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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Untuk mengetahui (1) bagaimana 

pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan perkembangan kognitif siswa dan 

penerapan teori belajar dalam pembelajaran yang dilakukan guru pendidikan agama Islam di 

MTs Swasta Nurul huda Medan. (2) Untuk mengetahui bagaimana sikap dan kepribadian guru 

pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di MTs Swasta Nurul Huda medan. (3) 

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang diperankan oleh guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan. (4) Untuk mengetahui bagaimana penguasaan substansi keilmuan yang terkait dengan 

bidang studi yang diajarkan guru pendidikan agama Islam di MTs Nurul Huda Medan. (5) Untuk 

mengetahui bagaimana pengawasan dan evaluasi proses hasil belajar secara berkesinambungan 

yang dilakukan guru pendidikan agama Islam di MTs swasta Nurul Huda Medan. 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu kegiatan 

penelitian yang dilakukan dengan menekankan kepada kealamiahan sumber data. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan profesionalisme guru pendidikan agama islam di Madrasah 

Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Medan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan 

cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

 Temuan/hasil penelitian adalah guru-guru pendidikan agama islam di Madrasah 

Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Medan memiliki : (1) kompetensi pedagogik guru-guru 

pendidikan agama islam di Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Medan adalah baik. (2) 

Kompetensi kepribadian guru-guru pendidikan agama islam di Madrasah Tsanawiyah Swasta 

Nurul Huda Medan menunjukkan sikap dan kepribadian layaknya seorang guru, (3) Kompetensi 

sosial guru-guru pendidikan agama islam di Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Medan 

adalah sangat baik. (4) Kompetensi professional guru-guru pendidikan agama islam di Madrasah 

Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Medan tiga guru yang tamatan sarjana pendidikan agama islam 

sudah professional sedangkan dua orang guru yang tamatan sarjana hokum islam belum 

professional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru pendidikan islam di Madrasah 

Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Medan. 

 

Kata Kunci : Profesionalisme Guru 

 
 

TEACHER PROFESSIONALISM OF ISLAMIC RELIGIOUS 

EDUCATION IN MTS PRIVATE NURUL HUDA MEDAN 

 
 

Abstract 

 The aims of this study is to know: (1) how the implementation of learning process 

related to the cognitive development of students and the application of learning theory in learning 

by Islamic religious education teacher in MTs Swasta Nurul huda Medan. (2) To know how 

attitude and personality of Islamic education teacher in learning process at MTs Private Nurul 

Huda medan. (3) To know how the communication played by the teacher of Islamic education in 

improving student interest in learning process at MTs Private Nurul Huda Medan. (4) To know 

how the mastery of scientific substance related to the field of study taught by Islamic religious 

education teacher in MTs Nurul Huda Medan. (5) To find out how to supervise and evaluate the 
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process of continuous learning outcomes conducted by Islamic religious education teachers in 

private MTs Nurul Huda Medan. 

 This research approach using qualitative research method, that is research done by 

emphasize to natural data source. This is intended to describe the professionalism of Islamic 

religious education teachers in Private Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Medan. The research 

methodology used is by observation, interview and documentation study. 

The findings / results of the research are the teachers of Islamic religious education in 

Private Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Medan has: (1) pedagogic competence of Islamic 

religious education teachers in Private Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Medan is good. (2) 

The personality competence of Islamic religious education teachers in Private Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Huda Medan shows attitude and personality as a teacher, (3) Social 

competence of Islamic religious teachers in Private Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Medan is 

very good. (4) Professional competence of Islamic religious education teachers in Private 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Medan three teachers who graduated from Islamic religious 

education have been professional while two teachers who graduated from Islamic law have not 

been professional in performing their duties as Islamic education teacher in Private Tsanawiyah 

Madrasah Nurul Huda Medan. 

Keywords : Teacher Professionalism 

 

 

Pendahuluan 

 

Pendidikan merupakan kebutuhan 

primer yang sangat dibutuhkan oleh seluruh 

Umat manusia didunia, karena dengan 

adanya pendidikan manusia akan lebih mulia 

dan beradab, dan lebih dapat menyelesaikan 

problematika kehidupannya didunia maupun 

diakhirat kelak. 

Pendidikan juga merupakan faktor 

pendorong utama dalam pembentukkan 

kepribadian manusia. Pendidikan sangat 

berperan dalam membentuk baik atau 

buruknya pribadi manusia menurut ukuran 

normatif. Menyadari akan hal tersebut, 

pemerintah sangat serius menangani bidang 

pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan 

yang baik diharapkan muncul generasi 

penerus bangsa yang berkualitas dan mampu 

menyesuaikan diri untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Reformasi pendidikan merupakan respon 

terhadap perkembangan tuntutan global 

sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan 

sistem pendidikan yang mampu 

mengembangkan sumber daya manusia 

untuk memenuhi tuntutan zaman yang 

sedang berkembang. Melalui 

reformasi  pendidikan, pendidikan harus 

berwawasan masa depan yang memberikan 

jaminan bagi  perwujudan hak-hak azasi 

manusia untuk mengembangkan seluruh 

potensi dan prestasinya secara optimal guna 

kesejahteraan hidup di masa depan.  

Guru adalah salah satu unsur 

manusia dalam proses pendidikan. Dalam 

proses pendidikan di sekolah, guru 

memegang tugas ganda yaitu sebagai 

pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar 

guru bertugas menuangkan sejumlah bahan 

pelajaran ke dalam otak anak didik, 

sedangkan sebagai pendidik guru bertugas 

sesuai dengan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yaitu:  

Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
1
  

 

                                                           
1
Haidar Putra Daulay, Sejarah 

Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan 

Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana 

Prenada Media Group, 2012), h. 84-85.   



4 
 

Oleh sebab itu, tugas yang berat 

dari seorang guru ini pada dasarnya hanya 

dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki 

profesionalisme yang tinggi. Ada empat 

kompetensi guru dalam konteks kebijakan 

yang harus dikembangkan yaitu: 

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi 

yang dikuasai guru meliputi pemahaman 

guru terhadap siswa, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya 

2. Kompetensi kepribadian, yaitu 

kompetensi yang merupakan 

kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan 

berwibawa, dan dapat menjadi teladan 

bagi siswa. 

3. Kompetensi sosial, yaitu kompetensi 

yang harus dimiliki guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan siswa, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali siswa, dan 

masyarakat sekitar. 

4. Kompetensi profesional, yaitu 

kompetensi penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang harus dikuasai guru mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran disekolah dan substansi 

keilmuan yang menaungi materi, serta 

penguasaan terhadap struktur dan 

metodologi keilmuan.
2
 

 

Oleh karena itu guru dituntut 

menjalani profesionalisasi secara terus- 

menerus. Guru juga mempunyai tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan 

formal. Tugas utama itu akan efektif jika 

guru memiliki derajat profesionalitas 

tertentu yang tercermin dari kualifikasi dan 

kompetensi, disertai dengan ketaatan pada 

norma-norma sebagai guru. Secara formal, 

untuk menjadi guru profesional disyaratkan 

dengan memenuhi kualifikasi akademik S-1 

dan memiliki akta IV. Guru-guru yang 

memenuhi kriteria profesional inilah yang 

                                                           
2
Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi 

Guru Profesional, (Jakarta: Erlangga, 2013), 

h. 41- 43.   

akan mampu menjalankan fungsi utamanya 

secara efektif dan efisien untuk mewujudkan 

proses pendidikan dan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan Nasional, yakni 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, serta menjadi warga negara yang 

baik. 

