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ABSTRAK 

Kompetensi pedagogik pendidik fiqh di mts assyifa karang 

sari yang belum sepenuhnya dilaksanakan yaitu menguasai teori 

belajar dan prinsip-prinsip,  juga kegiatan pembelajaran yang 

mendidik. Pada aspek menguasai teori dan prinsip-prinsip mengajar, 

pendidik dalam pelaksanaan aktivas pembelajaran belum banyak 

menggunakan berbagai variasi, juga dalam strategi dan metode yang 

digunakan belum bermacam macam, dan pendidik ketika mengajar 

masih menggunakan buku hanya satu tidak lebih. Kemudian pada 

aspek kegiatan pembelajaran yang mendidik, pendidik ketika aktivitas 

belajar mengajar dengan spontanitas dan tidak sesuai dengan rpp yang 

telah dibuat, pendidik juga belum sepenuhnya menyesuaikan 

kemampuan peserta didik, dan pendidik belum menggunakan alat 

bantu media seperti menggunakan audiovisual. Sebagiamana dalam 

rumusan masalah dalam peneilitian ini ialah bagaimanakah 

kompetensi pedagogik pendidik fiqh dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik di mts assyifa karangsari jati agung lampung 

selatan?  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

dengan subjek penelitian adalah pendidik fiqh kelas VIII. Sumber data 

yang digunakan peneliti adalah pendidik bidang study fiqh, dan 

seluruh peserta didik di Mts Assyifa . Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah dari 

miles and huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi 

pedagogik pendidik fiqh dalam meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik di mts assyifa karangsari jati agung lampung selatan. Uji 

keabsahan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. Waktu prapenelitian dilakukan pada tanggal 15 

desember 2021 sampai 11 januari 2022 dan penelitian dilakukan pada 

tanggal 14 april hingga 8 juni 2022, dan bertempat di mts assyifa. 

Subjek penelitian ini pendidik fiqih dan seluruh peserta didik kelas 

vii,viii,dan ix. Sumber data diperoleh dari kepala sekolah, pendidik 

fiqih, peserta didik, dan dokumentasi. 
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Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa kompetensi 

pedagogik pendidik fiqh mts assyifa karangsari dikategorikan belum 

sepenuhnya menguasai kompetensi pedagogik secara optimal. Hal ini 

terlihat dari tujuh aspek kompetensi pedagogik pendidik hanya 

memenuhi lima aspek yaitu mengusai karekter peserta didik, 

pengembangan kurikulum, pengembangan potensi peserta didik, 

komunikasi dengan peserta didik, juga dalam penilaian dan evaluasi. 

Dalam hal memotivasi belajar pendidik fiqh mts assyifa karang sari 

menyampaikan materi cukup baik, berinteraksi dengan peserta didik 

dalam pembelajaran, pendidik fiqh mts assyifa karang sari juga 

mengajarkan hal-hal yang baik agar peserta didik selalu disiplin dalam 

hal berupa apapun dan selalu memberikan motivasi untuk belajar baik 

di dalam maupun di luar jam pelajaran, maka dari itu peserta didik 

merasa termotivasi untuk belajar. Namun sayangnya hanya 

penggunaan media juga penggunaan strategi ,metode dalam belajar 

masih dikatakan kurang sehingga pembelajaran cepat terasa bosan. 

Disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik pendidik fiqh mts assyifa 

belum sepenuhnya optimal dan dalam melaksanakan memotivasi 

belajar peserta didik juga sudah cukup membuat peserta didik nyaman 

dalam pembelajaran, akan tetapi ada beberapa hal yang masih kurang 

seperti alat bantu media dalam belajar, metode,strategi dan teknik 

masih belum sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan kesimpulan dari 

hasil penelitian diatas, ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan: 

pihak sekolah diharapkan dapat melengkapi sarana dan prasarana serta 

fasilitas yang memadai, seperti alat bantu pembelajaran agar 

pembelajaran mudah dimengerti oleh peserta didik. Guru diharapkan 

dapat meningkatkan kompetensi pedagogik terutama pada aspek 

penguasaan teori, dan kegiatan pembelajaran yang mendidik. 

Kata kunci: Kompetensi Pedagogik, Motivasi Belajar Peserta 

Didik. 
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ABSTRACT 

 

The pedagogic competence of fiqh teachers at mts assyifa 

karang sari which has not been fully implemented is mastering 

learning theory and principles, as well as educational learning 

activities. In the aspect of mastering theory and teaching principles, 

teachers in implementing learning activities have not used many 

variations, also in the strategies and methods used have not been 

varied, and teachers when teaching still use only one book or no more. 

Then on the aspect of educational learning activities, teachers when 

teaching and learning activities are spontaneous and not in accordance 

with the lesson plans that have been made, teachers also have not fully 

adjusted the abilities of students, and teachers have not used media 

aids such as using audiovisual. As in the formulation of the problem in 

this research, how is the pedagogic competence of fiqh teachers in 

increasing the learning motivation of students at mts assyifa 

karangsari jati agung lampung selatan? 

This type of research was a qualitative descriptive study, with 

the research subject being a class vii fiqh teacher. Sources of data used 

by researchers are teachers in the field of fiqh studies, and students of 

class vii a. Data collection techniques were carried out by observation, 

interviews and documentation. The data analysis technique in this 

study uses the steps of miles and huberman, namely data reduction, 

data presentation, and drawing conclusions. This study aims to 

determine the pedagogic competence of fiqh teachers in increasing 

students' learning motivation at mts assyifa karangsari jati agung 

lampung selatan. And the validity test through source triangulation, 

technique triangulation, and time triangulation. The pre-research time 

was carried out on december 15, 2021 to january 11, 2022 and the 

research was carried out on april 14 to june 8, 2022, and took place at 

mts assyifa. The subjects of this study were fiqh teachers and all 

students in grades vii, viii, and ix. Sources of data obtained from 

school principals, fiqh teachers, students, and documentation. 

Based on the data analysis, it can be seen that the pedagogic 

competence of the mts assyifa karangsari fiqh teacher is categorized as 

not yet fully mastering the pedagogic competence optimally. This can 
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be seen from the seven aspects of the teacher's pedagogic competence, 

only meeting five aspects, namely mastering the character of students, 

curriculum development, developing student potential, 

communicating with students, as well as in assessment and evaluation. 

In terms of motivating learning, the fiqh teacher at mts assyifa karang 

sari conveys the material very well, interacts with students in learning, 

the fiqh teacher at mts assyifa karang sari also teaches good things so 

that students are always disciplined in any form and always provide 

motivation to learn. Learning both inside and outside class hours, 

therefore students feel motivated to learn. But unfortunately only the 

use of media is also the use of strategies, methods in learning are still 

said to be lacking so that learning quickly feels bored. It was 

concluded that the pedagogic competence of the mts assyifa fiqh 

teacher was not fully optimal and in carrying out motivating students' 

learning it was also enough to make students comfortable in learning, 

but there were some things that were still lacking such as media aids 

in learning, methods, strategies and techniques were still lacking. 

Fully implemented. Based on the conclusions from the results of the 

research above, there are several things that researchers can suggest: 

the school is expected to be able to complete adequate facilities and 

infrastructure, such as learning aids so that learning is easily 

understood by students. Teachers are expected to improve pedagogic 

competence, especially in the aspect of mastery of theory, and 

educational learning activities. 

 

Keywords: Pedagogic Competence, Student Learning Motivation. 
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MOTTO 

                 

Artinya : “ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka 

sendiri.” 

 

(Q.S Ar–ra’d : 11)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementrian agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: asysyifa, 

2011). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam  memahami 

judul skripsi, maka penulis perlu memberikan penegasan  

terhadap kata-kata  pokok dalam  judul  ini “ kompetensi 

pedagogik pendidik fiqih dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik di mts assyifa karang sarai jati agung 

lampung selatan” maka peneliti mempertegas kata yang 

dianggap penting sebagai berikut : 

1. Kompetensi  

Secara etimologi kompetensi berasal dari bahasa 

inggris “competence” yang berarti kecakapan, 

kemampuan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa 

indonesia, kompetensi memiliki arti (kewenangan) 

kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. 

Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau 

kecakapan yang artinya kemampuan, kesanggupan, 

keahlian, memenuhi syarat, kesiapan, dan kepadanan.
1
 

2. Pedagogik 

Secara etimologis, pedagogik berasal dari kata yunani 

“paedos” yang berarti anak laki-laki, dan “agogos” artinya 

mengantar, membimbing. Secara kiasan pedagogik ialah 

seorang ahli yang membimbing anak kearah tujuan hidup 

tertentu.  

Menurut hoogveld, pedagogik adalah ilmu yang 

mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan 

tertentu, yaitu supaya ia kelak “mampu secara mandiri 

menyelesaikan tugas hidupnya.” Jadi pedagogik adalah 

ilmu mendidik anak. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang 

                                                             
1 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru (Bandung: 

Rosdakarya, 2013).25 
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guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik 

yang didasarkan pada ilmu mendidik. Seorang guru yang 

telah mempunyai kompetensi pedagogik minimal telah 

menguasai ilmu pendidikan.
2
 

3. Pendidik fiqih 

 Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Adapun yang dimaksud fiqh adalah suatu ilmu yang 

mempelajari tentang hukum-hukum syara’ atau hukum 

islam mengenai perilaku atau perbuatan manusia, baik 

yang bersifat individu mapun yang berbentuk masyarakat 

sosial, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. 

Jadi pendidik fiqh adalah orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberikan bantuan kepada peserta 

didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar 

mencapai kedewasaannya sesuai dengan ajaran islam, 

supaya peserta didik mampu melaksanakan tugasnya 

sebagai makhluk allah dan khalifah dimuka bumi ini baik 

sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu yang 

sanggup berdiri sendiri.
3
 

4. Motivasi belajar peserta didik 

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan seseorang 

yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan. Kemauan baik yang 

bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi 

intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). 

Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan 

banyak menentukan kualitas perilaku yang 

ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja 

                                                             
2 irwanto nur & suryana Yusuf, Kompetensi Pedagogik Untuk Peningkatan 

Dan Penilaian Guru Dalam Rangka Implementasi Kurikulum Nasional (Surabaya: 

Genta Grup Prodaction, 2016).3 
3 Tim Penulis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan 

Dosen (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).2 
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maupun dalam kehidupan lainnya.
4
 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang 

dimaksud dengan skripsi ini suatu penelitian untuk 

mengungkap dan membahas secara lebih dalam  mengenai " 

kompetensi pedagogik pendidik fiqih dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik  di mts assyifa karang sarai jati 

agung lampung selatan”. 

 

B. Latar belakang 

Pendidik adalah seseorang yang  profesional, peran dan 

fungsi pendidik sangat penting dalam proses belajar mengajar, 

oleh karena itu pendidik harus memiliki pengetahuan tentang 

teori belajar maupun mengajar sebagai pegangan praktek, 

sebab dalam prakteknya pengajaran merupakan suatu proses 

yang sangat kompleks.  

Adapun kompetensi pendidik adalah “seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan.
5
  semua itu harus dimiliki oleh 

pendidik sebagai tugas pendidik yang profesional artinya 

dalam melaksanakan tugasnya ia harus menguasai bahan, 

dapat mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, 

menggunakan media/sumber, menguasai landasan-landasan 

kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai 

prestasi peserta didik, mengenal fungsi dan program 

bimbingan dan penyuluhan di sekolah, mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah, serta memahami 

prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran.
6
 

                                                             
4 siti Suprihatin, “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa,” Jurnal 

Pendidikan Ekonomi 3, no. 1 (2015): 81, https://doi.org/10.31316/g.couns.v3i1.89. 
5 Penulis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan 

Dosen.4 
6 Sudirman Am, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2012). 163-164 
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Seorang pendidik profesional, memiliki empat macam 

kemampuan / kompetensi, yaitu seperangkat kemampuan 

sehingga dapat mewujudkan kinerja profesionalnya. Keempat 

macam kompetensi/kemampuannya yaitu:  

1. Kemampuan pedagogik  

Kemampuan pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran. Ini mencakup konsep 

kesiapan mengajar, yang ditunjukkan oleh 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar.  

2. Kemampuan kepribadian  

Kemampuan kepribadian adalah kemampuan yang 

stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan, dan 

berakhlak mulia. 

