belajar dari guru mempunyai peranan 

besar dalam menumbuhkan semangat pada siswa untuk belajar. karena walaupun 

siswa mempunyai motiva yang tinggi, pasti suatu saat masih dapat berkurang. 

Maka dorongan tersebut harus dipelihara terus-menerus. Motivasi dari guru dapat 

berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Karena siswa 

melakukan suatu usaha disebabkan adanya motivasi. Peran guru disini sebagai 

pendorong dalam membangkitkan minat tersebut. Guru fiqih di MTs Al-Hikmah 

Bandar Lampung mempunyai cara tertentu dalam membangkitkan dorongan 

kepada siswa untuk belajar. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru fiqih bapak syaiful dalam 

membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar dalam, agar siswa tergugah 

untuk menaati dan mengikuti pelajaran khususnya pelajaran fiqih, sebagai berikut 

:” kalau tidak mengerjakan PR, saya beritahu, nilai agama itu bukan hanya satu-

satunya nilai yang dimasukkan di raport, akan tetapi terdiri dari beberapa nilai 

baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas dan sebagainya.”
16

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa guru fiqih dalam 

mendorong siswa dalam belajar melalui cerita-cerita menarik yang berhubungan 

tentang pendidikan, dengan begitu siswa akan tertarik dan terdorong untuk belajar 

lebih giat.  

Dorongan dari guru sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Karena tidak diragukan lagi bahwa dorongan belajar dari guru mempunyai 
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peranan besar dalam menumbuhkan semangat pada siswa untuk belajar. walaupun 

siswa mempunyai motivasi yang tinggi, pasti suatu saat masih dapat berkurang. 

Maka dorongan tersebut harus dipelihara terus-menerus. Dorongan dari guru 

dapat digunakan sebagai alat meningkatkan motivasi eksterinsik siswa. Guru fiqih 

di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung, sering memberikan dorongan-dorongan 

kepada siswa agar siswa mau dan senang dalam mengikuti pelajaran dengan 

begitu siswa akan tertarik dan terdorong untuk belajar lebih giat yang tentunya 

atas bimbingan guru fiqih. 

2) Ulet menghadapi kesulitan 

Tidak semua siswa faham apa yang diterangkan oleh guru dalam 

pembelajaran. Maka dari itu, seharusnya terlebih dahulu seorang guru 

menjelaskan mengenai tujuan yang akan dicapainya dalam belajar mengajar 

kepada siswa. Makin jelas tujuan maka makin besar pula motivasi dalam belajar. 

Guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung pada awal pelajaran 

menjelaskan secara kongkrit kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir 

pengajaran, diantaranya tentang kompetensi yang harus di capai siswa, ulangan, 

nilai dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak syaiful 

selaku guru fiqih, sebagai berikut: “ sebelum pelajaran diberikan saya 

memberitahukan pada siswa bahwa setelah pelajaran selesai ada tugas yang harus 

diselesaikan, biasanya saya memberi tugas kepada siswa untuk merangkum 

pelajaran, membuat kesimpulan, menjawab pertanyaan tentang pelajaran yang 

baru saja saya sampaikan. Nanti yang hasilnya bagus akan mendapat nilai lebih. 



 112 

Dengan begitu anak-anak akan memperhatikan dan berusaha meningkatkan 

konsentrasi terhadap yang saya sampaikan.”
17

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

guru, khusunya guru fiqih sangat berperan dalam membuat siswa memperhatikan 

pelajaran yang disampaikan dengan cara menjelaskan secara konkret kepada siswa 

apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. 

Salah satu peran guru dalam membangkitkan gairah belajar siswa adalah 

guru dapat menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan 

pada akhir pengajaran. Apabila guru telah menjelaskan secara konkret kepada 

siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran, maka siswa akan 

memperhatikan penyampaian bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru 

fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung ini pada awal pelajaran menjelaskan 

secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran, 

diantaranya tentang kompetensi yang harus dicapai siswa, ulangan harian, nilai 

dan lain sebagainya. 