Untuk memenuhi kriteria 

profesional guru, guru harus menjalani 

profesionalisasi menuju derajat profesional 

yang sesungguhnya secara terus menerus. 

Pemberdayaan, pengembangan dan 

peningkatan kualifikasi akademik bagi guru 

yang belum memenuhi kualifikasi minimum 

dilakukan melalui pendidikan tinggi 

program Strata satu (S-1) pada perguruan 

tinggi yang menyelenggarakan program 

pendidikan atau tenaga kependidikan yang 

terakreditasi. 

Pemberdayaan, pengembangan dan 

peningkatan kompetensi guru yang telah 

memiliki sertifikat pendidik dilakukan 

dalam rangka menjaga agar kompetensi 

keprofesiannya tetap sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, serta budaya, atau olah raga. Esensi 

pembinaan dan pengembangan profesional 

guru dapat juga dilakukan atas prakarsa 

institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, 

workshop, magang, dan studi banding. 

Prakarsa ini menjadi penting, karena secara 

umum guru pemula masih memiliki 

keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, 

dan akses. Pemberdayaan pengembangan 

dan peningkatan kompetensi tersebut 

dilakukan melalui sistem pembinaan dan 

pengembangan keprofesian guru yang 

berkelanjutan yang dikaitkan dengan 

perolehan angka kredit jabatan fungsional.
3
 

Aktifitas pemberdayaan 

pengembangan guru tersebut memiliki 

keterkaitan antara satu dengan lainnya. Pada 

fase perencanaan, fokus perhatian terpusat 

pada kebutuhan akan kegiatan pendidikan, 

pelatihan, dan pemberdayaan pengembangan 

apa yang diperlukan bagi guru. Penentuan 

jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan ini 

didasari atas diagnosis mengenai masalah 

dan tantangan yang dihadapi oleh guru dan 

                                                           
3
Sudarwan Danim, Pengembangan 

Profesi Guru, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), h. 84.  
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satuan pendidikan saat ini, serta 

kemungkinannya di masa depan, termasuk 

kemungkinan perubahan kebijakan dan 

strategi kerja keorganisasian.  

Tujuan dan sasaran pendidikan dan 

pelatihan guru ditetapkan dengan 

mencerminkan kondisi yang diingini, 

sekaligus menjadi ukuran keberhasilan 

program itu. Perumusan tujuan dan sasaran 

ini akan menjadi acuan dalam menentukan 

substansi dan pelaksanaan program, dengan 

titik tekan pada upaya memenuhi kebutuhan 

guru dan satuan pendidikan secara nyata. 

Evaluasi program dimaksudkan untuk 

menentukan tingkat keberhasilan kegiatan 

pembinaan dan pemberdayaan 

pengembangan yang dilakukan, serta 

kelemahan selama proses penyelenggaraan.  

Hal ini akan menjadi umpan balik bagi 

perencanaan program pemberdayaan 

pengembangan yang lebih efektif dan 

efisien.  

Pendidikan, pelatihan, dan 

pemberdayaan pengembangan merupakan 

proses yang ditempuh oleh guru pada saat 

menjalani tugas-tugas untuk jadi seorang 

guru atau seorang pendidik, guru merupakan 

pengayom bagi anak-anak didiknya dan 

sebagai pusat informasi bagi murid-

muridnya jadi guru harus dapat 

memberdayakan kemampuannya 

sepenuhnya dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai seorang guru. 

Guru memegang peranan sentral 

dalam proses belajar mengajar, untuk itu 

mutu pendidikan di suatu sekolah sangat 

ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki 

seorang guru dalam menjalankan tugasnya.  

Guru adalah faktor penentu bagi 

keberhasilan pendidikan di sekolah, karena 

guru merupakan sentral serta sumber 

kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa guru merupakan 

komponen yang berpengaruh dalam 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

atau profesionalisme dari seorang guru 

sangat menentukan mutu pendidikan.  

Guru yang profesional diberi 

petunjuk oleh sebuah aturan spesifik dari 

nilai-nilai. Dia telah membuat komitmen 

yang dalam dan abadi untuk praktek 

profesionalnya.
4
 Guru profesional juga 

memberikan kontribusi sepenuh hati  dalam 

mendidik siswa, dan guru yang profesional 

juga melakukan pemikiran yang serius, 

reflektif tentang bagaimana mengajar 

dengan lebih efektif.
5
 

Madrasah Tsanawiyah Swasta 

Nurul Huda Medan memiliki Visi Misi yang 

jelas untuk membangun Pendidikan Agama 

Islam. Setiap sekolah mempunyai target 

pembelajaran yang jelas dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan 

disekolahnya masing-masing. Banyak cara 

atau pun strategi yang dilakukan oleh 

Yayasan atau kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan disekolah 

tersebut, agar sekolah tersebut berkualitas 

dan memiliki daya saing yang tinggi, 

diantaranya dengan memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada peserta didik dengan 

cara memberikan fasilitas dan 

memberdayakan kompetensi yang dimiliki 

oleh guru/tenaga didik, agar tercapainya 

peserta didik yang diharapkan nantinya 

keluar sebagai lulusan-lulusan yang terbaik 

dan berbakti kepada kedua orang tua, bangsa 

dan Negara. 

Adapun guru pendidikan agama 

Islam di MTs Nurul Huda Medan adalah:  

1. Drs. Ahd. Syayuti guru Quran hadits, 

pendidikan terakhir S1, jurusan 

Pendidikan Agama Islam. Tahun lulus 

1990. 

2. Zamzami, S.PdI guru Fiqih, pendidikan 

terakhir S1, jurusan Pendidikan Agama 

Islam. Tahun lulus 2005. 

3. Siti Olina Harahap, S.HI, guru Sejarah 

Kebudayaan Islam, pendidikan terakhir 

S1, jurusan Muamalah. Tahun lulus 

2006. 

4. Rahmadianti Nur, S.HI, guru Aqidah 

Akhlaq, pendidikan terakhir S1, jurusan 

Ahwalus sya‟siyah. Tahun lulus 2005.  

Dari data keterangan tersebut 

peneliti mendapatkan hal yang unik yaitu 

seharusnya tenaga didik atau guru sejarah 

kebudayaan Islam dan guru Aqidah Akhlak 

semestinya juga harus menamatkan 

pendidikan terakhir S1 jurusan Pendidikan 

                                                           
4
Forrest W. Parkay dan Beverly 

Hardcastle Stanford, Menjadi Seorang Guru, 

ed. Dani Dharyani, (Indonesia: PT. Macanan 

Jaya Cemerlang, cet. 1, 2008), h. 575. 
5
Ibid.  
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Agama Islam. Karena itu merupakan salah 

satu syarat untuk meningkatkan 

profesionalisme guru. 

Pada dasarnya profesionalisme 

guru dipengaruhi oleh faktor dari dalam 

guru itu sendiri yaitu bagaimana guru 

bersikap terhadap pekerjaan yang diemban. 