3. Kemampuan profesional  

Kemampuan profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan 

mendalam, serta metode dan teknik mengajar yang 

sesuai, yang dipahami oleh murid, mudah di tangkap, 

tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan.  

4. Kemampuan sosial  

Kemampuan sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah.
7
 

Pendidik atau guru yang berkompetensi dalam bidangnya 

akan mampu melaksankan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Salah satu kompetensi yang sangat penting harus 

dimiliki oleh pendidik adalah kompetensi pedagogik. 

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi 

yang mutlak perlu dikuasai pendidik. Kompetensi 

pedagogigik pada dasarnya adalah kemampuan pendidik 

dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi 

pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan 

membedakan pendidik dengan profesi lainnya dan akan 

                                                             
7 Alma Buchari, Guru Profesional Menguasai Metode Dan Terampil 

Mengajar (Bandung: Alfabeta Bandung, 2012).141-142 
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menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajran 

peserta didiknya. 

 

Adapun kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh 

pendidik terdiri dari tujuh aspek atau indikator yaitu sebagai 

berikut:  

1) Menguasai karakteristik peserta didik,  

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik,  

3) Pengembangan kurikulum,  

4) Kegiatan pembelajaran yang mendidik,  

5) Pengembangan potensi peserta didik,  

6) Komunikasi dengan peserta didik,  

7) Penilaian dan evaluasi.
8
 

Dengan kompetensi pedagogik yang dikuasai dan 

diterapkan dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran, maka seorang pendidik akan bisa menciptakan 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi 

peserta didik. Peserta didik merasa nyaman selama proses 

pembelajaran maka akan memacu semangat dan antusiasnya 

untuk selalu aktif dan berprestasi dalam mata pelajaran. 

Dalam hal ini akan membangkitkan semangat atapun 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

Selain pendidik yang berkompeten dibidangnya, 

keberhasilan peserta didik dalam belajar juga ditentukan oleh 

motivasi yang dimilikinya, maupun yang ditimbulkan oleh 

pendidik. Motivasi mendorong timbulnya perbuatan yang 

dilakukan seorang dalam belajar. 

                                                             
8 Yusuf, Kompetensi Pedagogik Untuk Peningkatan Dan Penilaian Guru 

Dalam Rangka Implementasi Kurikulum Nasional.38-48 
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Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik 

dari dalam diri maupun dari luar diri peserta didik. 

Menciptakan usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah 

pada proses pembelajaran, sehingga tujuan yang diinginkan 

oleh subjek belajar tersebut bisa tercapai. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa motivasi 

merupakan sebuah dorongan yang mampu menjadi penggerak 

dan menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan yang 

mengarah pada tercapainya suatu tujuan yang di inginkannya. 

Dengan demikian motivasi merupakan hal yang penting yang 

harus dimiliki oleh setiap orang dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
9
  

Adapun ayat dalam al qur'an yang berkaitan dengan 

motivasi untuk terus memperbaiki diri, ada di al qur'an surat 

ar-ra‟ad ayat 11:  

                                

                           

                    

Artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah allah. Sesungguhnya allah tidak 

mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung 

bagi mereka selain dia” (qs ar- ra‟d:11).
10

 

 

                                                             
9 Selfia S Rumbewas And Laka, “Peran Orang Tua Dalam Miningkatkan 

Motivasi Belajar Peserta Didik Di Sd Negeri Saribi,” Jurnal Matematika Dan Sains 2, 

No. 2 (2018): 201. 
10Kementrian Agama Ri, Al-Hikmah Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: 

Diponegoro, 2011) : 250. 
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Surat ar-ra‟ad ayat 11 menjelaskan bahwa untuk 

mengubah nasib atau keadaan suatu kaum maka manusia itu 

sendiri harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

memperbaiki keadaan hidupnya dan pada hakikatnya dalam 

diri seseorang terdapat kekuatan mental yang menjadi 

penggerak. Kekuatan penggerak tersebut berasal dari berbagai 

sumber, peserta didik belajar karena didorong oleh kekuatan 

mentalnya. Kekuatan itu berupa keinginan, perhatian, 

kemauan atau cita-cita yang sering disebut dengan motivasi 

belajar. Secara alami motivasi siswa sesungguhnya berkaitan 

erat dengan keinginan peserta didik untuk terlibat dalam 

proses pembelajaran.  

Penulis melakukan prapenelitian dengan salah satu peserta 

didik di mts assyifa karang sari jati agung lampung selatan di 

kelas viii pada tanggal 4 januari 2022,  berinisial afp, 

memaparkan bawasannnya pendidik dalam pengelolaan 

pembelajaran dan kualiatas mengajar masih kurang, dalam hal 

ini membuat peserta didik khusunya kelas viii yang diajar oleh 

pendidik fiqih  masih kurang minat dan semangat dalam 

belajar salah satunya sering tidak memperhatikan pendidik 

saat memberi penjelasan. Peserta didik juga merasa cepat 

bosan saat belajar karena suasana belajar yang kurang hidup 

sehingga mengakibatkan  lelahnya ataupun menurunnya 

semangat dalam belajar. 

Melalui wawancara prapenelitian dengan pendidik fiqih, 

bapak muhammad sofandi pada 4 januari 2022 mengatakan 

bahwasannya benar peserta didik cepat merasa bosan karena 

gurufiqih hanya menggunakan metode, stategi itu itu saja juga 

dalam penjelasan materi pendidik hanya menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab saja. 

Kebiasaan-kebiasaan  jika tidak ditindak lanjuti akan 

bermasalah terhadap hasil belajar peserta didik yang akan 

menurun, sehingga disini sangat di butuhkan peranan 

kompetensi pendidik melalui indikator pedagogik dalam 
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pembelajaran sehingga yang dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. 

Adapun indikator atau petunjuk yang dapat dijadikan 

acuan bagi motivasi belajar peserta didik adalah sebagai 

berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.  

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.  

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.  

d. Adanya penghargaan dalam belajar. 

e. Adanya kegiatan yang menarik.  

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif.
11

 

Berdasarkan hasil prapenelitian hasil observasi tentang 

motivasi belajar peserta didik yang terjadi di kelas VIII MTs 

Assyifa didapatkan peserta didik yang merasa jenuh dengan 

mata pelajaran fiqih saat kegiatan belajar mengajar/ kbm, 

jenuh dengan cara pendidik dalam menyampaikan dan 

menjelaskan materi yang dijarkan, sehingga tidak fokus nya 

dalam belajar, mengobrol dengan teman sebangkunya, dan 

tidak mengerti apa yang dijelaskan. 

Indikator Motivasi Belajar   

 

 

Juml

ah 

 

 

 

N

o 

Kel

as 

Adan

ya 

Hasr

at & 

Keing

inan 

Adanya 

Doronga

n & 

Kebutuh

an 

Adanya 

Harapan 

& Cita-

Cita 

Masa 

Depan 

Adanya 

Penghar

gaan 

Dalam 

Belajar 

Adanya 

Kegiatan 

Menarik 

Adanya 

Lingkung

an 

Belajar 

Yang 

Kondusif 

1 7 A 2 4 17 6 2 4 35 

2 7 B 3 2 9 5 2 4 25 

3 8 A 2 4 15 7 2 6 36 

4 8 B 3 3 13 9 1 7 36 

5 9 A 3 2 12 8 2 2 29 

6 9 B 2 3 20 8 1 3 37 

Sumber data : observasi peserta didik mts assyifa,2021 

                                                             
11Nurul Hidayah, “Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bandar 
Lampung Tahun 2016/2017,” Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar VOL. 3, 

no. 2 (2016): 4. 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat seluruh kelas VII, VIII, 

dan IX peserta didik yang memberikan centang pada indikator 

yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, dan 

berdasarkan hasil data tersebut menunjukan bahwa peserta 

didik kelas vii, viii, dan ix mts assyifa dalam hal memotivasi 

belajar  masih sangat rendah baik itu dalam hasrat maupun 

keinginan dalam belajar, dorongan & kebutuhan, serta 

menarik minat belajar, dan juga lingkungan belajar yang 

belum kondusif. 

Dalam permasalahan ini, maka dijelaskan bahwa motivasi 

belajar peserta didik tidak dapat dibiarkan begitu saja karena 

akan menghambat peserta didik dalam hal prestasi peserta 

didik dan juga akan berhimbas pada hasil belajar peserta 

didik. Untuk mengatasi menurunnya motivasi belajar peserta 

didik maka disini sangatlah penting peran pendidik khusunya 

pendidik fiqih dalam membina dan membimbing peserta didik 

melalui pembelajaran yang menarik minat belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan pernyataan – pernyataan  diatas , peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kompetensi 

pedagogik pendidik fiqih dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik mts assyifa, dengan harapan penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidik 

mts assyifa, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. 

C. Fokus dan subfokus 

penelitian 

Dari penjelasan  latar belakang di atas penulis memfokuskan 

penelitian ini pada kompetensi pedagogik pendidik fiqih dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik mts assyifa karang 

sari jati agung lampung selatan”  

Dengan sub focus yaitu melalui 7 indikator kompetensi 

pedagogik : menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori 
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belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan 

kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, penilaian 

dan evaluasi. 

 

D. Rumusan masalah 

Bagaimana kompetensi pedagogik pendidik fiqih dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik mts assyifa karang 

sari jati agung lampung selatan? 

 

E. Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui kompetensi pedagogik pendidik fiqih 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik mts assyifa 

karang sari jati agung lampung selatan. 

 

F. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan bisa dijadikan 

kajian atau referensi dalam pengembangan ilmu dibidang 

pendidikan, terhadap kinerja pendidik untuk kedepannya dalam 

pembelajaran fiqih sebagai acuan serta memberikan gambaran 

keberhasilan kompetensi pendidik dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didiknya. 

 

G. Kajian Penelitian yang 

Relevan  

1. Dalam jurnal ini menjelaskan pengaruh pendekatan problem-

based learning dan pendekatan  konvesional terhadap 

peningkatan motivasi belajar. Dan hasil penelitian dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

problem-based learning (PBL) dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa secara signifikan, begitupun dengan pendekatan 

konvensional yang mampu meningkatkan motivasi belajar 

siswa secara signifikan. Peningkatan motivasi belajar pada 

kelas eksperimen dengan menggunakan pendekatan problem-
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based learning (PBL) secara signifikan lebih baik daripada 

kelas kontrol dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. Pembelajaran menggunakan pendekatan 

problem-based learning (PBL) mendapatkan respon positif 

dari siswa kelas eksperimen. 12
 

Adapun Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yaitu 

sama sama meneliti tentang peningkatan motivas belajar 

siswanya. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini 

menggunakan metode peneltian kuantitatif dan menfokuskan 

pada pendekatan problem blesed learning . 

2. Dalam jurnal tersebut menjelaskan Kebijakan pembelajaran 

secara daring pada masa pandemi Covid-19 menuntut 

profesionalisme guru khususnya pada aspek pedagogik dalam 

menciptakan pembelajaran yang bermutu. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kompetensi pedagogik guru 

pada pelaksanaan pembelajaran daring. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif korelasional dengan sampel 

penelitian sebanyak 30 guru yang mengajar di SMKN 2 

Toraja Utara yang dipilih secara acak. Dan hasil jurnal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru-guru di 

SMKN 2 Toraja Utara memperoleh skor ratarata 4,03. Skor 

tersebut berada pada kategori sangat tinggi, artinya guru-guru 

di SMKN 2 Toraja Utara telah memiliki kompetensi 

pedagogik yang sangat baik. Aspek kompetensi pedagogik 

yang paling tinggi adalah menguasai teori belajar sedangkan 

aspek yang paling rendah adalah komunikasi dengan peserta 

didik. Tindak lanjut dari penelitian ini adalah agar para guru 

dalam melaksanakan pembelajaran secara daring lebih 

mengintensifkan komunikasi baik antara guru dengan peserta 

didik.
13

 

                                                             
12 Habibah Sukmini Arief and Ali Sudin, “Meningkatkan Motivasi Belajar 

Melalui Pendekatan Problem-Based Learning (Pbl),” Jurnal Pena Ilmiah 1, no. 1 

(2016): 141, https://doi.org/10.23819/pi.v1i1.2945. 
13 Apriani Pabatang, “Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Pada 

Pembelajaran Daring Dimasa Pandemi Covid-19,” Jurnal Ilmu Pendidikan vol 3, no. 