Selain itu sebelum pelajaran di mulai guru fiqih sering menjelaskan 

kepada siswa apa yang harus dilaukan di akhir pengajaran, diantaranya adalah 

merangkum pelajaran, membuat kesimpulan, dan tanya jawab. Dengan begitu 

siswa akan memperhatikan jalannya proses belajar mengajar, karena apabila siswa 

tidak memperhatikan maka siswa tersebut akan ketinggalan dari siswa lainnya. 
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3) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah 

Pujian sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan 

penghargaan atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun. Pujian 

sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar.pujian yang diberikan oleh guru 

terhadap prestasi yang dicapai sangat berarti bagi siswa. Walaupun hanya sepatah 

pujian atas prestasi yang telah diraih, tetapi dapat mendongkrak siswa untuk 

mencapai kesungguhan dan keseriusan yang lebih tinggi. Siapapun orangnya, 

pasti sangat suka adanya keberhasilan, dan pujian yang benar akan lebih banyak 

mendorongnya untuk melangkah mencapai puncak keberhasilan. Guru fiqih di 

MTs Al-Hikmah Bandar Lampung ini sering memberikan ganjaran atau pujian 

kepada siswa terutama bagi siswa yang berprestasi. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh pak saiful selaku guru fiqih, sebagai berikut : ” ketika ada siswa 

yang berprestasi, saya sering memberi pujian dihadapan teman-temannya. 

Tentunya pujian yang bersifat membangun, karena dengan pujian siswa akan 

merasa senang, dengan begitu siswa tersebut lebih termotivasi untuk mengikuti 

pelajaran dan siswa yang lain pun tidak ingin kalah dengan dia, bisa dibuat 

motivasi oleh teman-teman yang lain juga.”
18

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa ganjaran berupa pujian 

terhadap prestasi yang dicapai siswa sangat diperlukan dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang lebih baik 

dikemudian hari. Dan juga dapat memberi motivasi terhadap siswa yang lain. 
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Pujian dan hukuman terkadang sangat diperlukan proses belajar mengajar. 

Hukuman dapat menyebabkan siswa untuk tidak mengulangi apa yang sudah 

dilakukan, sedangkan pujian yang diberikan oleh guru terhadap prestasi yang 

dicapai sangatlah berarti. Akan tetapi pujian atau ganjaran harus sesuai dengan 

hasil kerja atau prestasi siswa, jangan sampai guru memberikan pujian secara 

berlebih-lebihan. Guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung ini sering 

memberikan ganjaran atau pujian kepada siswa terutama bagi siswa yang 

berprestasi. Guru memberikan pujian ketika siswa sudah melakukan suatu 

pekerjaan. 

Siswa yang mendapat pujian dari guru ketika melakukan suatu pekerjaan, 

akan merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakannya, walaupun pekerjaannya 

belum tentu sempurna. Pujian tersebut akan membuatnya ingin belajar lebih giat 

lagi agar mendapat pujian juga. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa 

ganjaran berupa pujian terhadap prestasi yang di capai siswa sangat diperlakukan 

dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang untuk mendapat 

prestasi yang lebih baik dikemudian hari. Dan juga dapat memberi motivasi 

terhadap siswa yang lain. 

4) Lebih senang belajar mandiri 

Kebiasaan belajar adalah cara belajar secara rutin dan berulang-ulang yang 

bersifat teratur. Sebagai guru harus membentuk kebiasaan belajar yang baik, 

terutama guru fiqih. Dengan kebiasaan belajar yang baik siswa akan mendapatkan 

hasil yang baik dalam pelajarannya. Kebiasaan belajar di MTs Al-Hikmah Bandar 
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Lampung ini tidak hanya belajar dalam materi dalam di kelas saja, akan tetapi 

kebiasaan dalam kegiatan keagamaan, praktek maupun yang lainnya. kegiatan 

IMTAQ yang dilakukan setiap hari sabtu, ba’da sekolah, bagi kelas VIII, shalat 

dhuhur, shalat ashar, bersikap sopan kepada setiap guru, bersikap dermawan dan 

lain sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan bapak syaiful selaku guru fiqih, 

sebagai berikut : “ kegiatan keagamaan yang ada di sini antara lain: sholat dhuhur, 

shalat ashar, di dalam kegiatan keagamaan ini saya beserta guru yang lain 

berperan penuh dalam pelaksanaannya.”
19

 