Sedangkan faktor luar yang diprediksi 

berpengaruh terhadap profesionalisme 

seorang guru yaitu kepemimpinan kepala 

sekolah, karena kepala sekolah merupakan 

pemimpin guru di sekolah. Sikap guru 

terhadap pekerjaan merupakan keyakinan 

seorang guru mengenai pekerjaan yang 

diembannya, yang disertai adanya perasaan 

tertentu, dan memberikan dasar kepada guru 

tersebut untuk membuat respons atau 

berperilaku dalam cara tertentu sesuai 

pilihannya. Sikap guru terhadap pekerjaan 

mempengaruhi tindakan guru tersebut dalam 

menjalankan aktivitas kerjanya. Bilamana 

seorang guru memiliki sikap positif terhadap 

pekerjaannya, maka sudah barang tentu guru 

akan menjalankan fungsi dan kedudukannya 

sebagai tenaga pengajar dan pendidik di 

sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Demikian pula sebaliknya seorang guru 

yang memiliki sikap negatif terhadap 

pekerjaannya, pastilah dia hanya 

menjalankan fungsi dan kedudukannya 

sebatas rutinitas belaka. Untuk itu amatlah 

perlu kiranya ditanamkan sikap positif guru 

terhadap pekerjaan, mengingat peran guru 

dalam lingkungan pendidikan dalam hal ini 

sekolah amatlah penting dan sentral.  

Sikap guru terhadap pekerjaan 

dapat dilihat dalam bentuk persepsi dan 

kepuasaannya terhadap pekerjaan maupun 

dalam bentuk motivasi kerja yang 

ditampilkan. Guru yang memiliki sikap 

positif terhadap pekerjaan, sudah barang 

tentu akan menampilkan persepsi dan 

kepuasan yang baik terhadap pekerjaanya 

maupun motivasi kerja yang tinggi, yang 

pada akhirnya akan mencerminkan seorang 

guru yang mampu bekerja secara profesional 

atau memiliki profesionalisme yang tinggi 

kinerjanya maupun motivasi kerja yang 

tinggi. Sikap positif maupun negatif seorang 

guru terhadap pekerjaan tergantung dari 

guru bersangkutan maupun kondisi 

lingkungan. Sikap yang ada pada diri 

seseorang dipengaruhi oleh faktor internal, 

yaitu faktor fisikologis dan psikologis, serta 

faktor eksternal, yaitu berupa situasi yang 

dihadapi individu, norma-norma, dan 

berbagai hambatan maupun dorongan yang 

ada dalam masyarakat. 

Adapun permasalahan penelitian ini 

dapat dirumuskan untuk mengetahui 

profesionalisme guru-guru pendidikan 

agama Islam di MTs  Swasta Nurul Huda 

Medan.  

 

1. Pengertian profesionalisme guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan 

yang dilandasi pendidikan, keahlian 

(keterampilan, kejuruan) tertentu. 

Sedangkan  Profesional adalah: 1) 

bersangkutan dengan profesi 2) memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankannya.
6
 

Dalam UU nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen disebutkan bahwa 

profesional adalah pekerjaan atau kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi 

sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu 

atau norma tertentu serta memerlukan 

pendidikan profesi.
7
 

Sahertian (1994: 29-30) 

menyatakan bahwa profesional mengandung 

makna yang lebih luas dari hanya 

berkualitas tinggi dalam teknis. Profesional 

mempunyai makna ahli (Expert), tanggung 

jawab (Responsibility), baik tanggungjawab 

intelektual maupun moral dan memiliki 

kesejawatan.
8
 

Adapun menurut Rasiyo (2007: 6), 

suatu jabatan profesional memiliki makna 

bahwa pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan tersebut menjadi sumber 

penghasilan kehidupan dan pekerjaan itu 

sendiri memerlukan keahlian, kemahiran, 

atau kecakapan yang memenuhi standar 

mutu atau norma tertentu serta memerlukan 

                                                           
6
Kemendikbud RI, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, ed. 3, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), h.584.  
7
Kunandar, Guru Profesional, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

h. 45.  
8
Trianto, Pengantar Penelitian 

Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), h. 18-19.  
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pendidikan profesi.
9
 Profesional adalah 

profesi yang maksudnya adalah suatu 

jabatan yang memerlukan keahlian khusus 

dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang 

orang diluar profesi tersebut.
10

 Guru juga 

merupakan suatu profesi yang berarti suatu 

jabatan yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang diluar bidang pendidikan. 

Menurut Rice dan Bishoprick 

dalam Ibrahim Bafadal bahwa guru 

profesional adalah guru yang mampu 

mengolah dirinya sendiri dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari.
11

 

Menurut Surya profesionalisme 

adalah berbagai kemampuan yang 

diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya 

sebagai guru profesional.
12

 

Sedangkan menurut Muhibbin Syah 

menyatakan bahwa profesionalisme adalah 

kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya 

secara bertanggung jawab dan layak.
13

 

 

a. Guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia guru adalah orang yang 

pekerjaannya, mata pencahariannya, dan 

profesinya mengajar.
14

 

Menurut Ngalim Purwanto guru 

adalah orang yang pernah memberikan suatu 

ilmu atau kepandaian kepada seseorang atau 

sekelompok orang.
15

 

                                                           
9
Ibid., h.19.  

10
Hamzah B. Uno, Profesi 

Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), h.15. 
11

Ibrahim Bafadal, Peningkatan 

Profesionalisme guru sekolah dasar 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.  
12

Muhammad Surya, Psikologi 

Pembelajaran dan Pengajaran, cet. 1 

(Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003), 

h.138. 
13

Muhibbin Syah, Psikologi 

Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 

229. 
14

Kemendikbud RI, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1993), h. 288.  
15

Ngalim Purwanto, Ilmu 

Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1994), h. 126.  

Ahmad Tafsir mengatakan bahwa 

guru adalah orang-orang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan anak didik 

dengan mengupayakan perkembangan 

seluruh potensi anak didik baik potensi 

afektif, kognitif, maupun psikomotorik.
16

 

Sedangkan menurut Hadari 

Nawawi bahwa pengertian guru juga dapat 

dilihat dari dua sisi. Pertama secara sempit, 

guru adalah Ia yang berkewajiban 

mewujudkan program kelas, yakni orang 

yang kerjanya mengajar dan memberikan 

pelajaran di kelas. Sedangkan secara luas 

diartikan guru adalah orang yang bekerja 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

yang ikut bertanggung jawab dalam 

membantu anak-anak dalam mencapai 

kedewasaan masing-masing.
17

 

Dalam paradigma jawa guru adalah 

digugu dan ditiru artinya mereka yang selalu 

dicontoh dan dipanuti, menurut Muhibbin 

Syah adalah Kata guru dalam bahasa Arab 

disebut Mu‟allim dan dalam bahasa Inggris 

guru disebut dengan teacher yang memiliki 

arti A person whose occupation is teaching 

others, yaitu seseorang yang pekerjaannya 

mengajar orang lain.
18

 

Guru adalah profil manusia yang 

setiap hari didengar perkataannya, dilihat 

dan mungkin ditiru prilakuya oleh murid-

muridnya disekolah.
19

 Oleh karena itu, 

seorang guru harus memiliki syarat-syarat 

sebagai berikut :  

1. Beriman kepada Allah dan beramal 

Sholeh 

2. Menjalankan Ibadah dengan Taat 

3. Memiliki sikap pengabdian yang tinggi 

kepada dunia pendidikan 

4. Ikhlas dalam menjalankan tugas 

pendidikan  

5. Menguasai ilmu yang diajarkan kepada 

anak didiknya 

6. Profesional dalam menjalankan tugasnya 

                                                           
16

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan 

Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1992), h. 74-75. 
17

Hadari Nawawi, Organisasi 

Sekolah dan Pengelolaan Kelas, (Jakarta: 

Gunung Agung, 1982), h. 123. 
18

Syah, Psikologi Pendidikan Suatu 

Pendekatan Baru, h. 233.  
19

Hasan Basri & Beni Ahmad 

Saebani, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: 

Cv. Pustaka Setia, 2010), h. 93. 
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7. Tegas dan berwibawa dalam menghadapi 

masalah yang dihadapi murid-muridnya. 