4 (2021): 3. 
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  Adapun persamaan dari jurnal ini dengan penelitian 

yaitu sama sama meneliti tentang kompetensi guru pedagogik. 

Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini meniliti 

kompetensi pedagogik guru pada masa pandemi covid-19, dan 

metode penelitian jurnal ini menggunakan metode peneliatian 

deskriptif korelasional yang masuk di metode penelitian 

kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualiatatif . 

3. Dalam jurnal ini mejelaskan tentang menganalisis Kompetensi 

Pedagogik dan Penggunaan Media Pembelajaran. Metodologi 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan analisis regresi ganda dua variabel. Adapun 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner untuk memperoleh data kompetensi pedagogik dan 

penggunaan media pembelajaran. Sedangkan metode 

observasi dan dokumentasi untuk memperoleh informasi 

tentang hasil belajar, populasi, sampel, dan informasi lain 

yang diperlukan dalam penelitian. Hasil dari jurnal ini 

menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukan bahwa tidak 

terdapat pengaruh antar variabel
 

kelengkapan media 

pembelajaran(X2) dengan hasil belajar Fiqih (Y) di MA 

Darusslam Krempyang Nganjuk.
14

 

Adapun persamaan dari jurnal ini dengan penelitian 

yaitu sama-sama menelitian tentang kompetensi pedagogik 

guru fiqih.  Sedangkan perbedaannya adalah jurnal  ini 

menfokuskan pada pemanfaatan media terhadap hasil belajar 

fiqih dan jurnal ini menggunakan metode peneilitian 

pendekatan kuantitatif dimana jurnal ini pengumpulan data 

menggunakan kuesioner, sedangkan penelitian penulis 

menggunakan metode penelitian pendekatan deskripif 

kualitatif. 

                                                             
14 asro moch Kabibul, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Dan 

Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Fiqih Di MA Darussalam 
Krempyang Nganjuk,” Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman vol9, no. 2 (2009): 

217. 
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4. Dalam jurnal ini menjelaskan Penelitian ini bertujuan untuk 

kompetensi pedagogik guru dalam perencanaan pembelajaran, 

proses pembelajaran, dan dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. Hasil dari jurnal ini Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi pedagogik guru dalam 

perencanaan pembelajaran dilakukan dengan membuat draft 

RPP, namun sebagian guru tidak membawa RPP pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung sehingga tujuan 

pembelajaran tidak tercapai secara maksimal; (2) Kompetensi 

pedagogik guru dalam proses pembelajaran dilakukan dengan 

mendalami dan memantapkan sejumlah materi pembelajaran 

sebagaimana terdapat dalam buku paket, adapun dalam proses 

pembelajaran terdapat pengelolaan kelas yang kurang baik 

dan pemanfaatan waktu yang kurang disiplin; dan (3) 

Kompetensi pedagogik guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk terlibat aktif dalam menggunakan fasilitas 

teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran, berkomunikasi secara efektif dengan peserta 

didik, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran.
15

 

Adapun persamaan dari jurnal ini dengan penelitian 

yaitu sama-sama meneliti  kompetensi guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa, serta sama-sama 

menggunakan penilitian dilapangan atau metode penelitian 

kualitatif. Sedangkan perbedaanya penulis menggunakan 

kompetensi pedagogik guru mata pelajaran fiqih serta objek 

penilitiannnya berbeda. 

 

                                                             
15 Balqis Putri, “Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Di SMPN 3 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar,” Jurnal Administrasi 

Pendidikan vol 2, no. 1 (2014): 25. 
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5. Dalam jurnal ini meneliti jenis  penelitian  ini  adalah  

penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan  subjek  penelitian 

adalah  guru  fiqh  kelas  vii.  Sumber  data  yang  digunakan  

peneliti  adalah  guru  bidang  study fiqh,  dan  peserta  didik  

kelas  vii  a.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  

wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  

data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  langkah langkah  

dari  miles  and  huberman  yaitu  reduksi  data,  penyajian  

data,  dan  penarikan kesimpulan.  Penelitian  ini  bertujuan  

untuk  mengetahui  kompetensi  pedogogik  guru  dalam 

melaksanakan  evaluasi pembelajaran  ranah psikomotorik  

peserta didik. Hasil penelitian jurnal ini kompetensi pedagogik 

guru fiqh di mts negeri 1 lampung tengah dikategorikan belum 

menguasai kompetensi pedagogik secara optimal. Hal ini 

terlihat dari tujuh aspek kompetensi pedagogik guru hanya 

memenuhi empat aspek yaitu guru menguasai karakteristik 

peserta didik, kegiatan pembelajaran yang mendidik, 

pengembangan potensi peserta didik, dan komunikasi dengan 

peserta didik. Kompetensi pedagogik dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran ranah psikomotorik guru dikatakan 

belum melaksanakan evaluasi pembelajaran ranah 

psikomotorik dengan baik hal ini terlihat dari penilaian yang 

digunakan oleh guru dalam melaksnakan evaluasi 

pembelajaran ranah psikomotorik yaitu penilaian unjuk kerja, 

dan produk.  16
 

Adapun persamaan dari jurnal ini dengan penelitian 

yaitu sama sama meneliiti tentang kompetensi pedagogik guru 

fiqih dan juga jurnal ini meneliti menggunakan metode 

kualitatif. Sedangkan perbedaanya jurnal ini menfokuskan 

pada pelaksanaan evaluasi dalam ranah psikomotorik, dan 

penulis memfokuskan pada peningkatan motivasinya. 

 

                                                             
16 Fauziyah Atika, Kompetensi Pedagogik Guru Fiqih Dalam Melaksanakan 

Evaluasi Pembelajaran Ranah Psikomotorik Peserta Didik Kelas VII A Di MTS N 1 

Lampung Tengah (lampung: SKRIPSI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2017).2 



15 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian 

kualitatif, metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif, karena peneliti menggambarkan hasil penelitian 

secara deskriptif berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

mengenai kompetensi pedagogik pendidik fiqih dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini 

mengambil data dari mts assyifa karang sari jati agung 

lampung selatan. 

2. Waktu dan tempat penelitian 

a. Prapenelitian dilakukan pada tanggal 15 desember 2021 

sampai 11 januari 2022 dan penelitian dilakukan pada 

tanggal 14 april hingga 8 juni 2022 

b. Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di mts assyifa. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Penentuan subjek dan objek adalah usaha penentuan 

sumber data, artinya darimana data penelitian dapat 

diperoleh, berikut subjek dan objek untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini: 

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau informan yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 

subjek penelitian ini adalah pendidik fiqih kelas mts 

assyifa dan seluruh peserta didik mts assyifa. 

b. Objek penelitian 

Obyek dari penelitian adalah kompetensi pedagogik 

pendidik fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik mts assyifa karang sari jati agung lampung selatan. 

4. Sumber data 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah: 
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a. Kepala sekolah: untuk mendapatkan informasi tentang 

profil mts assyifa karang sari jati agung lampung 

selatan 

b. Pendidik fiqih  kelas viii mts assyifa untuk 

mendapatkan informasi mengenai suasana 

pembelajaran, metode pembelajaran, perencanaan 

pembelajaran, serta hal-hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran di kelas viii mts assyifa 

c. Peserta didik: untuk mendapatkan keterangan mengenai 

kompetensi pedagogik guru fiqih kelas viii mts assyifa, 

dan kualitas pembelajaran dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik 

d. Dokumentasi digunakan untuk: mengetahui data-data 

yang berupa catatan atau tulisan yang berkaitan dengan 

mts assyifa. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data penelitian 

kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi  : 

a. Observasi 

Observasi merupakan proses pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang 

diteliti. 

Observasi menurut Tjetjep RohendiRohidi adalah 

metode yang digunakan untuk mengamati sesuatu, 

seseorang, suatu lingkungan, atau situasi secara tajam 

terperinci, dan mencatatnya secara akurat dalam beberapa 

cara.
17

 Metode ini dilakukan untuk mengamati dan 

mencatat mengenai kompetensi pedagogik pendidik fiqih 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik mts 

assyifa karang sari jati agung lampung selatan. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu teknik yang 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang kejadian 

yang oleh peneliti tidak mengamati sendiri secara 

                                                             
17 Tjetjep Rohendi Rohidi, Metodologi Penelitian Seni (Semarang: Cipta 

Prima Nusantara, 2011) : 182 
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langsung, baik karena tindakan atau peristiwa yang terjadi 

di masa lampau ataupun karena peneliti tidak 

diperbolehkan hadir di tempat kejadian itu.
18

 

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan 

pendidik fiqih kelas viii mts assyifa, dan seluruh peseta 

didii mts assyifa. Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai kompetensi pedagogik 

pendidik fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik mts assyifa karang sari jati agung lampung 

selatan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, dan sebagainya.
19

 metode dokumentasi ini 

digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa 

catatan atau tulisan yang berkaitan dengan mts assyifa 

karang sari jati agung lampung selatan. 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan pengelolaan data yang sudah 

terkumpul dan diharapkan diperoleh gambaran yang akurat 

dan konkret dari subjek penelitian. Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil penelitian, baik pengamatan, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display dan conslusion drawing/verfication. 

                                                             
18 Ibid.: 204 
19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002).:  274. 
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a. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan 

data selanjutnya. 

b. Data Display (penyajian data) 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

c. Conclusin Drawing/Verification (penarikan 

kesimpulan dan verifikasi) 

  Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. 

7. Uji Keabsahan 

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi 

dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara yang dibandingkan serta 

diamati dalam klemurnian hasil data dilapangan. 

a. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai 

sumber. Fakta yang dicek dianalisis peneliti sehingga 

menghasilkan kesimpulan untuk mendapatkan 

kesepakatan. 
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b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan denagn 

mengecek dengan sumber yang sama denagn teknik 

yang berbeda. Misalnya pengecekan dilakukan dengan 

wawancara dan dokumentasi, apabila hasil yang didapat 

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lanjut dengan 

sumber data untuk menemukan mana data yang 

dianggap benar. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu sering juga mempengaruhi kredibilitas data, 

untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi 

atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.
20

 

 

I. Sistematika 

Pembahasan 

BAB I Pendahuluan yang berisi : Tentang Penegasan Judul, Latar 

Belakang, Focus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang 

Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian. 

BAB II  Landasan teori berisi : Tentang Kompetensi Pendidik, 

Kompetensi Pedagogik, Mata pelajaran fiqih, dan Motivasi 

belajar peserta didik. 

BAB III objektif  berisi yang terdiri dari : 1. Gambaran  umum 

objek yang menguraikan data-data objek yang ingin diteliti, yang 

berisi : Sejarah Singkat, Visi Misi dan Tujuan, Letak Geografis, 

Sarana Dan Prasarana, Struktur Organisasi, Dewan Guru, 

Keadaan Guru Dan Siswa. 2. Penyajian fakta dan data penelitian, 

yang berisi : pengamatan terhadap temuan fakta-fakta di 

lapangan. 

 

                                                             
20 M Rahardjo, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif” (Jakarta, 2010), 1–2. 
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BAB IV Analisis penelitian berisi tentang analisis data penelitian 

dan temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik 

pelaksanaannya langkah-langkahnya dan  pembahasan yang 

terjadi saat penelitian. 

BAB V  Penutup bab ini merupakan penutup atau akhir dari 

penyusunan skripsi yang telah disusun oleh peneliti. Pada bab 

lima ini peneliti mengemukakan  kesimpulan beserta 

rekomendasi dari seluruh hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kompetensi Pendidik 

1. Hakikat Kompetensi Pendidik 

 Pendidik Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan 

serapan dari bahasa inggris yaitu competence yang berarti 

kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan 

pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki 

oleh seorang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan belajar 

mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Menurut 

Mulyasa kompetensi pendidik merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual 

yang secara harfiah dapat membentuk standar pada diri 

pendidik itu sendiri dengan mencakup penguasaan materi, 

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan diri dan profesionalitas.
1
 

Kompetensi diartikan sebagai suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik 

yang kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum kompetensi 

diartikan sebagai kemampuan dapat bersifat mental maupun 

fisik. Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah. 