Dari hasil pernyataan dapat di ambil kesimpulan, bahwa guru fiqih dalam 

memulai pelajaran selalu membiasakan untuk membaca surat-surat pendek 

bersama-sama dan juga membiasakan untuk shalat dhuhur, shalat ashar. Hal 

tersebut juga disaksikan langsung oleh peneliti melalui observasi bahwa siswa 

dibiasakan untuk shalat dan dipantau langsung oleh guru fiqih.
20

 

Sebagai guru harus membentuk kebiasaan belajar yang baik, terutama guru 

fiqih. Dengan kebiasaan belajar yang baik siswa akan mendapatkan hasil yang 

baik pula. Guru di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung membiasakan siswanya 

dalam kegiatan keagamaan diantaranya adalah membiasakan siswanya untuk 

shalat fardhu, bersikap dermawan. selain itu guru fiqih juga membiasakan semua 

siswanya untuk tadaruz juz amma sebelum pelajaran dimulai. Dengan kebiasaan-

kebiasaan yang baik seperti di atas, maka siswa akan terbiasa dengan kebiasaan-

kebiasaan yang baik pula.  
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5) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

Dalam proses pembelajaran tidak semua siswa dapat memahami apa yang 

telah diterangkan oleh gurunya. 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. Diantara siswa, biasanya ada sebagian siswa yang 

mengalami kesulitan belajar.  

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa guru fiqih sangat 

berperan dalam membantu siswa yang mempunyai kesulitan belajar. dengan 

adanya kompetensi profesional guru fiqih dengan mudah untuk mengatasi 

kesulitan tersebut. Baik itu kesulitan dalam materi pelajaran atau yang lain. 

Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang baik, akan tetapi di 

antara siswa yang satu dengan yang lainnya memiliki banyak perbedaan, baik 

dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga atau 

yang lainnya. Pada kenyataannya penyelenggara pendidikan di sekolah pada 

umumnya tidak memperhatikan kemampuan siswa, sehingga siswa yang 

mempunyai kemampuan kurang cenderung terabaikan. Dari sinilah timbul yang 

namanya kesulitan belajar. kesulitan belajar adalah keadaan di mana siswa tidak 

belajar sebagaimana mestinya dikarenakan ada faktor-faktor penyebab kesulitan 

belajar. 
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6) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

Belajar atau pembelajaran adalah merupakan kegiatan yang wajib kita 

lakukan dan kita berikan kepada para siswa. Karena ia merupakan kunci sukses 

untuk menggapai masa depan yang cerah, mempersiapkan generasi bangsa dengan 

wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi. Yang pada akhirnya akan berguna bagi 

bangsa, negara, dan agama. 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. Melihat peran guru yang begitu penting, maka menerapkan 

metode yang efektif dan efisien dalam sebuah pembelajaran adalah sebuah 

keharusan. Dengan harapan proses belajar mengajar akan berjalan menyenangkan 

dan tidak membosankan. Dengan diterapkannya beberapa metode yang bervariasi, 

siswa MTs Al-Hikmah Bandar Lampung ini sangat termotivasi dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran, khusunya pelajaran fiqih. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di fahami, 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. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional 

guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan 

mereka mengelola pembelajaran siswa, mengevaluasi pembelajaran sampai 
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penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi. Guru fiqih juga tidak menyia-

nyiakan waktu dalam kegiatan keagamaan. Begitu juga dalam pembiasaan shalat, 

baik shalat dhuhur maupun shalat ashar mereka langsung memantau sendiri 

dengan cara ikut terjun langsung. Sedangkan untuk masalah akhlak, mereka 

membiasakan untuk sopan dalam bicara dengan siapapun, baik dengan guru 

maupun dengan siswa lainnya dan juga guru fiqih selalu membiasakan untuk 

shodaqoh atau menjadi orang yang dermawan. 