Guru adalah tenaga kependidikan 

yang berkualifikasi sebagai guru, Dosen, 

Konselor, Pamong belajar, Widyaiswara, 

Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan seputar 

lain yang sesuai dengan kehususannya serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan
20

 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa profesionalisme guru 

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang guru dalam menguasai pengetahuan 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni/budaya dan mampu mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi siswa 

pada jalur pendidikan formal. Oleh karena 

itu  maka profesionalisme guru harus 

memiliki empat kompetensi guru yaitu: 

kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional.  

 

2. Karakteristik Guru Profesional 

Didalam pembelajaran guru sangat 

berperan penting agar menciptakan suasana 

belajar yang efektif dan efisien, oleh karena 

itu guru juga merupakan ujung tombak maju 

mundurnya dunia pendidikan, secara 

langsung menggeluti dunia pendidikan dan 

secara praktis dilapangan. Berkaitan dengan 

pembelajaran sekaligus berinteraksi dengan 

kemajuan pembelajaran, guru harus 

profesional dalam menyampaikan materi 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang yang diinginkan, maka 

guru harus memiliki karakteristik guru 

profesional. 

 

Ada lima ukuran seorang guru 

dinyatakan profesional. Pertama, 

memiliki komitmen pada siswa dan 

proses belajarnya. Kedua, secara  

mendalam menguasai bahan ajar 

dan cara mengajarkannya. Ketiga, 

bertanggung jawab memantau 

kemampuan belajar siswa melalui 

berbagai teknik evaluasi. Keempat, 

mampu berfikir sistematis dalam 

melaksanakan tugas. Dan kelima, 

seyogianya menjadi bagian dari 

                                                           
20

Undang-undang  no.20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional  

masyarakat belajar dilingkungan 

profesinya.
21

 

 

Oleh karena  itu guru  dituntut 

untuk mereformasikan pendidikan juga 

memanfaatkan semaksimal mungkin 

sumber-sumber belajar diluar sekolah, 

merombak struktur hubungan guru dengan 

siswa, menggunakan teknologi modern dan 

menguaasai IPTEK, kerjasama dengan 

teman sejawat antar sekolah, dan kerja sama 

dengan komunitas lingkungannya. 

Karakteristik juga merupakan seperangkat 

ciri yang harus dimiliki oleh guru sebagai 

pihak yang mendukung status dengan peran-

peran keguruan yang profesional.
22

  

 

Adapun ciri-ciri guru profesional 

menurut Houle (Suyanto, 2007), 

antara lain (1) Harus memiliki 

landasan pengetahuan yang kuat, 

(2) Harus berdasarkan kompetensi 

individual, (3) Memiliki sistem 

seleksi dan sertifikasi, (4) Ada 

kerjasama dan kompetisi yang sehat 

antar sejawat, (5) Adanya 

kesadaran profesional yang tinggi, 

(6) Memiliki prinsif-prinsif etik 

(kode etik), (7) Memiliki sistem 

sanksi profesi, (8) Adanya 

militansi, (9) Memiliki organisasi 

profesi.
23

 

 

 Oleh karena itu maka berdasarkan 

yang dikemukakan oleh Houle tersebut 

untuk melihat seorang guru itu professional 

atau tidaknya dapat dilihat yang pertama 

dari tingkat pendidikan minimal dan dari 

latar belakang pendidikan untuk jenjang 

sekolah tempat menjadi guru, dan yang 

kedua, penugasan guru terhadap materi 

bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, 

                                                           
21

Jamil Suprihatiningrum, Guru 

Profesional: Pedoman Kinerja , Kualifikasi, 

& Kompetensi Guru, (Jogjakarta: Ar-ruzz 

Media, 2013), h. 73.  
22

Iskandar Agung, 

Mengembangkan profesionalitas guru: 

Upaya Meningkatkan Kompetensi dan 

Profesionalisme Kinerja Guru, (Jakarta: Bee 

Media Pustaka, 2014). h. 209.  
23

Suprihatiningrum, Guru 

Profesional, h. 75. 
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mengelola siswa, dan melakukan tugas-tugas 

bimbingan lain. 

Di Indonesia Undang-undang No. 

2005/14 secara tegas mensyaratkan, bahwa 

seorang guru harus memiliki latar belakang 

pendidikan minimal sarjana strata satu 

(S1).
24

 Guru-guru yang belum memenuhi 

persyaratan pendidikan minimal S1 ini tidak 

boleh mengikuti uji kompetensi untuk 

memperoleh sertifikat pendidik. Selain itu 

guru profesional juga harus mempunyai 

tujuan yang jelas untuk pembelajaran, 

memiliki keterampilan manajemen kelas 

yang baik, selalu punya energi dan semangat 

untuk siswanya baik memotivasinya juga 

membimbingnya. Rasulullah Saw dalam 

mendidik mempunyai karakter rendah hati, 

lemah lembut, tawadhu‟ dan Beliau selalu 

mengayomi orang yang dididiknya.
25

 

Mempunyai keterampilan mendisiplinkan 

diri secara efektif dan juga harus mampu 

berkomunikasi dengan baik terhadap orang 

tua siswa guna mengevaluasi dan 

mengawasi siswa baik disekolah maupun 

adanya tekanan dari luar sekolah sehingga 

berpengaruh ke siswa disekolah. Disamping 

itu guru profesional juga mempunyai 

harapan tinggi agar siswanya lebih baik dari 

sebelumnya, dan guru professional juga 

harus mengetahui tentang kurikulum, dan 

selalu memberikan yang terbaik untuk 

siswanya. 

1. Memiliki Kompetensi Pendidikan 

diantaranya yaitu: (a) Pengetahuan, yaitu 

kesadaran dalam bidang kognitif. (b) 

Pemahaman, yaitu kedalaman kognitif, 

dan afektif yang dimiliki oleh individu. 

(c) Kemampuan (skill) adalah yang 

dimiliki oleh individu untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Misalnya kemampuan guru 

dalam memilih dan membuat alat peraga 

sederhana untuk memberi kemudahan 

belajar kepada peserta didik. (d) Nilai 

(Value) adalah suatu standar perilaku 

yang telah diyakini secara psikologis 

telah menyatu dalam diri seseorang. (e) 

Sikap (Attitude) yaitu perasaan senang 

tidak senang, suka tidak suka atau suatu 

                                                           
24

Agung, Mengembangkan 

profesionalitas guru, h. 210. 
25

Elfindri, dkk, Soft Skills untuk 

pendidik, (ttp: Baduose Media, 2010), h. 