No. 14 tahun 2005 pada pasal 8 mengatakan bahwa ada 4 

kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, 

antara lain: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, 

kompetensi professional, dan kompetensi sosial.
2
 Seorang 

pendidik pada dasarnya memiliki kompetensi yang berungsi 

sebagai pengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator 

kelas. Untuk keperluan analisis tugas pendidik sebagai 

pengajar, maka kompetensi pendidik yang banyak hubungannya 

dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat 

                                                             
1 Musfah Jejen, Peningkatan Kompetensi Guru : Melalui Pelatihan Dan 

Sumber Belajar Teori Dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2015).27 
2 Wayu Bgja Sulfeni, “Kemampuan Pedagogik,” Prosiding Seminar Nasional 

Stkip Muhammadiyah Bogor Vol 1, No. 1 (2015): 76. 
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diguguskan ke dalam empat kemampuan yakni:  

a. Merencanakan program mengajar  

b. Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar 

mengajar  

c. Menilai kemajuan proses belajar mengajar  

d. Menguasai bahan pelajaran dalam pengertian 

menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang 

diajarinya.  

Keempat kemampuan ini merupakan kemampuan yang 

sepenuhnya harus dikuasai pendidik yang profesional. 

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kompetensi pendidik 

dapat diartikan sebagai kemampuan dasar melaksanakan tugas 

keguruan yang dapat dilihat dari kemampuan merencanakan 

pembelajaran, kemampuan melaksanakan atau mengelola 

proses belajar mengajar.
3
 Saat ini Pendidikan merupakan bagian 

yang tidak bisa dipisahkan dengan kemajuan bangsa. 

Kurikulum 2013 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk 

mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan 

ilmu dan teknologi yang semakin berkembang saat ini. 

Implementasi Kurikulum 2013 diharapkan dapat menjadi 

jembatan untuk mencapai hal tersebut. Pelaksanaan 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 diarahkan menggunakan 

pendekatan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik 

merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang 

merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Pembelajaran 

tematik berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik.
4
 

Salah satu faktor utama yang menjadi penentu mutu dalam 

pendidikan adalah pendidik. Di tangan seorang pendidik akan 

                                                             
3 Ni Nyoman Sudastri, “Kompetensi Pedagogik Guru Dala Meingkatkan 

Motivasi Belajar Peserta Didik Di Sma N 1 Torue,” Jurnal Profesi Guru Vol 1, No. 2 

(2020): 30. 
4 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori Praktik Dan Penilaian 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2015). 
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tumbuh peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, 

skill (keahlian), kematangan emosional, dan moral serta 

spiritual yang akan menjadi generasi masa depan yang siap 

menghadapi zamannya. Sosok pendidik yang mempunyai 

kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam 

menjalankan tugas profesionalnya. Seperti yang telah dijelaskan 

dalam Hadis Riwayat Bukhari. 

قَاَل إِذَا أُْسنَِد : َقا َل َرُسِوُل اهلُل َصلََّى اهلُل َعَل َعِن َأِبي ُهَرِيَرَة َقاَل

 اْْلَْمُر ِإلَى َغْيِر أَْهِلِه فَاْنتَِظْر السَّاَعةَ 
Artinya: “Apabila suatu perkara diberikan kepada yang 

bukan ahlinya maka tunggulah akan 

kehancurannya” (HR. Bukhari). 

Berdasarkan hadist di atas, kompetensi merupakan suatu 

kemampuan yang mutlak dimilki pendidik agar tugasnya 

sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik, sebab apabila 

seorang pendidik tidak menguasai 4 kompetensi utama yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

professional dan kompetensi sosial maka akan sulit untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan baik, bahkan peserta didik 

pun tidak akan mendapatakan pembelajaran yang bermakna dan 

tujuan pembelajaran yang diinginkan tidak akan tercapai. Oleh 

karena itu, seorang pendidik wajib memiliki 4 kompetensi di 

atas dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.  

2. Karakteristik Kompetensi  

Seorang pendidik dituntut harus merealisasikan segala hal 

dalam kaitan pembelajaran yang lebih efektif dan berhasil. Oleh 

karena itu diperlukan pendidik yang berkompeten yang 

memiliki 10 dasar kompetensi pendidik, yaitu:  

1. Penguasaan materi.  

2. Pengelolaan program belajar-mengajar.  

3. Pengelolaan kelas.  

4. Penggunaan media dan sumber belajar.  

5. Menguasai landasan kependidikan.  
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6. Mengelola interaksi belajar mengajar.  

7. Menilai prestasi belajar peserta didik untuk kepentingan 

mengajar.  

8. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan 

penyuluhan.  

9. Mengenal dan menyelenggarakan admnistrasi sekolah.  

10. Memahami prinsi-prinsip dan penafsiran hasil-hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.
5
 

Standar kompetensi pendidik memuat beberapa 

subkompetensi yaitu:  

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, budaya, kultural, emosional dan 

intelektual.  

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 

c. Mengembangkan kurikulum yang berkaitan dengan 

mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.  

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.  

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran.  

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dan 

membantu pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.  

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik.  

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil belajar.  

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran.  

 

                                                             
5 Dian Iskandar, “Implementasi Kompetensi Professional Guru Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik,” Journal Of Management Review Vol 

2, No. 3 (2018): 268.  
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j. Melakukan tindakan reflektif dalam eningkatan kualitas 

pembelajaran.
6
 

Komptensi pendidik adalah jaminan di kuasainya di tingkat 

kompetensi minimal oleh pendidik sehingga dapat melakukan 

tugasnya secara prfesional dapat di bina secara efektif dan 

efisien terhadap proses pembelajaran dengan sebaik baiknya. 

Komptensi pendidik di bangun dengan seperangkat 

pengetahuan dan keterampilan serta perilaku yang harus di 

miliki oleh pendidik.  

Proses belajar mengajar peserta didik bukan hanya di 

tentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan 

tetapi sebagaian besar di tentukan oleh kompetensi pendidik 

yang mengajar dan membimbing mereka. Pendidik yang 

memiliki kompetensi dapat menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif, menyenangkan dan akan lebih mampu mengelola 

kelasnya sehingga belajar peserta didik akan optimal.
7
 

3. Indikator Kompetensi Pendidik  

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen kompetensi adalah serangkaian pengetahuan, 

keterampilan, dan tingkah laku yang yang harus di miliki oleh 

seorang pendidik dalam melaksanakan tugas atau profesinya. 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dikuasai individu 

yang diperoleh melalui belajar. Pendidik ialah orang yang 

memiliki tugas untuk membina, mencerdaskan peserta didik 

pada semua aspek baik spiritual, emosional, intelektual, fisikal, 

finansial, maupun aspek lainnya sehingga peserta didik mampu 

mengembangkan kemampuan dalam bidang kognitif, afektif 

dan psikomotorik.
8
 

Kompetensi pendidik merupakan serangkaian dan 

indikator profesionalisme pendidik yang berpengaruh dalam 

                                                             
6 Brigitta Putri Atika Tygita, “Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik 

Guru Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah,” Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 5, No. 

2 (2018): 166. 
7 I Wayan Arka, “Kompetensi Pendidik Perspektif Memangun 

Profesionalisme Guru,” Jurnal Widyacarya Vol 4, No. 1 (2020): 60. 
8 Aswatun Hasanah, “Pentingnya Kompetensi Leadership Pada Guru Mi,” 

Indonesian Journal Of Islamic Educational Management Vol 3, No. 1 (2020): 12. 
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tugasnya. Kompetensi pendidik dapat juga dikatakan sebagai 

gambaran kualitas pendidik dalam melaksanakan tugasnya. 

Kompetensi pendidik dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

pengetahuan, skills, dan sikap yang harus dikuasai oleh seorang 

pendidik dalam menjalankan peran dan kewajibannya. Ada 

empat kompetensi pendidik, khususnya pada pendidikan dasar 

dan menengah yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, profesional, dan sosial. Empat kompetensi tersebut 

dapat dikatakan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh 

seorang pendidik.
9
 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 

menyatakan bahwa terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru profesional, yaitu:
10

 

a. Kompetensi Pedagogik  

 Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki.  

b. Kompetensi Kepribadian  

 Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, 

dewasa, arif, wibawa, dan mampu menjadi teladan 

bagi peserta didik serta berakhlak mulia.  

c. Kompetensi Sosial  

 Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali 

murid, dan masyarakat sekitar.  

                                                             
9 Hasan Bahrun, “Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Kompetensi 

Kepemimpinan Kepala Madrasah,” Jurnal Ilmu Tarbiyah Vol 6, No. 10 (2017): 107. 
10 Syofnidah Ifrianti, Teori Dan Praktik Microteaching (Yogyakarta: Pustaka 

Pranala, 2019).2-7 



27 

d. Kompetensi Profesional  

 Kompetensi professional adalah penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

mencakup penguasaan materi, kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan dasar dan 

wawasan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik.  

Pendidik bukan hanya sekedar mampu membimbing 

peserta didik saja melainkan mampu memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai moral dan budaya sehingga peserta 

didik menjadi manusia makhluk sosial yang berbudi luhur dan 

bermanfaat di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
11

 

Pendidik diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara 

professional dengan memiliki dan menguasai keempat 

kompetensi tersebut. Kompetensi yang harus dimiliki 

pendidik itu sangat ideal sebagaimana tersampaikandalam 

peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pendidik harus 

meningkatkan kompetensi diri sehingga tujuan pendidikan 

Nasional akan tercapai. 

 

B. Kompetensi Pedagogik 

guru 

1. Pengertian kompetensi pedagogik 

Kompetensi bukanlah merupakan temuan baru, akan tetapi 

istilah kompetensi sudah lahir sejak pendidikan berkembang 

di lembaga-lembaga pendidikan, banyak sekali para teoriwan 

yang membahas tentang kompetensi dalam kapasitas guru dan 

siswa-siswa, sesuatu hal yang membingungkan sebagian 

orang bahwa kompetensi dikaitkan dengan penerapan 

kurikulum di sekolah-sekolah.  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi 

belajar siswa. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

                                                             
11 Ibid.2 
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guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang 

meliputi: kemampuan mengelola pembelajaran, pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

pengembangan peserta didik.
12

 Seperti Firman Allah SWT 

ayat Al - Qalam ayat 1-7: 

                           

                            

                           

                 

Artinya: “Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. 

berkat nikmat Tuhanmukamu (Muhammad) sekali-kali bukan 

orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala 

yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya 

kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak 

kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan 

melihat. siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat 

dari jalan-Nya; dan Dialah Yang Paling Mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.14 (QS.68/Al Qalam, Ayat 1-

7) 13
 

Pendapat lain mengenai kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi: 

pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat 

pendidikan, guru memahami potensi dan keberagaman peserta 

didik, guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus, guru 

mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran 

berdasarkan standar kompetensi dasar, mampu melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, mampu 

                                                             
12rusdiana, Pengelolaan Pendidikan (Bandung: Pustaka setia, 2015).162 
13 Kementrian agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya.225 
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melaksanakan evaluasi hasil belajar, mampu mengembangkan 

bakat dan minat peserta didik.
14

 

Menurut Mulyasa, kompetensi pedagogik pendidik dalam 

mengelola pembelajaran perlu mendapatkan perhatian karena 

pendidikan di Indonesi dinyatakan kurang berhasil dan dinilai 

kurang dari aspek pedagogis dan sekolah tampak lebih 

mekanis sehingga peserta didik cenderung hanya belajar 

mengikuti aturan sehingga kurang mengoptimalkan potensi 

yang telah dimiliki.
15

 Pedagogik adalah ilmu tentang 

pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada 

interaksiedukatif antara pendidik dengan peserta didik. Dapat 

pula diartikan kompetensi pedagaogik adalah sejumlah 

kemampuan pendidik yang berkaitan dengan ilmu mengajar 

peserta didik. Dengan demikian, maka kompetensi pedagogik 

memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:  

a. Mengaktualisasikan landasan mengajar.  

b. Pemahaman terhadap peserta didik.  

c. Menguasai ilmu mengajar.  

d. Menguasai teori motivasi.  

e. Mengenali lingkungan masyarakat.  

f. Menguasai penyusunan kurikulum.  

g. Menguasai teknik penyusunan RPP. 

h. Menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran, dan 

lain-lain.
16

   

Tindakan tepat untuk meningkatkan mutu kompetensi 

pedagogik pendidik adalah tindakan supervisi akademik yang 

secara konseptual membantu pendidik dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran. Perilaku supervisi akademik secara 

langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap perilaku 

pendidik. Ini berarti, melalui supervisi akademik, supervisor 

mempengaruhi perilaku mengajar pendidik sehingga 

perilakunya semakin baik dalam mengelola proses 

                                                             
14 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta 

Bandung, 2015).32 
15 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru (Jakarta: Kencana, 2015).37 
16 Wahyu bagja Sulfeni, “Kemampuan Pedagogik Guru,” Prosiding Seminar 

Nasional STKIP Muhammadiyah Bogor vol 1, no. 1 (2015): 77. 