Belajar bagi sebagian anak adalah suatu beban atau suatu pekerjaan yang 

membosankan. Tidak sedikit anak harus dimarahi dulu baru mau belajar. hal itu 

terjadi karena anak kurang memiliki motivasi. Khusunya yang berasal dari diri 

sendiri. Belajar atau pembelajaran adalah merupakan sebuah kegiatan yang wajib 

kita lakukan dan kita berikan kepada para siswa. Karena ia merupakan kunci 

sukses untuk menggapai masa depan yang cerah, mempersiapkan generasi bangsa 

dan wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi. Yang pada akhirnya akan berguna 

bagi bangsa, negara, dan agama. 

B. Analisis Data 

1. Kompetensi Profesional Guru Fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung 

Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus 

selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan 

dan permintaan masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan para orang tuanya. 

Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 
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masyarakat. Guru selalu dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. 

Untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat 

melakukannya secara formal maupun informal. Secara formal, artinya guru 

mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus yang sesuai dengan bidang 

tugas, keinginan, waktu, dan kemampuannya. Secara formal guru dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui media massa seperti 

televisi, radio, majalah ilmiah, koran, dan sebagainya, ataupun membaca buku 

teks dan pengetahuan lainnya yang cocok dengan bidangnya. 

Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional, maupun mutu 

layanan, guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Dalam pendidikan 

prajabatan, calon guru didik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan nanti. Pembentukan sikap yang 

baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru 

memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Pengembangan sikap 

selama dalam jabatan, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal 

melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakrya, seminar, atau kegiatan ilmiah 

lainnya, ataupun secara informal media massa televisi, radio, koran, dan majalah 

maupun publikasi lainnya. 

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang 

harus dimiliki seorang guru. Ada beberapa pandangan para ahli mengenai 

kompetensi profesional. 

1. Penguasaan Landasan-Landasan Penendidikan 
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Kemampuan mengenai landasan-landasan kependidikan berkaitan dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Mempelajari konsep dan masalah pendidikan dan pengajaran dengan sudut 

tinjauan sosiologi, filosofis, historis, dan psikologis. 

2) Mengenal fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang secara 

potensial dapat memajukan masyarakat dalam arti luas serta pengaruh 

timbal balik antar sekolah dan masyarakat. 

3) Mengenal karakteristik peserta didik baik secara fisik maupun psikologis. 

 

2. Penguasaan Bahan Bidang Studi 

Kompetensi pertama yang harus dimiliki seorang guru adalah penguasaan 

bahan bidang studi. Penguasaan ini menjadi landasan pokok untuk keterampilan 

mengajar. Yang dimaksud dengan kemampuan menguasai bahan bidang studi 

adalah kemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengintesiskan, dan mengevaluasikan sejumlah pengetahuan keahlian yang 

diajarkannya. Ada dua hal dalam menguasai bahan bidang studi: untuk menguasai 

bahan bidang studi dan kurikulum sekolah dapat dilakukan dengan cara: mengkaji 

bahan kurikulum bidang studi, mengkaji isi buku-buku teks bidang studi yang 

bersangkutan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disarankan dalam kurikulum 

bidang studi yang bersangkutan. Menguasai bahan pendalaman atau aplikasi 

bidang studi. Hal ini dilakukan dengan cara: mempelajari ilmu yang relevan, 

mempelajari aplikasi bidang ilmu kedalam bidang ilmu lain ( untuk program-

program studi tertentu), mempelajari cara menilai kurikulum bidang studi. 