109.  

reaksi terhadap suatu rangsangan yang 

datang dari luar. (f) Minat, adalah 

kecendrungan seseorang untuk 

melakukan sesuatu perbuatan. 

2. Pemahaman terhadap peserta didik. Guru 

memiliki pemahaman akan psikologi 

perkembangan anak, sehingga 

mengetahui dengan benar pendekatan 

yang tepat yang dilakukan pada anak 

didiknya. Guru dapat membimbing anak 

melewati masa-masa sulit dalam usia 

yang dialami anak. Selain itu, Guru 

memiliki pengetahuan dan pemahaman 

terhadap latar belakang pribadi anak, 

sehingga dapat mengidentifikasi 

problem-problem yang dihadapi anak 

serta menentukan solusi dan pendekatan 

yang tepat. 

3. Pengembangan kurikulum/silabus. Guru 

memiliki kemampuan mengembangkan 

kurikulum pendidikan nasional yang 

disesuaikan dengan kondisi spesifik 

lingkungan sekolah. 

4. Perancangan pembelajaran. Guru 

memiliki perancangan sistem 

pembelajaran yang memanfaatkan 

sumber daya yang ada. Semua aktivitas 

pembelajaran dari awal sampai akhir 

telah dapat direncanakan secara strategis, 

termasuk antisipasi masalah yang 

kemungkinan dapat timbul dari skenario 

yang direncanakan. 

5. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, 

guru menggunakan teknologi sebagai 

media. Menyediakan bahan belajar dan 

mengadministrasikan dengan 

menggunakan teknologi informasi. 

Membiasakan anak berinteraksi dengan 

menggunakan teknologi. 

6. Evaluasi hasil belajar. Guru memiliki 

kemampuan untuk mengevaluasi 

pembelajaran yang dilakukan meliputi 

perencanaan, respon anak, hasil belajar 

anak, metode dan pendekatan. Untuk 

dapat mengevaluasi, guru harus dapat 

merencanakan penilaian yang tepat, 

melakukan pengukuran dengan benar, 

dan membuat kesimpulan dan solusi 

secara akurat. 

7. Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Guru memiliki 

kemampuan untuk membimbing anak, 

menciptakan wadah bagi anak untuk 

mengenali potensinya dan melatih untuk 
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mengaktualisasikan potensi yang 

dimiliki. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan ini adalah dengan 

melaksanakan penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas, berbasis pada 

perencanaan dan solusi atas masalah 

yang dihadapi anak dalam belajar. 

Sehingga hasil belajar anak dapat 

meningkat dan target perencanaan guru 

dapat tercapai. Pada prinsipnya, 

Kesemua aspek kompetensi paedagogik 

di atas senantiasa dapat ditingkatkan 

melalui pengembangan kajian masalah 

dan alternatif solusi. 

Jadi dari penjelasan di atas dapat 

kita pahami bahwa kompetensi itu 

menyangkut berbagai unsur psikologis dan 

rasiologis dalam menjalankan profesi guru 

sehingga menjadi guru profesional.
26

 

Menurut Wina Sanjaya ada 

beberapa karakteristik kompetensi 

profesional guru, antara lain:
27

 

 

1. Kompetensi pribadi yaitu: (a) 

Kemampuan yang berhubungan dengan 

pengalaman ajaran agama sesuai dengan 

keyakinan agama yang dianutnya. (b) 

Kemampuan untuk menghormati dan 

menghargai antar umat beragama. (c) 

Kemampuan untuk berprilaku sesuai 

dengan norma, aturan dan sistem nilai 

yang berlaku dimasyarakat. (d) 

Mengembangkan sifat-sifat terpuji 

sebagai seorang guru misalnya sopan 

santun dan tata krama. (e) Bersikap 

demokratis dan terbuka terhadap 

pembaruan dan kritik. 

2. Kompetensi profesional yaitu: (a) 

Kemampuan untuk mengusai landasan 

kependidikan. (b) Pemahaman dalam 

bidang psikologi pendidikan. (c) 

Kemampuan dalam penguasaan materi 

pelajaran sesuai dengan bidang studi 

yang diajarkannya. (d) Kemampuan 

dalam mengaplikasikan metodologi dan 

strategi pembelajaran. (e) Kemampuan 

                                                           
26

Direktorat Profesi Pendidik, 

Pedoman Penilaian Guru Berprestasi, 

(Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 19.  
27

Wina Sanjaya, Pembelajaran 

Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, (Bandung: Kencana Prenada 

Media Group, 2005), h. 145-146. 

merancang dan memanfaatkan berbagai 

media dan sumber belajar. (f) 

Kemampuan dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran. (g) Kemampuan 

dalam menyusun program pembelajaran. 

(h) Kemampuan dalam melaksanakan 

unsur-unsur penunjang. (i)  Kemampuan 

dalam melaksanakan penelitian dan 

berpikir ilmiah untuk meningkatkan 

kinerja. 

3. Kompetensi sosial kemasyarakatan yaitu: 

(a) Kemampuan untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan teman sejawat 

untuk meningkatkan kemampuan 

profesional. (b) Kemampuan untuk 

mengenal dan memahami fungsi-fungsi 

setiap lembaga kemasyarakatan. (c) 

Kemampuan untuk menjalin kerja sama 

baik secara individual maupun secara 

kelompok. 

 

 

Temuan Khusus Penelitian 

Yang menjadi temuan Khusus 

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

proses pembelajaran yang terkait dengan 

perkembangan kognitif siswa dan penerapan 

teori belajar dalam pembelajaran yang 

dilakukan guru pendidikan agama Islam di 

MTs Swasta Nurul huda Medan, sikap dan 

kepribadian guru pendidikan agama Islam 

dalam proses pembelajaran di MTs Swasta 

Nurul Huda medan, komunikasi yang 

diperankan oleh guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dalam proses pembelajaran di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan, penguasaan 

substansi keilmuan yang terkait dengan 

bidang studi yang diajarkan guru pendidikan 

agama Islam di MTs Nurul Huda Medan, 

pengawasan dan evaluasi proses hasil belajar 

secara berkesinambungan yang dilakukan 

guru pendidikan agama Islam di MTs swasta 

Nurul Huda Medan. 

1. Pelaksanaan proses pembelajaran 

yang terkait dengan perkembangan 

kognitif siswa dan penerapan teori 

belajar dalam pembelajaran yang 

dilakukan guru pendidikan agama 

Islam di MTs Swasta Nurul huda 

Medan. 