30 

pembelajaran. Selanjutnya perilaku mengajar guru yang baik 

itu akan mempengaruhi perilaku belajar peserta didik.
17

 

 

Tabel 1. Komponen Kompetensi Pedagogik Guru 

Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No.16 

Tahun 2007 

Kementrian Pendidikan 

Nasional Direktorat 

Jendral Peningkatan 

Mutu Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan 

2010 

Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

Menguasai karakteristik 

peserta didik. 

Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik.  

Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 

Mengembangkan kurikulum 

yang berkaitan dengan mata 

pelajaran yang diampu. 

Pengembangan kurikulum. 

Menyelengagarakan 

pembelajaran yang mendidik. 

Kegiatan pembelajaran 

yang mendidik  

Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Pengembangan potensi 

peserta didik  

Memfasilitasi pengembangan 

potnsi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki. 

Komunikasi dengan peserta 

didik 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

eserta didik 

Penilaian dan evaluasi. 

                                                             
17 Heri Mujiono, “Superviseakademik Meningkatkan Kompetensi Pedagogik 

Guru,” Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP) Vol 4, no. 2 (2020): 114. 
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Menyelenggarakan penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

- 

Memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran 

- 

Melakukan tindakan reflektif 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

- 

Sumber : Data Dokumen Pemerintah 

 

Mutu sekolah merupakan derajat keunggulan yang dimiliki 

oleh sekolah dan merupakan hal penting yang harus dimiliki 

oleh sekolah karena mutu sekolah menjadi bahan 

pertimbangan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. 

Mutu sekolah dapat dilihat dari akrediatasi sekolah, lulusan 

yang diterima di sekolah terbaik, pendidik yang profesional 

dan kinerja yang baik, hasil ujian yang baik, peserta didik 

yangberprestasi dan berkarakter baik. Meningkatkan 

kompetensi pedagogik pendidik untuk meningkatkan mutu 

sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya 

melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), kursus 

kependidikan, workshop, supervisi dan rapat sekolah.
18

 

Peningkatan kompetensi pedagogik lainnya dapat 

dilakukan melalui sikap saling belajar antar pendidik dan 

mengadakan lesson study. Selain itu pemanfaatan teknologi 

dan komunikasi juga dapat meningkatkan kompetensi 

pedagogik. Peran peserta didik perlu dilibatkan dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik pendidik karena dengan 

kerja sama pendidik dan peserta didik, maka pendidik dapat 

memahami pola pikir peserta didik saat mengembangkan 

pembelajaran. Dukungan eksternal akan membantu 

meningkatkan kompetensi pedagogik pendidik, seperti 

dukungan dari pemerintah atau dinas pendidikan dengan 

                                                             
18 Saryati, “Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar,” 

Jurnal Administrasi Pendidikan vol 2, no. 1 (2015): 90. 
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melakukan pelatihan, bantuan finansial, mentoring dan 

evaluasi.
19

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pedagogik adalah kemampuan seorang guru 

dalam mengelola pembelajaran seperti kemampuan menyusun 

rencana pembelajaran, memahami karakter siswa, mampu 

melaksanakan evaluasi belajar dan mengembangkan bakat dan 

minat siswa. Dengan indikator sebagai berikut:  

1) Menguasai karakteristik peserta didik  

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar 

yang mendidik. 

3) Pengembangan kurikulum  

4) Kegiatan belajar yang mendidik  

5) Pengembangan potensi peserta didik 

6) Melakukan komunikasi yang baik dengan siswa.  

7) Melakukan penilaian dan evaluasi yang baik.  

2. Indikator kompetensi pedagogik  

Seorang guru profesional adalah orang yang memiliki 

kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan 

kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan 

terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja akan 

tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di 

dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan 

landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam 

kompetensi guru.  

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu: 

kompetensi profesional, kepribadian, pedagogik, dan sosial. 

Dari keempat kompetensi guru di atas, kompetensi yang akan 

disajikan pada penelitian ini hanya kompetensi pedagogik 

karena kompetensi ini terkait dengan penerapan keterampilan 

dasar mengajar. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik 

yang meliputi: 

 

                                                             
19 Ibid.95 
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1) Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan 

indikator antara lain:  

a) Memahami karakteristik perkembangan peserta 

didik, seperti memahami tingkat kognitif peserta 

didik sesuai dengan usianya. 

b) Memahami prinsip-prinsip perkembangan 

kepribadian peserta didik, seperti mengenali tipe-

tipe kepribadian peserta didik dan mengenali 

tahapan-tahapan perkembangan kepribadian 

peserta didik. 

c) Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta 

didik dan mengenali perbedaan potensi yang 

dimiliki peserta didik.  

2) Kemampuan dalam membuat perancangan 

pembelajaran, dengan indikator antara lain:  

a) Mampu merencanakan pengelolaan kegiatan 

belajar mengajar, seperti merumuskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai, memilih jenis 

strategi/metode pembelajaran yang cocok, 

menentukan langkahlangkah pembelajaran, dan 

menentukan cara yang dapat digunakan untuk 

memotivasi peserta didik. 

b) Mampu merencanakan pengorganisasian bahan 

pembelajaran, seperti mampu menjabarkan materi 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta 

mampu menyusun bahan pembelajaran secara 

runtut dan sistematis.  

c) Mampu merencanakan penggunaan media dan 

sumber pengajaran sarana yang bisa digunakan 

untuk mempermudah pencapaian kompetensi, dan 

lainnya.  

d) Mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti 

mampu menentukan alokasi waktu belajar 

mengajar, serta mampu menentukan cara 
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pengorganisasian siswa agar terlibat secara aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar.  

e) Mampu merencanakan model penilaian hasil 

belajar, seperti menentukan macam-macam bentuk 

penilaian dan membuat instrumen penilaian hasil 

belajar  

3) Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis, dengan indikator antara lain:  

a) Mampu membuka pelajaran, seperti 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akn 

dicapai dan memotivasi siswa, dan mengaitkan 

materi yang akan dipelajari dengan materi 

prasyarat.  

b) Mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, 

seperti mampu menjelaskan materi, menggunakan 

metode mengajar, memberikan contoh yang sesuai 

dengan materi, menggunakan media pembelajaran, 

memberi penguatan, memberi pertanyaan, dan 

menekankan hal-hal yang menumbuhkan 

kebiasaan positif pada tingkah laku siswa.  

c) Mampu berkomunikasi dengan siswa, seperti 

mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memahami materi, mengklarifikasi petunjuk dan 

penjelasan apabila siswa salah mengerti, memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan 

menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara jelas 

dan benar.  

d) Mampu mengorganisasi kelas dan menggunakan 

waktu dengan baik.  

e) Mampu melaksanakan penilaian selama proses 

belajar mengajar berlangsung dan melaksanakan 

penilaian pada akhir pelajaran.  

f) Mampu menutup pelajaran, seperti menyimpulkan 

kesimpulan, melakukan refleksi atau membuat 

rangkuman dengan melibatkan siswa dan 
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melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan atau tugas sebagai bagian 

remidi/pengayaan.  

4) Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan 

indikator antara lain:  

a) Mampu merancang dan melaksanakan penilaian, 

seperti memahami prinsip-prinsip peilaian, mampu 

menyusun macammacam instrumen evaluasi 

pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi. 

b) Mampu menganalisis hasil penilaian, seperti 

mampu mengklasifikasikan hasil penilaian dan 

menyimpulkan hasil penilaian secara jelas.  

c) Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk 

perbaikan kualitas pembelajaran selanjutnya, 

seperti mampu memperbaiki soal yang tidak valid 

dan mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil 

belajar.  

5) Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya, dengan indikator antara lain: 
20

 

a) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

potensi akademik, seperti menyalurkan potensi 

akademik peserta didik sesuai dengan 

kemampuannya, mampu mengarahkan dan 

mengembangkan potensi akademik peserta didik.  

b) Mampu memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan potensi non-akademik, seperti 

menyalurkan potensi non-akademik peserta didik 

sesuai dengan kemampuannya, mampu 

mengarahkan dan mengembangkan potensi non-

akademik peserta didik.  

 

                                                             
20 Syiful sagala, Kemampuan Profesionalguru Dan Tenaga Kependidikan 

(Bandung: Alfabeta Bandung, 2009).67 
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6)   Evaluasi Hasil Belajar 

Kesuksesan seorang pendidik terletak pada 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah 

disampaikan. Menurut BSNP penilaian merupakan 

proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Menurut Mulyasa, Penilaian merupakan suatu proses 

pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi 

tentang hasil belajar peserta didik dengan menerapkan 

prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan, bukti autentik, 

akurat dan konsisten. Berdasarkan Kementrian 

Pendidikan Nasional 2014 Nomor 146 Tentang 

Kurikulum 2013, adapun indikator pada kompetensi 

pedagogik yaitu: 

a) Mendidik: proses dan hasil penilaian dapat 

dijadikan dasar untuk memotivasi, 

mengembangkan dan membina peserta didik 

agar tumbuh dan berkembang secara optimal. 

b) Berkesinambungan: penilaian dilakukan secara 

terencana, bertahap dan terus menerus untuk 

mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan 

dan perkembangan peserta didik. 

c) Objektif: penilaian yang didasarkan pada 

prosedur dan kriteria yang jelas, tidak 

dipengeruhi oleh subjektivitas, 

d) Akuntabel: penilaian dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta 

dapat dipertanggungjawabkan. 

e) Transparan: penilaian dilaksanakan sesuai 

dengan hasil penilaian yang dapat diakses oleh 

orang tua/wali peserta didik. 

f) Sistematis: penilaian dilakukan secara teratur 

dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan peserta didik dengan 

menggunakan berbagai instrumen. 

g) Menyeluruh: penilaian mencakup semua aspek 

baik secara sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan. 

h) Bermakna: hasil penilaian memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, 
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pendidik dan pihak yang bersangkutan.  

Penilaian berdasarkan kurikulum 2013 dilakukan oleh 

pendidik dengan pendekatan Auntetik. Penilaian autentik 

adalah penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi sikap (spiritual dan sosial), 

pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara 

berkesinambungan. Penilaian autentik adalah kegiatan 

menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang 

seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan 

berbagai instrument penilaian yang sesuai dengan indikator 

dan kompetensi dasar yang ditetapkan. 

Jadi, harapannya guru dapat memiliki kompetensi 

pedagogik yang baik sehingga dapat menyusun rancangan 

pembelajaran dan melaksanakannya. Guru diharapkan 

dapat memahami landasan pendidikan, mampu 

menerapkan teori belajar, dapat menentukan strategi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, dan mampu 

menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi 

yang tepat.  

Seorang guru selain dituntut menguasai materi 

pelajaran dengan baik, juga harus mampu menyampaikan 

atau mengomunikasikan materi kepada siswa dengan cara 

dan strategi yang baik sehingga siswa dengan mudah 

menangkap dan menguasai materi tersebut.  

3. Manfaat kompetensi pedagogik  

Ada beberapa manfaat yang diperoleh baik guru maupun 

siswa dengan adanya kompetensi pedagogik. Manfaat bagi 

guru yaitu:  

1) Guru dapat memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsipprinsip perkembangan kognitif 

siswa.  

2) Guru dapat memahami prinsip-prinsip perkembangan 

kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses 

pembelajaran.  

3) Guru mampu menyusun rancangan dan melaksanakan 



38 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi, 

karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajarnya.  

Adapun manfaat bagi siswa jika guru dapat memahami 

peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif iswa maka:  

1) Siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahunya.  

2) Siswa memiliki keberanian berpendapat dan 

kemampuan menyelesaikan masalah.  

3) Siswa dapat lebih nyaman dalam kegiatan belajarnya.  