 

3. Pengelolaan Program Belajar Mengajar 

Kemampuan mengelola program belajar mengajar dapat dilakukan dengan 

cara berikut ini : 
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1) Merumuskan tujuan instruksional. Kemampuan ini dilakukan dengan cara: 

mengkaji kurikulum bidang studi, mempelajari ciri-ciri rumusan tujuan 

instruksional, mempelajari tujuan instruksional bidang studi yang 

bersangkut, serta merumuskan tujuan instruksional bidang studi yang 

bersangkutan. 

2) Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar. Kemampuan ini 

dapat dilakukan dengan cara: mempelajari macam-macam metode 

mengajar, dan menggunakan macam-macam metode mengajar. 

3) Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, kemampuan ini 

dapat dilakukan dengan cara: mempelajari kriteria pemilihan materi dan 

prosedur mengajar, menggunakan kriteria pemilihan materi dan prosedur 

mengajar, merencanakan program pelajaran, serta menyusun satuan 

pelajar. 

4) Melaksanakan program belajar mengajar. Kemampuan ini dapat dilakukan 

dengan cara: mempelajari fungsi dan peran guru dalam proses belajar 

mengajar, menggunakan alat bantu belajar mengakar, menggunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar, memonitor proses belajar peserta 

didik, serta menyesuaikan rencana program pengajaran dengan situasi 

sekelas. 

5) Mengenal kemampuan (entry behavior) anak didik. Kemampuan ini 

dilakukan dengan cara : mempelajari tingkat perkembangan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, mempelajari 

prosedur dan tehnik untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik, 

serta menggunakan prosedur dan tehnik untuk mengidentifikasi 

kemampuan peserta didik. 

6) Merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. Kemampuan ini 

dapat dilakukan dengan cara: mempelajari faktor-faktor penyebab 

kesulitan belajar, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, menyusun 

rencana pengajaran remedial, serta melaksanakan pengajaran remedial. 

 

4. Pengelola Kelas 

Kemampuan ini menggambarkan keterampilan guru dalam merancang, 

menata dan mengatur sumber-sumber belajar, agar dapat tercapai suasana 

pengajaran yang efektif dan efisien. Jenis kemampuan yang perlu dimiliki guru 

adalah : 

1) Mengatur tata ruang untuk pengajaran. Kemampuan ini dapat dikuasai 

dengan cara berikut ini, mempelajari macam-macam pengaturan tempat 

duduk dan setting ruang kelas sesuai dengan tujuan-tujuan instruksional 

yang hendak dicapai, serta mempelajari kriteria penggunaan macam-

macam pengaturan tempat duduk dan setting ruangan. 



 122 

2) Menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif. Kemampuan ini dapat 

dikuasai dengan cara berikut ini mempelajari faktor-faktor yang 

menggunakan iklim belajar mengajar yang kondusif, mempelajari strategi 

dan produser pengelolaan kelas yang bersifat prevensif, menggunakan 

strategi dan prosedur pengelolaan kelas yang bersifat preventif, 

menggunakan prosedur pengelolaan kelas yang bersifat kuratif. 

 

5. Pengelolaan dan Penggunaan Media Serta Sumber Belajar 

Kemampuan ini pada dasarnya merupakan kemampuan menciptakan 

kondisi belajar yang merangsang agar proses belajar mengajar dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien. 

1) Mengenal, memilih dan menggunakan media, kemampuan ini dapat 

dikuasai dengan cara berikut : mempelajari macam-macam media 

pendidikan, mempelajari kriteria pemilihan media pendidikan, 

menggunakan media pendidikan, serta merawat alat-alat bantu belajar 

mengajar. 

2) Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana. Kemampuan ini dapat 

dikuasai dengan cara : mengenali bahan-bahan yang tersedia di lingkungan 

sekolah untuk membuat alat-alat bantu, mempelajari perkakas untuk 

membuat alat-alat bantu mengajar 

3) Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar, kegiatan yang 

dapat dilakukan adalah : mempelajari fungsi-fungsi perpustakaan dalam 

proses belajar mengajar, mempelajari macam-macam sumber 

perpustakaan, menggunakan macam-macam sumber. 