Didalam proses pembelajaran peran 

penting seorang guru sangatlah dibutuhkan, 

karena mengingat agar adanya 
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perkembangan kognitif siswa dan 

tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diinginkan, oleh karena itu penerapan teori 

belajar dalam pembelajaran juga harus 

diterapkan untuk mempermudah siswa 

dalam proses pembelajaran. Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti dengan guru 

Sejarah Kebudayaaan Islam (SKI) yang 

terkait dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan perkembangan 

kognitif siswa dan penerapan teori belajar 

dalam pembelajaran sebagai berikut: 

Menurut saya, perkembangan 

kognitif siswa cukup baik dan 

mengalami kemajuan pesat, karena 

ilmu agama yang diajarkan tidak 

hanya teori saja tapi juga 

dipraktekkan dalam kehidupan 

sehari-hari, dan juga proses 

pembelajaran yang dirancang guru-

guru Pendidikan Agama Islam 

sangatlah menarik perhatian siswa 

dengan menerapkan berbagai teori 

yang cemerlang sehingga siswa 

dapat merasakan serunya dalam 

belajar  bersama dengan guru-guru 

Penndidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan, 

sehingga mampu meningkatkan 

pemahaman siswa dengan baik dan 

meningkat pula perkembangan 

kognitif siswa.
28

 

Dari keterangan diatas dapat kita 

fahami bahwa tidak hanya penerapan teori 

saja yang dilakukan oleh guru-guru 

pendidikan agama Islam tetapi juga praktek 

yang membuat pemahaman dan 

perkembangan kognitif siswa dalam proses 

pembelajaran di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan. Hal ini sejalan dengan hasil 

wawancara peneliti dengan guru fiqih. Dia 

menjelaskan bahwa: 

Perkembangan kognitif siswa MTs 

Swasta Nurul Huda dalam proses 

pembelajaran serta penerapan teori 

belajar yang dilakukan oleh guru-

guru pendidikan agama Islam 

menurut saya sangatlah maju dalam 

                                                           
28

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran  SKI, Siti Olina Harahap, S.HI, di 

ruang guru pada tanggal 18 Agustus 2015 

pukul 14.05-14.25 Wib. 

perkembangan daya pikir siswa, 

karena mereka lebih memahami dan 

mudah mengerti dengan berbagai 

penerapan teori belajar yang 

dilakukan oleh guru-guru 

pendidikan agama Islam di Mts 

Swasta Nurul Huda Medan. 

Ditambah lagi biasanya guru-guru 

Pendidikan Agama Islam yang 

memiliki keahlian yang khusus 

dalam membawakan teori-teori 

mungkin dengan menambah media 

bahan ajar dan sebagainya sehingga 

membuat siswa lebih tertarik dalam 

belajar.
29

 

Informasi diatas menjelaskan 

bahwa penerapan teori belajar dalam 

pembelajaran memberikan perkembangan 

daya pikir siswa untuk lebih memahami dan 

mengerti dalam pembelajaran dan ditambah 

lagi dengan keahlian khusus yang dimiliki 

oleh masing-masing guru Pendidikan 

Agama Islam dalam membawakan teori-

teori agar siswa-siswa tertarik dalam belajar. 

Keterangan yang hampir sama yang 

disampaikan oleh guru mata pelajaran 

Aqidah Akhlak, beliau menjelaskan bahwa: 

Proses pembelajaran di MTs Swasta 

Nurul Huda Medan berjalan dengan 

baik dan tidak ada yang tidak dapat 

diatasi walaupun ada banyak 

permasalahan siswa dikarenakan 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

pandai dalam memberikan teori 

belajar yang baik dan benar dan 

pandai juga dalam penerapannya. 

Penerapan teori belajar sangat 

beragam sehingga siswa tidak 

bosan, dan siswa lebih cepat 

berkembang dalam memahami 

pelajaran, maka perkembangan 

kognitif siswa pun sangat cepat.
30

  

                                                           
29

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Fiqih, Zamzami, S.Pd.I, di ruang 

guru pada tanggal 18 Agustus 2015 pukul 

15.00-15.25 Wib.   
30

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Aqidah akhlak, Rahmadianti Nur, 

S.H.I, di ruang guru pada tanggal 19 

Agustus 2015 pukul 13.30-13.55 Wib. 
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Dari keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan menerapkan teori belajar sudah baik 

dan benar sehingga siswa tidak bosan karena 

beragam teori belajar yang diterapkan, maka 

perkembangan kognitif siswa pun sangat 

cepat. 

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru matematika Ir. 

Sukamto, M.P, M.M. sebagai berikut: 

Perkembangan kognitif anak dapat 

dijalankan sesuai dengan yang 

diharapkan karena guru banyak 

menguasai teori belajar dan dapat 

menerapkannya secara baik dan 

benar didalam proses pembelajaran 

sehari-hari. Disamping itu menurut 

saya guru-guru pendidikan Agama 

Islam terus berupaya meningkatkan 

keilmuan yang diampunya dan terus 

mengamati perkembangan 

psikologi anak setiap hari, karena 

masih ada satu dua siswa  

yang masih perlu mendapatkan 

perhatian khusus, dan didalam satu 

kelas juga harus diterapkan 

beberapa macam teori, karena 

perbedaan daya tangkap/nalar anak 

berbeda, mungkin teori satu dia 

kurang faham, terus diterapkan 

teori yang kedua dan ternyata dia 

lebih nangkap diteori yang kedua. 

Terkadang bisa perkembangan 

kognitif siswa juga dipengaruhi 

oleh perhatian dari orang tuanya 

masing-masing, ada juga anak yang 

kurang mmendapat perhatian 

sehingga dia malas dalam belajar, 

jadi ketika teori apapun diterapkan 

sama anak tersebut maka tidak akan 

berhasil.
31

 

Dari keterangan tersebut 

disampaikan bahwa perkembangan kognitif 

anak sesuai dengan harapan guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs Swasta 

Nurul Huda Medan. Dan guru menerapkan 

                                                           
31

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Matematika, Ir. Sukamto, M.P, 

M.M, di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 

2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  

teori belajar secara baik dan benar, guru juga 

memperhatikan psikologi anak agar tahu 

teori apa yang pantas dibawakan dalam 

pembelajaran, karena daya tangkap anak 

berbeda-beda, maka harus memakai 

beberapa teori dalam pembelajaran. 

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru mata pelajaran TIK. 

Beliau menjelaskan bahwa: 

Perkembangan tahap demi tahap 

kognitif siswa yang saya perhatikan 

bagus, karena dalam setiap tahap 

demi tahap guru-guru Pendidikan 

Agama Islam selalu memperhatikan 

perkembangan kognitif siswa baik 

dikelas maupun diluar kelas saat 

berkomunikasi dengan siswa. Kalau 

penerapan teori belajar dalam 

proses pembelajaran guru 

Pendidikan Agama Islam terlebih 

dulu mempersiapkan sebelum 

masuk kedalam kelas karena 

didalam strategi pembelajaran guru 

mempersiapkan materi ajar dan 

juga teori yang sesuai dengan 

materi ajar, agar mempermudah 

dalam proses pembelajaran dan 

meningkatnya perkembangan 

kognitif siswa biasanya guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan 

mengadakan dan menetapkan 

kegiatan-kegiatan keagamaan agar 

memperkuat daya ingat, dan 

berkembangnya pemikiran siswa 

dengan ditetapkannya kegiatan 

keagamaan.
32

 

Dari keterangan diatas disampaikan 

bahwa perkembangan kognitif siswa tahap 

demi tahap adalah bagus karena guru-guru 

Pendidikan Agama Islam selalu 

memperhatikan tahap demi tahap, sedangkan 

penerapan teori belajar dalam proses 

pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam 

sebelum masuk kelas guru sudah 

mempersiapkan materi ajar dan teori belajar 

dan juga adanya kegiatan-kegiatan 

                                                           
32

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran TIK, Muhammad Husaini, S.Pd.I, 

di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  
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keagamaan agar membantu daya ingat dan 

perkembangan kognitif siswa. 