Dengan dikuasinya kompetensi pedagogik oleh guru, 

diharapkan guru dapat memahami siswa dan melaksanakan 

kegiatan pemeblajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga siswa dapat 

menerima pelajaran dengan lebih baik dan lebih 

menyenangkan.
21

 

4. Peranan kompetensi pedagogik  

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau yang 

dijalankan yang berupa suatu kewajiban seseorang dalam suatu 

usaha atau pekerjaan. Apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan. Peran juga disebut sebagai suatu 

rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu 

jabatan tertentu.  

Kompetensi pedagogik berkaitan langsung dengan 

penguasaan disiplin pendidikan dan ilmu lain yang berkaitan 

dengan tugasnya sebagai guru. Oleh karna itu sorang calon 

guru harus memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang 

relevan dengan bidang keilmuannya. Peranan kompetensi 

pedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

                                                             
21 imroatul chasanah, Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Dan Sarana 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Siswa 
Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 (ponorogo: skripsi 

PGMI : IAIN PONOROGO, 2018). 
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hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya dan 

untuk mencapai hasil belajar siswa yang baik.
22

 

 

C. Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian Mata Pelajaran Fikih 

 Mata pelajaran Fikih adalah salah satu bagian dari 

Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang Fikih 

ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman 

tentang cara-cara pelaksanaan rukun islam mulai dari 

ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, shalat, puasa, 

zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan 

tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara 

pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.
23

 

Kata Fikih tersusun dari tiga huruf, yaitu fa, qof, dan ha. 

Secara bahasa Fikih berarti paham yang mendalam. Fikih 

merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat menjadi 

tertopang keindahan dan kesempurnaan Islam.
24

 Ahli Fikih 

mendefinisikan berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang 

sama diantaranya menurut Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya 

bin Al Anshory, Fikih menurut bahasa adalah faham, 

sedangkan menurut istilah adalah ilmu tentang hukum 

syari’ah amaliyah yang diperoleh dari dalildalil yang 

terperinci. Sementara itu ulama-ulama lain mengemukakan 

Fikih adalah Ilmu tentang hukum syari’ah amaliyah yang 

diperoleh melalui jalan ijtihad.  

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa Fikih 

adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syari’ah, yang 

berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa 

ucapan ataupun perbuatan Pembelajaran Fikih adalah sebuah 

                                                             
22 Luh retiantari Dkk, “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi 

Profesional Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X 

SMAN SINGARAJA” vol 4, no. 1 (2014): 4. 
23 peraturan mentri Agama, Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi PAI 

San Bahasa Arab Di Madrasah (Jakarta, 2008).1 
24 suratno dan anang Zamroni, Mendalami Usul Fiqih 1 Untuk Kelas X 

Madrasah Aliyah Program Keagamaan (Solo: Aqila, 2014).4 
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proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui 

dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci 

dan menyeluruh baik berupa dalil aqli atau naqli.  

Pembelajaran Fikih yang ada di madrasah saat ini tidak 

terlepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

yaitu Kurikulum Peraturan Menteri Agama RI. Peraturan 

Menteri Agama RI sebagaimana dimaksud adalah kurikulum 

operasional yang telah disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan. Sehingga kurikulum ini 

sangat beragam. Pengembangan Kurikulum Peraturan Mentri 

Agama yang beragam ini tetap mengacu pada Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 

Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi 

minimal untuk mencapai tingkat kelulusan minimal, sesuai 

dengan tujuan dan fungsi pembelajaran Fikih.  

2. Tujuan Pembelajaran Fikih  

Mata pelajaran Fikih bertujuan untuk membekali siswa agar 

dapat:  

a. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum 

islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun 

muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam 

kehidupan pribadi dan sosial.  

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam 

dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan 

dalam menjalankan ajaran islam baik dalam hubungan 

manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu 

sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun 

hubungan dengan lingkungannya.  

c. Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan 

menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat 

menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab dan 

disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik 

secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum 

Islam. 
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3. Fungsi Pembelajaran Fikih 

 Mata pelajaran Fikih berfungsi mengarahkan dan 

mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-

pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim 

yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kaaffah 

(sempurna).  

4. Ruang Lingkup Fikih  

Ruang lingkup pelajaran Fikih meliputi:  

a. Fikih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan 

pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun islam yang 

baik dan benar, seperti :tata cara thaharah, shalat, puasa, 

zakat, dan ibadah haji. 

b. Fikih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan 

pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal 

dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual 

beli dan pinjam meminjam.  

c. Fikih jinayah, yang membahas tentang pelaku tindak 

kejahatan beserta sanksi hukumannya yang terkait dengan 

pembunuhan, yang meliputi qisas, diat, kafarat.  

d. Fikih hudud, membahas tentang perilaku tindak kejahatan 

selain pembunuhan yakni masalah penganiyayaan beserta 

sanjsi hukumannya yang meliputi zina, qodaf, mencuri, 

miras, menyamun, merampok, merompak, bugoh dan dan 

sebagainya. 

5. Karakteristik Pelajaran Fikih 

Mata pelajaran Fikih yang merupakan bagian dari 

pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas 

dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada 

pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat 

memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang 

mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum 

Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah 

serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan 

sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri 
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khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang 

lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di 

kelas.  

Secara Substansial mata pembelajaran Fikih memiliki 

kontribusi dalm memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam 

kehidupan sehari-harisebagai perwujudan keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan 

Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, 

makhluk lainnya ataupun lingkungannya. Penerapan hukum 

Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fikih pun harus 

sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga 

metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam 

pembelajaran Fikih, agar dalam kehidupan bermasyarakat 

siswa sudah dapat melaksanakannya dengan baik.
25

 

 

D. Motivasi Belajar Peserta 

Didik 

1. Pengertian Belajar 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok 

dalam keseluruhan proses pendidikan.
26

 Menurut teori 

behavioristik, belajar adalah bentuk perubahan kemampuan 

peserta didik untuk bertingkah laku secara baru sebagai akibat 

dari hasil interaksi stimulus dan respons lingkungan yang 

didapatnya.
27

 Belajar adalah suatu aktivitas mental yang 

berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan, 

seseorang yang di katakan telah belajar adalah seseorang yang 

memiliki perubahan tingkah laku dalam dirinya, semacam 

dorongan rasa ingin tahu yang kuat, memiliki keinginan untuk 

menguasai Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagai tuntunan 

                                                             
25 Ibid.5 
26 Dewi Pramita Sylvia, “Perspektif Guru Sebagai Implementasi Pembelajaran 

Inkuiri Terbuka Dan Inkuiri Terbimbing Terhadap Sikap Ilmiah Dalam Pembelajaran 

Sains,” Jurnal Keguruan Dan Ilmu Vol. 1, No. 2 (2016): 179. 
27 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

Formula Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran (Yogyakarta: Ircisod, 2017).: 18. 
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zaman, bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya 

serta meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan 

potensi diri.
28

 

Menurut Gagne belajar adalah perubahan yang terjadi 

dalam kemampuan manusia terjadi setelah belajar secara terus 

menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan 

saja. Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama 

dengan ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga berubah dari waktu ke waktu, belajar juga di 

pengaruhi oleh faktor dalam diri dan faktor luar dimana 

keduanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen yang 

komponen penting dalam belajar yakni faktor internal, faktor 

eksternal dan hasil belajar siswa.
29

 

Berdasarkan definisi diatas dapat di simpulkan bahwa 

belajar adalah perubahan tingkat kemapuan peserta didik dari 

hasil belajar secara terus menerus, sehingga menimbulkan 

perubahan tingkah laku dan rasa ingin tahu yang kuat, 

semakin kuat rasa ingin tahu semakin luas pemikiran serta 

pengalaman. Faktor yang mempengaruhi siswa dalam belajar 

itu faktor dari dalam diri siswa itu sendiri dan dari faktor luar, 

sehingga dapat memotivasi untuk terus belajar. 

2. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata “ motif” yang berarti 

dorongan atau alasan. Motif menerangkan tenaga pendorong 

yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga 

di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak 

atau melakukan sesuatu. Dalam setiap individu memiliki 

motivasi masing-masing baik dalam maupun dari luar yang 

meningkatkan manusia untuk lebih semangat dalam hal 

apapun yang ingin dicapai. Motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun 

dari luar diri peserta didik. Motivasi dapat dipahami sebagai 

                                                             
28Evelyn Siregar, Teori Belajar Dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2017).: 6. 
29 Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran.: 17. 
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daya penggerak dari pasif menjadi aktif dan muncul dengan 

tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan.
30

 

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. Motivasi juga dapat dikatakan 

sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau 

melaksanakan. Motivasi lebih dekat kepada melaksanakan 

tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik 

dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang 

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Oemar Hamalik mengatakan bahwa motivasi 

merupakan suatu perubahan energi dalam diri seseorang 

yang di tandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk 

mencapai tujuan dan sebagai dorongan dari dalam diri 

sebagai proses batin atau proses psikologis yang dipengaruhi 

oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal (lingkungan) dan internal 

yang melekat pada setiap orang (pembawaan) serta 

pengalaman pribadi. 

Menurut Huitt, W. mengatakan motivasi adalah suatu 

kondisi atas status internal (diartikan sebagai kebutuhan, 

keinginan, atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang 

untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. 

Menurut Thursan Hakim mengemukakan pengertian 

motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang 

menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Sebagaimana dalam Al-Qur‟an surat Al-Mujadillah 

ayat 11, Allah telah berfirman: 

                                                             
30Ivylentine Datu Palittin, “Hungan Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar 

Siswa,” Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Vol. 6, No. 2 (2019): 102. 
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka 

lapangkanlah 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.(QS. Almujadillah: 11)
31

 

Berdasarkan terjemahan Al-Quran surat Al-

Mujadillah ayat 11 dijelaskan betapa pentingnya kita sebagai 

umat-Nya diwajibkan untut menuntut ilmu. Dalam agama 

Islam menuntut ilmu tidak hanya pelajaran agama saja, 

namun pelajaran sains seperti IPA. Di sinilah pentingnya 

motivasi dalam belajar. Motivasi akan menjadi pendorong 

seseorang untuk melakukan tindakan. 

Oleh karena itu, motivasi sebagai proses batin atau 

proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang sangat 

dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan), dan faktor 

internal yang melekat pada setiap orang, tingkat pendidikan, 

pengalaman masa lalu, keinginan atau harapan masa depan. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu proses  perubahan  

tingkah laku dalam diri inividu yang mampu mendorong dan 

meningkatkan sehingga membuat peserta didik agar lebih 

giat lagi dalam belajar untuk mecapai tujuan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi motivasi 

belajar dapat disimpulkan bahwa adanya pergerakan atau 

dorongan adrai luar maupun dalam. Dari luar seperti dari 

                                                             
31 Kementrian Agama Ri, Al-Hikmah Al-Qur’an Dan Terjemahnya.: 543. 
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lingkungan, orang tua, maupun sekolah. Sedangkan dari 

dalam yaitu dorongan dari diri sendiri. 

Kompetensi pendidik dan motivasi belajar peserta 

didik secara tidak langsung memiliki kaitan yang erat, 

karena dimana seorang pendidik memiliki kompetensi 

yang mumpuni baik secara pedagogik, profesional, 

kepribadian maupun sosial, maka seorang pendidik 

akan dapat memotivasi peserta didiknya. Peserta didik 

akan memiliki persepsi yang baik terhadap pendidik 

tersebut sehingga peserta didik akan memberikan 

feedback berupa motivasi belajar yang tinggi dari dalam 

diri peserta didik. Seorang pendidik yang mampu 

memberikan motivasi kepada peserta didik akan dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 

3. Macam-Macam Motivasi Belajar 

Berdasarkan sumbernya motivasi dapat dibagi 

menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Untuk lebih jelasnya kedua faktor dalam pembahasan di 

bawah sebagai berikut: 

a. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik merupakan motif-motif 

yang menjadikan aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
32

 

Motivasi intrinsik hal dan keadaan yang berasal dari 

dalam diri peserta didik sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan belajar.
33

 

Motivasi ini merupakan kesadaran tersendiri individu 

apalagi dalam pendidikan, apabila peserta didik 

memotivasikan dirinya sendiri untuk lebih tekun 

belajar untuk melakukan sesuatu kegiatan yang 

                                                             
32 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajara Mengajar (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2016).:89 
33 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Terbaru 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).: 134. 
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memang ingin dilakukan tanpa paksaan atau ketika 

seseorang memang yakin untuk melakukan sesuatu 

tantangan dirinya merasa yakin untuk melakukannya. 