 

6. Menilai Prestasi Siswa Untuk Kepentingan Pengajaran 

Kemampuan menilai prestasi belajar mengajar perlu dimiliki seorang guru. 

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengukur perubahan tingkah 

laku peserta didik dan kemampuan mengukur kemahiran dirinya dalam mengajar 

dan dalam membuat program. Dalam setiap pekerjaan evaluasi ada tiga sasaran 

yang hendak dicapai, yaitu : prestasi berupa pernyataan dalam bentuk angka dan 

nilai tingkah laku, prestasi mengajar berupa pernyataan lingkungan yang 

mengamatinya melalui penghargaan atas prestasi yang dicapainya, serta 
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keunggulan program yang bibuat guru, karena relevan dengan kebutuhan peserta 

didik dan lingkungannya. 

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam menilai prestasi 

peserta didik untuk kepentingan pengajaran adalah sebagai berikut: 

1) Mempelajari fungsi penilaian 

2) Mempelajari macam-macam tehnik dan prosedur penilaian 

3) Menyusun tehnik dan prosedur penilaian 

4) Mempelajari kriteris pemilihan tehnik dan prosedur penilaian 

5) Menggunakan tehnik dan prosedur penilaian 

6) Mengolah dan menginterprestasikan hasil penilaian 

7) Menggunakan hasil-hasil penilaian untuk perbaikan proses belajar 

mengajar 

8) Menilai tehnik dan prosedur penilaian 

9) Menilai keefektifan program pengajaran 

Di samping melaksanakan proses belajar mengajar, diharapkan guru 

membantu kepala sekolah dalam menghadapi berbagai kegiatan pendidikan 

lainnya yang digariskan dalam kurikulum, guru perlu memahami pula prinsip-

prinsip dasar tentang organisasi dan pengelolaan sekolah, bimbingan penyuluhan 

termasuk bimbingan kerier, program kokurikuler dan ekstrakurikuler, 

perpustakaan sekolah serta hal-hal yang terkait. 

 

2. Motivasi belajar siswa di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

Permasalahan motivasi belajar siswa merupakan hal yang kompleks. 

Kompleksitas motivasi ditunjukkan dengan beragamnya faktor yang terlibat. Di 

sisi lain, motivasi siswa juga bersifat unik, karena siswa yang berbeda dan 

sekolah yang berbeda dapat menghadapi permasalahan yang sama namun dengan 

profil yang berbeda. 
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Siswa akan semakin termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru fiqih, apabila guru memberikan motivasi seperti akan 

memberikan nilai yang bagus serta tambahan poin bagi siswa yang memiliki 

prestasi baik. Hal-hal kecil yang akan membangkitkan semangat dan keuletan 

siswa sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. siswa akan termotivasi 

dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam belajar dikarenkan siswa 

termotivasi apabila guru selalu memberikan dorongan semangat terhadap siswa. 

Sebagai guru, pendekatan kelas dan individual perlu dikuasai agar mampu 

mengembangkan motivasi belajar siswa. Metode yang tidak biasa, kreativitas 

berimprovisasi dalam pembelajaran, dan keterampilan sebagai trainer perlu 

dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan siswa yang semakin 

berkembang. Melihat peran guru yang begitu penting, maka menerapkan metode 

yang efektif dan efisien dalam sebuah pembelajaran adalah sebuah keharusan. 

Dengan harapan proses belajar mengajar akan berjalan menyenangkan dan tidak 

membosankan. Metode yang digunakan oleh guru di MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung adalah demonstrasi, tanya jawab, jigshow, diskusi, bahakan ceramah 

pun juga digunakan. Penggunaan metode-metode tersebut disesuaikan dengan 

kondisi siswa dan sesuai dengan materi yang ada. Dengan diterapkannya 

beberapa metode yang bervariasi, siswa MTs Al-Hikmah Bandar Lampung ini 

sangat termotivasi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, khususnya 

pelajaran fiqih. 