Terkait dengan beberapa 

keterangan tersebut, peneliti berusaha 

melakukan crosscheck dilapangan, yaitu 

dengan melakukan kunjungan dan 

mengamati proses pembelajaran secara 

langsung ke kelas pada hari selasa tanggal 

25 agustus 2015, pada pukul 14.00 Wib 

dikelas VIII-A sedang berlangsung 

pembelajaran mata pelajaran Qur‟an Hadits 

bersama Drs. Ahmad Syayuti. Dalam 

pembelajaran tersebut, guru mata pelajaran 

Qur‟an Hadits menjelaskan tentang hukum 

bacaan Ra Tafkhim dan Ra Tarqiq. 

Kemudian guru Qur‟an Hadits memberikan 

pertanyaan kepada siswa berupa contoh lain 

dari yang telah dijelaskan guru tadi, maka 

tak berapa lama kemudian salah satu siswa 

yang bernama Agus Tantowi menjawab 

pertanyaan tersebut, lalu guru berkata: “Ya, 

Benar”. 

Berdasarkan keterangan diatas 

diperoleh keterangan bahwa penerapan teori 

belajar yang dilakukan guru sangat bagus 

dan melatih perkembangan kognitif siswa 

dalam pembelajaran. 

Disamping itu keterangan yang 

hampir sama juga disampaikan oleh kepala 

sekolah MTs Nurul Huda Medan, yaitu:  

Selain belajar seperti biasa, guru-

guru Pendidikan Agama Islam juga 

membuat les tambahan, tri out dan 

ulangan harian, tengah semester, 

dan semester, begitulah Proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

di MTs Swasta Nurul Huda Medan, 

disamping itu didalam penerapan 

teori belajar dalam pembelajaran 

guru-guru terlebih dulu melihat 

materi apa yang akan diajarkan 

terhadap siswa, kemudian biasanya 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

mencocokkan teori yang akan 

diterapkan dengan materi ajar 

tersebut sehingga mempermudah 

siswa dalam menyerap pelajaran 

yang dibawakan guru-guru 

Pendidikan Agama Islam tersebut, 

dan karena itu perkembangan 

kognitif siswa pun berkembang, 

apalagi ditambah dengan metode 

diskusi dikelas.
33

 

Dari keterangan diatas dijelaskan 

bahwa pelajaran tambahan yaitu les dan 

ulangan-ulangan dilakukan oleh guru-guru 

Pendidikan Agama Islam. Penerapan teori 

belajar diterapkan oleh guru-guru 

Pendidikan Agama Islam dengan melihat 

materi ajar dengan mencocokkannya, dan 

ditambah lagi dengan metode diskusi dikelas 

sehingga melatih perkembangan kognitif 

siswa. 

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru mata pelajaran IPS 

kepada peneliti sebagai berikut: 

Proses pembelajaran berjalan 

dengan lancar dan baik, tidak ada 

masalah kalau pun ada hanya 

masalah-masalah perorangan saja, 

biasalah satu persatu dari 

keseluruhan siswa biasanya selalu 

ada, namun masih bisa diatasi, 

karena guru-guru pendidikan 

Agama Islam rata-rata sudah lama 

masa mengajarnya jadi sudah 

terbiasa menghadapi masalah-

masalah kecil yang dibuat siswa-

siswa tersebut dan guru-guru 

Pendidikan Agama Islam banyak 

menerapkan teori-teori belajar yang 

membuat siswa lebih cepat faham, 

karena setiap kali selesai 

pembahasan pelajaran biasanya 

diadakan  evaluasi, dari hasil 

evaluasi tersebut guru bisa 

memperhatikan didalam kelas 

bahwa teori apa yang pantas buat 

diterapkan kepada siswa-siswa 

tersebut, dan biasanya setiap kelas 

itu berbeda teori yang akan 

diterapkan, sehingga perkembangan 

kognitif siswa bagus.
34

 

                                                           
33

Wawancara dengan Kepala 

sekolah MTs Nurul Huda Medan, 

Drs.Ahmad Syayuti, S.Pd.I, di ruang kepala 

sekolah pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 

13.30-13.55 Wib.  
34

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS, Muhammad Yani, S.Pd.I, di 

ruang guru pada tanggal 20 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  
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Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar dan baik walaupun 

ada masalah-masalah kecil guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs Swasta 

Nurul Huda medan sudah berpengalaman 

dalam menghadapi masalah-masalah 

tersebut. Dan guru juga menerapkan teori-

teori yang membuat siswa lebih cepat 

faham, karena setiap selesai pembelajaran 

guru biasanya melakukan evaluasi, maka 

dari situlah guru tahu bahwa teori apa yang 

diterapkan untuk perkembangan kognitif 

siswa. 

Keterangan yang hampir sama 

disampaikan juga oleh guru B. Inggris yang 

disampaikan kepada peneliti dalam 

wawancaranya bahwa: 

Taraf penerimaan dan daya tangkap 

siswa cukup bagus, ditambah lagi 

dengan kemahiran yang dilakukan 

oleh guru-guru Pendidikan Agama 

Islam dalam menerapkan teori-teori 

belajar, karena guru-guru 

Pendidikan Agama Islam juga 

mampu memahami psikologi siswa 

sehingga guru-guru Pendidikan 

Agama Islam mampu memilih teori 

apa yang akan diterapkan terhadap 

siswa-siswa yang sesuai untuk 

memacu perkembangan kognitif 

siswa dalam pembelajaran, karena 

itu tidak dijumpai kesulitan dalam 

mengajar siswa. Kalaupun ada 

kesulitan guru-guru Pendidikan 

Agama Islam terus mendalami dan 

menemukan jalan keluar yang 

terbaik agar siswa mampu 

mengatasi kesulitan tersebut.
35

  

Dari informasi diatas bahwa 

kemahiran guru-guru MTs Swasta Nurul 

Huda medan dalam menerapkan teori belajar 

membuat daya tangkap siswa cukup bagus, 

dan guru-guru juga mampu memahami 

psikologi siswa sehingga guru-guru tahu 

bahwa teori apa yang pantas untuk 

diterapkan kepada siswa, oleh karena itu 

tidak dijumpai kesulitan mengajar siswa-

                                                           
35

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Inggris, Handayani Sagala, 

S.Pd, di ruang guru pada tanggal 21 Agustus 

2015 pukul 14.00-14.25 Wib.  

siswa dalam meningkatkan perkembangan 

kognitif anak. 

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru PKN kepada peneliti 

sebagai berikut: 

Didalam penerapan teori belajar 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

mempraktekkan apa yang didapat 

mereka dari pelatihan-pelatihan 

pembelajaran, maka guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan sudah 

benar-benar ahli dalam penerapan 

teori belajar sehingga 

perkembangan kognitif siswa 

sangat pesat dan lebih gampang 

diarahkan, didalam proses 

pembelajaran juga sering kali 

diadakan eskul keagamaan agar 

menunjang kreativitas siswa dalam 

pembelajaran, jadi tidak hanya 

dikelas saja diluar kelas pun mereka 

dapat melatih perkembangan 

kognitif siswa.
36

  

Dari keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa dalam penerapan teori 

belajar guru-guru Pendidikan Agama Islam 

memperaktekkan apa yang didapatkan 

mereka didalam pelatihan-pelatihan, maka 

guru-guru MTs Swasta Nurul Huda Medan 

sudah benar-benar ahli dalam penerapan 

teori belajar. Dan sering juga diadakan eskul 

keagamaan agar menunjang kreatifitas siswa 

dan melatih perkembangan kognitif siswa. 