Seseorang yang senang membaca dia akan 

membaca buku yang diinginkannya dan mencari 

buku-buku yang dia baca tanpa ada yang 

menyuruhnya. Contoh peserta didik belajar dengan 

tekun karena ingin mendapatkan pengetahuan dan 

ilmu yang bermanfaat dan dapat mengubah tingkah 

laku secara konstruktif. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif 

yang adanya rangsangan dari luar adanya ganjaran 

atau menghindari dari satu hukuman. Sehingga 

individu terus berusaha untuk mendapatkan hadiah 

maupun menghindari hukuman.
34

 Motivasi ekstrinsik 

adalah hal dan keadaan yang datang dari luar 

individu peserta didik yang juga mendorongnya 

untuk melakukan kegiatan belajar. Sebagai contoh 

seorang peserta didik berusaha belajar untuk 

mendapatkan nilai tertinggi sehingga mendapatkan 

hadiah sepeda dari orang tuanya, jadi belajar hanya 

ingin mendapatkan hadiah bukan untuk mendapatkan 

pengetahuan. Dalam hal ini seseorang berusaha 

hanya untuk mendapatkan imbalan atas apa yang 

dilakukannya, dan hukuman memperlemahnya. 

4. Fungsi Motivasi Belajar 

Menurut Hamalik fungsi motivasi belajar yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu 

perbuatan. Tanpa motivasi maka akan timbul suatu 

perbuatan seperti belajar. 

 

                                                             
34 Hamzah B Uno, Teori Motivasi Dan Pengukuranya (Jakarta: Bumi Aksara, 
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b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya 

mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

c. Motivasi sebagai penggerak, besar kecilnya 

motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu 

pekerjaan. 

Selain itu, ada fungsi lain dari motivasi belajar menurut 

Ngalim Purwanto yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan 

menopang tingkah laku manusia.
35

 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

motivasi belajar sebagai tenaga yang dapat membantu  

membangkitkan semangat belajar terhadap peserta didik agar 

lebih bisa memahami , mengerti tujuan dan juga memahami 

setiap pencapaian belajar. 

5. Meningkatkan Motivasi Belajar 

Ada beberapa cara meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam kegiatan belajar, misalnya saja seperti yang 

diungkapkan Sardiman yaitu:
36

 

a. Memberi angka  

Angka dalam ini sebagai simbol dari nilai 

kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar, yang 

utama justru untuk mencapai angka/nilai yang 

baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah 

nilai ulangan atau nilai-nilai pada rapor angkanya 

baik- baik. Angka-angka yang baik itu bagi para 

siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. 

Namun demikian semua itu harus diingat oleh 

guru bahwa pencapaian angka-angka seperti itu 

belum merupakan hasil belajar yang sejati, hasil 

belajar yang bermakna. 

 

 

                                                             
35 Ansori, Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner (Purwokerto: 

Pena Persada, 2020).: 118. 
36Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajara Mengajar.: 92-95 
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b. Hadiah  

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai 

motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian. Karena 

hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan 

tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. 

c. Saingan/Kompetisi  

Saingan/kompetisi dapat digunakan 

sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar 

siswa. persaingan, baik persaingan individual 

maupun persaingan kelompok dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

d. Ego-involvement  

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa 

agar merasakan pentingnya tugas dan 

menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja 

keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah 

sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup 

penting. 

e. Memberi Ulangan  

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau 

mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, 

memberi ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru, 

adalah jangan terlalu sering (misalnya setiap hari) 

karna bisa membosankan dan bersifat rutinitas. 

f. Mengetahui Hasil  

Mengetahui hasil pekerjaan, apa lagi kalau 

terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk 

lebih giat belajar. Semakin mengetahui grafik 

hasil belajar meningkat, maka akan ada motivasi 

pada diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu 

harapan hasilnya terus meningkat. 
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g. Pujian  

Apabila ada siswa yang sukses yang 

berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu 

diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. Dengan pujian 

yang tepat akan memupuk suasana yang 

menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar 

serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

h. Hukuman  

Hukuman sebagai reinforcement yang 

negatif tetapi kalau diberikan secara tepat dan 

bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu 

guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian 

hukuman. 

i. Hasrat untuk belajar  

Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak 

didik itu memang ada motivasi untuk belajar, 

sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih 

baik. 

j. Minat  

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, 

begitu juga minat sehingga tepatlah kalau minat 

merupakan alat motivasi yang pokok. Proses 

belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai 

dengan minat. 

 

6. Indikator Motivasi Belajar 

Hakikat dari motivasi belajar adalah dorongan yang 

berasal dari dalam dan dari luar diri peserta didik yang 

sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku 

pada umumnya dan semangat atau keinginan untuk belajar 

lebih semangat lagi. Indikator atau petunjuk yang dapat 
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dijadikan acuan bagi motivasi belajar siswa adalah seperti 

yang disampaikan Uno yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.  

Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam 

belajar dan dalam kehidupan sehari-hari pada 

umumnya disebut motif berprestasi, yaitu motif 

untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas dan 

pekerjaan atau motif untuk memperoleh 

kesempurnaan. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.  

Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya 

dilatar belakangi oleh motif berprestasi atau 

keinginan untuk berhasil, kadang kala seseorang 

individu menyelesaikan suatu pekerjaan sebaik 

orang yang memiliki motif berprestasi tinggi, 

justru karena dorongan menghindari kegagalan 

yang bersumber pada kekuatan akan kegagalan 

itu. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.  

Harapan didasari pada keyakinan bahwa 

orang dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang 

gambaran hasil tindakan mereka contohnya 

seorang pelajar menginginkan kenaikan prestasi 

akan menunjukkan kinerja yang baik kalau 

mereka menganggap kinerja yang tinggi diakui 

dan dihargai dengan kenaikan prestasi. 

d. Adanya penghargaan dalam belajar. 

 Pernyataan verbal atau penghargaan 

dalam bentuk lainnya terhadap perilaku yang baik 

atau hasil belajar anak didik yang baik merupakan 

cara paling mudah dan efektif untuk 

meningkatkan motif belajar anak didik kepada 

hasil belajar yang lebih baik. 
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e. Adanya kegiatan yang menarik.  

Baik simulasi maupun permainan 

merupakan salah satu proses yang sangat menarik 

bagi siswa. suasana yang menarik menyebabkan 

proses belajar menjadi bermakna. Suatu yang 

bermakna akan selalu diingat, dipahami, dan 

dihargai. Seperti kegiatan belajar diskusi 

kelompok di dalam kelas. 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif.  

Lingkungan belajar yang kondusif 

memungkinkan seseorang peserta didik dapat 

melakukan kegiatan belajar dengan baik. 

Pada umumnya motif dasar yang bersifat pribadi 

muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh 

lingkungan. Oleh karena itu motif individu untuk melakukan 

sesuatu misalnya untuk belajar dengan baik, dapat 

dikembangkan, diperbaiki, atau diubah melalui belajar dan 

latihan, dengan perkataan lain melalui pengaruh lingkungan 

belajar anak didik, dengan demikian anak didik mampu 

memperoleh bantuan yang tepat dalam mengatasi kesulitan 

atau masalah dalam belajar.
37

 

 

 

                                                             
37 Nurul Hidayah And Fiki Hermansyah, “Hubungan Antara Motivasi Belajar 

Dan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
2 Bandar Lampung Tahun 2016/2017,” Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar 

3, No. 2 (2016): 2–4. 
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LEMBAR INSTRUMEN OBSERVASI KEPADA GURU FIQIH 

KELAS VIII DI MTS ASSYIFA KARANG SARI JATI AGUNG 

 

Kompetensi Indikator S

B 

B C K S

K 

1. Menguasai 

karakteristik 

peserta didik 

a. Mengatur posisi 

tempat duduk 

peserta didik 

sesusai demgam 

aktivitas 

pembelajaran. 

b. Memberikan 

kesempatan belajar 

yang sama kepada 

seluruh peserta 

didik. 

c. Mensupervisi 

semua peserta didik 

dengan berkeliling. 

d. Memahami 

penyimpangan 

perilaku peserta 

didik. 

e. Mengecek secara 

rutin dengan 

bertanya kepada 

peserta didik 

tentang pemahaman 

materi yang 

dijelaskan. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

  

2. Menguasai 

teori belajar 

dan prinsip-

prinsp 

pembelajaran 

yang mendidik 

a. Melaksanakan 

aktivitas 

pembelajaran 

secara bervariasi. 

b. Memberi 

kesempatan peserta 

  

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 



didik untuk 

menguasai materi 

pembelajaran 

sesuai usia dan 

kemampuan 

belajarnya. 

c. Menggunakan 

berbagai 

pendekatan, 

strategi, metode 

dan teknik 

pembelajaran untuk 

memotivasi peserta 

didik. 

d. Memastikan tingkat 

pemahaman peserta 

didik terhadap 

materi 

pembelajaran. 

e. Menggunakan buku 

lebih dari satu 

sebagai sumber 

belajar. 

f. Menghubungkan 

hal-hal baru dengan 

pengetahuan awal 

peserta didik. 

g. Melakukan 

kegiatan yang dapat 

membantu peserta 

didik untuk 

mencapai tujuan 

pembelajar. 

h. Menanggapi respon 

peserta didik 

terhadap materi 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 



yang sedang 

diajarkan. 

3. Pengembangan 

kurikulum 

a. Menyusun silabus 

sesuai dengan 

kurikulum yang 

digunakan. 

b. Merancang rencana 

pembelajaran 

sesuai dengan 

silabus. 

c. Mengikuti urutan 

materi 

pembelajaran 

dengan 

memperhatikan 

tujuan 

pembelajaran. 

d. Menghubungkan 

materi yang 

diajarkan dengan 

lingkungan dan 

kehidupan sehari-

hari peserta didik. 

 √ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

4. Kegiatan 

pembelajaran 

yang mendidik 

a. Melaksankan 

aktivitas 

pembelajaran 

sesuai dengan RPP 

yang telah disusun 

secara lengkap. 

b. Menciptakan sikap 

yang mendidik. 

c. Menciptakan 

kesiapan belajar 

peserta didik. 

d. Menyesuaikan 

kemampuan peserta 

  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 



didik untuk 

berkonsentrasi 

dalam menerima 

pelajaran sesuai 

dengan tingkat 

perkembangan. 

e. Mengelola kelas 

dengan efektif 

tanpa mendominasi 

atau sibuk dengan 

kegiatannya 

sendiri. 

f. Menyesuaikan 

aktivitas 

pembelajaran yang 

dirancang dengan 

kondisi kelas. 

g. Memberikan 

banyak kesempatan 

kepada peserta 

didik lainnya. 

h. Mengevaluasi 

pemahaman peserta 

didik terhadap 

materi sebelumnya. 

i. Menggunakan alat 

bantu mengajar 

atau audiovisual 

(media) untuk 

meningkatkan 

motivasi belajar 

peserta didik dalam 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

5. Pengembangan 

potensi peserta 

a. Seberapa jauh 

memperhatikan 

  

 

√ 

 

  



didik seluruh peserta 

didik. 

b. Merancang dan 

melakukan aktivitas 

pembelajaran yang 

mendorong peserta 

didik untuk belajar 

sesuai dengan 

kecakapan dan pola 

belajar masing-

masing. 

c. Mengidentifikasika

n dengan benar 

tentang bakat, 

minat, potensi dan 

kesulitan belajar 

masing-masing 

peserta didik. 

d. Memusatkan 

perhatian pada 

interaksi dengan 

peseta didik.  

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

6. Komunikasi 

dengan peserta 

didik 

a. Menciptakan 

interaksi dengan 

peserta didik. 

b. Menggunakan 

pertanyaan untuk 

mengetahui 

pemahaman dan 

menjaga partisipasi 

peserta didik. 

c. Mimik dan gerak 

tubuh dalam 

menjelaskan 

materi. 

d. Memberikan 

 √ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

  



perhatian dan 

mendengarkan 

semua pertanyaan 

dan tanggapan 

peserta didik tanpa 

menginterupsi. 

e. Menggunakan kata 

yang tidak 

berlebihan atau 

tidak meragukan. 

f. Menanggapi 

pertanyaan peserta 

didik secara tepat, 

benar dan muktahir 

sesuai dnegan 

tujuan 

pembelajaran dan 

isi kurikulum. 

g. Memberikan 

perhatian terhadap 

pertanyaan peserta 

didik dan 

meresponnya 

secara lengkap dan 

relevan untuk 

menghilangkan 

kebingungan 

peserta didik. 