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami, bahwa apa yang dilakukan 

guru fiqih untuk membangkitkan gairah belajar setiap siswa tidak lain adalah 



 125 

untuk memberikan motivasi eksterinsik kepada siswa dalam proses interaksi 

belajar mengajar. Jadi, kompetensi profesional guru sangat berperan dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa, karena apabila seorang guru mempunyai 

kompetensi profesional dan benar-benar mengaplikasikannya dalam lapangan, 

maka dapat membuat siswanya benar-benar faham terhadap pelajaran yang telah 

disampaikan dan dengan mudah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Dari data yang penulis peroleh, kompetensi profesional guru fiqih di MTs 

Al-Hikmah Bandar Lampung ini snagat berperan dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Seorang guru bisa dikatakan profesional apabila guru tersebut 

mampu menguasai hal-hal yang menyangkut perlengkapan pembelajaran seperti 

penguasaan perencanaan, materi dan penguasaan kelas. Guru akan semakin 

profesional apabila ia sering mengikuti pelatihan. Kependidikan ataupun 

keguruan maupun sejenisnya. Agar dapat menambah pengetahuan baru, sehingga 

bisa diterapkan dalam pembelajaran, prestasi siswa akan meningkat apabila siswa 

lebih antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Apabila 

anak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, maka kemungkinan besar 

prestasi siswa akan meningkat juga, sehingga guru fiqih selalu berusaha agar 

semua siswa aktif dalam mengikuti pelajaran, salah satunya adalah sengan 

menerapkan metode-metode yang menarik. Motivasi merupakan hal utama yang 

diperlukan dalam proses belajar mengajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan 

yang ada dalam diri siswa sehingga dapat mendorong siswa untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 
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Dari hasil penyajian data dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

profesional guru fiqih di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung memiliki peranan 

penting dalam mengelola pembelajaran siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan mereka mengelola pembelajaran siswa, mengevaluasi pembelajaran 

sampai penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi. Guru fiqih juga tidak 

menyia-nyiakan waktu dalam kegiatan keagamaan. Begitu juga dalam 

pembiasaan sholat, baik shalat dhuhur maupun shalat ashar mereka langsung 

memantau sendiri dengan cara ikut terjun langsung. Sedangkan untuk masalah 

akhlak, mereka membiasakan untuk sopan dalam bicara dengan siapapun, baik 

dengan guru maupun dengan siswa lainnya dan juga guru fiqih selalu 

membiasakan untuk shodaqoh atau menjadi orang yang dermawan. 

Jadi, dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung ini, dapat diketahui bahwa kompetensi profesional 

guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, karena jabatan guru dikenal 

sebagai pekerjaan profesional, artinya jabatan ini memerlukan suatu keahlian 

khusu yang mana pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang profesional dan yang tidak profesional 

sangat jauh bedanya. Begitu pula dengan guru profesional dan guru yang tidak 

profesional, maka perbedaannya pun sangat jauh pula, guru yang mempunyai 

kompetensi profesional tidak hanya mengajar atau transfer ilmu saja, akan tetapi 

dia menguasai seluk beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya. 

Dia juga telah mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi guru dan juga 

mempunyai keahlian khusu yang didapat melalui pelatihan-pelatihan, seminar, 
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workshop dan lain sebaginya yang dapat digunakan untuk menunjang proses 

pembelajaran supaya lebih baik dan prestasi siswa meningkat, diakibatkan oleh 

motivasi siswa tinggi dalam mengikuti pembelajaran yang menyenangkan, 

dikarenakan guru sering menggunakan metode yang bervariasi, metode-metode 

yang digunakan tersebut dapat membuat siswa semakin bergairah dan memiliki 

motivasi yang tinggi serta membangkitkan rasa keinginan siswa untuk semakin 

terus belajar yang disajikan oleh guru profesional, termasuk guru fiqih yang ada 

di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. 

 