7. Penilaian dan 

evaluasi 

a. Menyusun alat 

penilaian 

berdasarkan tujuan 

pembelajaran 

sesuai dengan RPP. 

b. Melaksanakan 

penilaian dengan 

berbagai teknik dan 

 √ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jenis penilaian. 

c. Menganalisis hasil 

penilaian untuk 

mengidentifikasi 

kompetensi dasar 

yang sulit sehingga 

diketahui kekuatan 

dan kelemahan 

masing-masing 

peserta didik untuk 

keperluan remedial 

dan pengayaan 

d. Memanfaatkan 

masukan dari 

peserta didik dan 

merefleksikannya 

untuk 

meningkatkan 

pembelajaran 

selanjutnya. 

e. Memanfaatkan 

hasil penilaian 

sebagai bahan 

penyusunan 

rancangan 

pembelajaran yang 

akan dilakuakan. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

Sumber : obsevasi guru fiqih 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR INSTRUMEN OBSERVASI KEPADA PESERTA 

DIDIK KELAS VIII DI MTS ASSYIFA KARANG SARI JATI 

AGUNG 

 
Indikator Motivasi Belajar   

 

 

Juml

ah 

 

 

 

N

o 

Peser

ta 

Didik 

Adanya 

Hasrat 

& 

Keingin

an 

Adanya 

Doronga

n & 

Kebutuh

an 

Adany

a 

Harap

an & 

Cita-

Cita 

Masa 

Depan 

Adanya 

Pengharg

aan 

Dalam 

Belajar 

Adany

a 

Kegiat

an 

Menar

ik 

Adanya 

Lingkun

gan 

Belajar 

Yang 

Kondusif 

1 AB       1 

2 RY       3 

3 MR       3 

4 EA       2 

5 AE       3 

6 AL       3 

7 DC       2 

8 DS       2 

9 EP       2 

1

0 

ES       1 

1

1 

HA       1 

1

2 

IF       2 

1

3 

IS       1 

1

4 

RF       2 

1

5 

LE       2 

1

6 

BI       3 

1

7 

RS       2 

1

8 

TR       2 

1

9 

RM       1 

2

0 

SS       3 

 

 



LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA 

KEPADA GURU FIQIH KELAS VIII 

DI MTS ASSYIFA KARANG SARI JATI AGUNG 

No Indikator 

pertanyaan 

Ya Tidak Tanggapan  

1 Apakah sudah 

mengusai materi 

pembelajaran ketika 

ingin mengajar? 

√  Ya, saya ketika ingin 

mengajar saya sudah 

mengusai materi yang akan 

saya ajarkan, 

memperhatikan tujuan 

pembelajaran, serta 

memberikan materi 

pelajaran sesuai dengan 

usia dan tingkat 

kemampuan peserta didik. 

Akan tetapi  ada beberapa 

sayang belum saya kuasai 

sepenuhnya seperti saya 

belum menggunakan 

berbagai macam metode 

strategi dan teknk dalam 

belajar, tidak menggunakan 

buku lebih dari satu. 

2 Pendidik 

memahami karakter 

peserta didik. 

√  Ya, saya sepenuhnya sudah 

memahami karakter pada 

setiap peserta didik, 

mengatur posisi tempat 

duduk, mensupervisi semua 

peserta didik dengan 

berkeliling kelas, hingga 

bertanya tentang 

pemahaman peserta didik 

tersebut. 

3 Apakah bapak 

menggunakan 

strategi, metode 

√  Ya, saya menggunakan 

metode dan strategi dalam 

pendekatan pembelajaran, 



dalam pendekatan 

pembelajaran ? 

akan tetapi tidak 

sepenuhnya saya lakukan 

hanya saja saya hanya 

menggunakan teknik dan 

metode ceramah, bercerita, 

tanya jawab, hingga 

pembagian kelompok 

dalam belajar. 

4 Apakah bapak 

memberikan 

perhatian lebih 

kepada peserta didik 

yang kurang 

memiliki motivasi 

dalam belajar? 

√  Ya tentu, saya selalu 

memberikan  perhatian dan  

mendengarkan semua 

pertanyaanhingga 

tanggapan,  lalu saya 

memukul sama rata kan 

peserta didik tanpa saya 

banding-banding kan satu 

dengan yang lainnya, 

terlebih pada anak yang 

pemahaman nya kurang 

agar ia mengerti dan dapat 

meningkatkan semangat 

dalam belajarnya. 

5 Apakah bapak 

memberikan 

kebebasan bertanya 

tentang pemahaman 

peserta didik dalam 

belajar ? 

√  Tentu saja, saya 

memberikan kebesasan 

lebih kepada peserta didik 

untuk bertanya tentang 

pemahaman, saya juga 

selalu mengevaluasi 

tentang pemahaman 

mereka pada pelajaran 

sebelumnya agar menjadi 

pengingat pelajaran yang 

sudah diajarkan. 

6 Apakah bapak 

menggunakan 

media audiovisual 

 √ Tidak, saya tidak 

menggunakan media 

audiovisual sebagai alat 



sebagai sarana yang 

digunakan untuk 

membantu peserta 

didik dalam 

memahami 

pembalajaran? 

atau sarana dalam 

pembelajaran, karena ada 

beberapa faktor yang 

mempengaruhi salah 

satunya keterbasaan sarana 

dari pihak sekolah belum 

menyediakan alat atau 

media yang bisa digunakan 

dalam mengajar. 

7 Apakah bapak 

ketika pembelajaran 

menggunakan acuan 

rpp atau silabus? 

√  Ya, saya selalu 

menggunakan rrp atau 

silabus kita pembelajaran, 

saya membuat rpp atau 

silabus terkadang buat 

sendiri atau menggunakan 

rpp tahun lalu dan tak 

ajarang pula mengambil 

dari internet yang sama 

dengan materi yang akan 

kita ajarkan. Tetapi saya 

mengajar secara spontan 

tidak berpatokan selalu 

dengan rpp dan silabus. 

8 Apakah bapak 

melakukan 

komunikasi yang 

baik dengan peserta 

didik? 

√  Ya, tentu saya melalakukan 

berkomunikasi secara 

efektif, empati dan santun 

dengan peserta didik dan 

bersikap antusias dan 

positif. Selalu menggapi 

pertanyaan peserta didik 

dengan tata bahasa yag 

sesuai dengan pola peserta 

didik sehingga komunikasi  

tidak terputus antara guru 

dengan peserta didik. 

 



9 Apakah bapak 

melakukan teknik 

penilaian, dan 

penilaian apa saja 

yang bapak lakukan 

? 

√  Ya, pasti saya melakukan 

teknik penilaian sesuai 

dengan rpp dan silabus, 

disini saya menggunakan 3 

ranah  penilaian yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ranah 

kognitif dan afektif saya 

menggunakan instrumen 

atau rubrik penilaian, 

sedangkan ranah 

psikomotorik saya tidak 

membuat instrumen atau 

rubrik penilaian, saya 

melakukan penilaian 

kepada peserta dengan cara 

menilainya secara 

langsung. 

10 Apakah bapak 

memiliki upaya 

dalam 

mengembangkan 

motivasi dan 

potensi yang ada 

dalam diri peserta 

didik? 

√  Ya tentu saja, saya selalu 

memperhatikan peserta didik 

baik itu dalam hal minat, 

bakat serta potensinya. 

Setelah itu peserta didik 

didorong untuk belajar 

sesuai dengan kecakapan 

dan pola belajar masing 

masing, kemudian ketika 

sudah cukup bisa 

mengidentifikasi dengan 

benar bakat dan minat yang 

dimiliki peserta didik, lalu 

disalurkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Setalah itu 

saya menyerahkan peserta 

didik kepada guru yang 

mempunyai bakat dan minat 



yang sama dengan peserta 

didik. hal ini dilakukan 

karena apabila suatu saat ada 

perlombaan maka tidak 

bersusah payah memilih 

peserta didik yang berminat 

dalam perlombaan yang 

akan diikuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR INSTRUMEN WAWACARA 

KEPADA PESERTA DIDIK KELAS VIII 

DI MTS ASSYIFA KARANG SARI JATI AGUNG 

 

Narasumber 1 :  

Kelas : 

 

NO Aspek yang Dinilai Jawaban 

1 Apakah kamu semangat belajar 

saat guru menyampaikan materi? 

Ya, saya sangat 

semangat ketika guru 

fiqih menyempaikan 

materi, penyampaian 

materi sangat baik dan 

jelas. 

 

2 Apakah kamu tertarik dengan 

pembelajaran yang diberikan oleh 

guru? 

Saya kurang tertarik 

karena bapak guru 

hanya menjelaskan 

dengan metode itu saja. 

 

3 Apakah guru mengajarkan hal hal 

baik ketika belajar? 

Ya, pasti guru fiqih 

selalu mengajarkan hal 

hal yang baik 

memotivasi kepada 

peserta didik 

menggambarkan 

dengan kehidupan 

sehari . 

 

4 Apakah guru selalu berinteraksi 

baik dengan peserta didik atau 

sibuk dengan pekerjaannya 

sendiri? 

Ya, guru selalu 

berinteraksi dengan 

baik pada kami, 

menanggapi semua 

pertanyaan kami 

sehingga menciptakan 

komunikasi yang baik 

antara dan guru dan 

semua siswa 

 



5 Apakah memiliki cita-cita untuk 

masa depan? 

Ya, tentu saya 

mempunyai cita cita 

dimasa depan, 

makadari pada itu kami 

dituntut juga dalam 

pengembangan potensi 

tidak hanya belajar 

didalam kelas namun 

bisa mengembangkan 

potensi yang ada. 

 

6 Apakah ketika pembelajaran ada 

sebuah penghargaan? 

Ya tentu ada, dalam hal 

evaluasi sering guru 

memberikan 

penghargaan sebagai 

pencapaian yang telah 

dilakukan, akan tetapi 

jarang memberikan 

penghargaan yang besar 

hanya seperti pujian 

hingga tepuk tangan 

seluruh kelas. 

 

7 Apakah dalam pembelajaran ada 

kegiatan yang menarik? 

Tidak terlalu, bapak 

guru hanya 

menjelaskan dengan 

metode itu saja, seperti 

kami diberikan tugas 

kelompok dan 

berdiskusi kelompok 

sehingga kegitan 

pembelajaran menjadi 

menarik 

 

8 Apakah kamu selalu mengerjakan 

tugas dengan baik? 

Ya, saya selalu 

mengerjakan tugas 

dengan baik dan tepat 

waktu. 

 

 



9 Bagaimana cara guru 

memotivasimu untuk semangat 

dalam  mengikuti pembelajaran? 

Ketika guru memulai 

pembelajaran 

disisipkan motivasi, 

pembelajaranya 

menarik, hingga 

memberikan hadiah 

atau penghargaan. 

 

10 Apakah ketika guru mengajar 

menggunakan bahasa yang sulit 

dimengerti dan  bagaimana 

komunikasi  dengan  guru? 

Tidak, guru selalu 

penyampaian materi 

kepada kami dengan 

menggunakan tata cara 

bahasa yang sesuai 

dengan pemahaman kami 

dan kami juga tidak 

mengalami adanya 

komunikasi terputus 

terhadap peserta didik 

dengan guru yang dapat 

menimbulkan  rasa tidak 

suka terhadap para guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI 

 Wawancara Dengan Guru Fiqih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara Dengan Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observasi guru ketika Mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kegiatan Pembelajaran 

 Pendidik melakukan kegiatan pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan inti peserta didik bagi kelompok oleh 

guru untuk diskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan inti peserta didik berdiskusi dengan 

kelompoknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kegiatan inti peserta didik melakukan presentasi 

hasil diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan evaluasi hasil diskusi  oleh peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan evaluasi guru menjelaskan kembali 

materi keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kegiatan evaluasi peserta didik diberi tugas 

mengerjakan pilihan ganda sebagai evaluasi ranah 

kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan penutup pendidik menyimpulkan materi, 

memberi motivasi dan salam penutup 
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 Silabus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



















 