Terkait dari keterangan diatas 

peneliti berusaha mencari kebenaran 

tersebut dengan melakukan crosscheck 

melalui observasi lapangan, pada hari jum‟at 

pada tanggal 28 Agustus 2015, pukul 16.30 

ba‟da Asar di mesjid Nurul Huda Medan 

sedang berlangsung ceramah Agama yang 

isinya tentang pembinaan mental spiritual 

dan pengarahan agar siswa-siswa mematuhi 

aturan aturan yang berlaku yang dibawakan 

oleh kepala sekolah. 

                                                           
36

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran PKN, M. Hudawi Marpaung, S.H, 

S.Pd.I, di ruang guru pada tanggal 21 

Agustus 2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  
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Berdasarkan keterangan diatas, 

maka diperoleh keterangan bahwa eskul 

yang diadakan di MTs Swasta Nurul Medan 

juga merupakan pelatihan bagi siswa untuk 

perkembangan kognitif siswa tersebut. 

Kemudian peneliti juga berusaha 

mencari informasi tentang kegiatan eskul 

disekolah MTs Swasta Nurul Huda Medan 

apakah kegiatan tersebut hanya sesekali 

dilakukan atau rutin dilaksanakan, untuk itu 

maka peneliti melakukan crosscheck dengan 

mewawancarai bendahara yayasan MTs 

Swasta Nurul Huda medan yang sering hadir 

disekolah MTs Swasta Nurul Huda Medan. 

Beliau menjelaskan bahwa: “Kegiatan 

ceramah ba‟da Asar memang sering 

dilakukan disekolah MTs Swasta Nurul 

Huda Medan, karena itu memang program 

yayasan yang berlangsung sejak dulu sampai 

sekarang, terkadang seminggu dua kali 

selasa dan jum‟at, atau hanya hari jum‟at aja 

yang sering dilakukan setiap minggunya.” 

Dari keterangan diatas berarti benar 

bahwa eskul ceramah ba‟da Asar sering 

dilakukan, dan itu juga menunjukkan bahwa 

mendukung melatih perkembangan kognitif 

siswa. 

2. Sikap dan kepribadian guru 

pendidikan agama Islam dalam proses 

pembelajaran di MTs Swasta Nurul 

Huda medan. 

Guru merupakan salah satu 

komponen keberhasilan pendidikan, karena 

seandainya guru tidak ada maka sulitlah bagi 

siswa untuk belajar dan memahami 

pelajaran, dan akhirnya tujuan pembelajaran 

tidak tercapai dengan baik, disamping itu 

guru juga merupakan suri tauladan bagi 

siswa-siswa, bagaimana guru 

berprilaku/bertingkah laku, maka sudah 

tentu murid memperhatikan dan 

mencontohnya, maka kewajiban bagi guru 

untuk menunjukkan sikap yang baik dan 

benar kepada siswa, dan sebagai guru juga 

harus memiliki kepribadian yang dinamis 

dan berwibawa dimata siswa-siswanya. 

Terkait dengan itu maka peneliti 

mewawancarai salah satu siswa kelas IX 

yang bernama Rizky Fauziah. Dalam 

wawancara dengan peneliti siswa tersebut 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

 

Guru-guru pendidikan agama Islam 

di MTs Swasta Nurul Huda Medan 

ini bersikap baik-baik, ramah, 

peduli terhadap siswa, dan 

membuat kami merasa senang dan 

nyaman bersekolah di MTs ini, dan 

memiliki kepribadian yang unik 

dewasa, disegani, dan berwibawa. 

Memang terkadang ada juga yang 

cerewet dan suka marah, tetapi itu 

semua karena kesalahan kami 

kebandalan kami disekolah ini yang 

terkadang membuat guru-guru kami 

kehilangan kesabaran.
37

 

  

Dari informasi di atas memberikan 

keterangan bahwa guru-guru MTs Swasta 

Nurul Huda Medan memiliki sikap baik, 

ramah dan peduli kepada siswa dan juga 

mempunyai kepribadian yang unik, dewasa, 

dan berwibawa dimata siswa-siswa di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan. 

Keterangan yang lain disampaikan 

oleh guru mata pelajaran IPS dalam 

wawancara dengan peneliti memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

 

Sikap dan kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan baik, 

peduli terhadap siswa dan sesama 

guru maupun kepala sekolah karena 

biasanya sehabis pulang anak 

sekolah semua guru-guru 

Pendidikan Agama Islam dengan 

kepala sekolah dan guru-guru lain 

kumpul dahulu sebelum pulang 

dikantor dalam beberapa menit 

untuk membicarakan masalah 

seputar kejadian hari itu juga, maka 

disitulah Nampak rasa peduli 

tersebut, kemudian sopan santun, 

baik terhadap siswa, sesama guru 

maupun terhadap kepala sekolah, 

dan berakhlak mulia, karena itu 

sudah menjadi standar guru-guru 

Pendidikan Agama Islam supaya 

bisa menjadi contoh bagi siswa-

                                                           
37

Wawancara dengan siswa kelas 

IX, Rizky Fauziah, di depan kelas pada 

tanggal 22 September 2015 pukul 15.00-

15.10 Wib.  
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siswa di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan.
38

  

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam MTs Swasta Nurul Huda Medan 

memiliki sikap baik, peduli terhadap siswa, 

guru lain dan kepala sekolah, dan memiliki 

kepribadian sopan santun dan berakhlak 

mulia, karena merupakan contoh bagi siswa-

siswa di MTs Swasta Nurul Huda Medan. 

Keterangan yang hampir sama 

disampaikan oleh guru matematika dalam 

wawancara dengan peneliti memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

 

Yang saya lihat dan perhatikan 

tentang sikap dan kepribadian guru-

guru Pendidikan Agama Islam 

adalah mereka itu disiplin waktu, 

ketika sebelum bel sudah datang 

sudah shalat Zhuhur di Mesjid 

Nurul Huda Medan, mau 

bekerjasama terhadap guru-guru 

Pendidikan Agama Islam yang lain 

maupun guru-guru bidang studi 

lain, memiliki etos kerja yang 

tinggi dan bisa dijadikan contoh 

karena guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul 

Huda Medan berakhlak mulia, dan 

yang saya perhatikan biasanya 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

melakukan dulu perbuatan baik 

baru di arahkan untuk dilakukan 

bagi siswa-siswa di MTs Swasta 

Nurul huda Medan, dan jarang saya 

dengar guru-guru pendidikan 

Agama Islam tidak mampu untuk 

menyelesaikan masalah misalnya 

masalah keagamaan tentang akhlak 

misalnya, mereka saling 

mendukung dan saling membantu 

satu sama lain.
39

 

 

                                                           
38

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS, Muhammad Yani, S.Pd.I, di 

ruang guru pada tanggal 20 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  
39

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Matematika, Ir. Sukamto, M.P, 

M.M, di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 

2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa  sikap dan kepribadian 

guru-guru Pendidikan Agama Islam adalah 

disiplin sebelum bel sudah datang shalat 

zhuhur dimesjid, mau bekerja sama, 

memiliki etos kerja yang tinggi dan bisa 

dijadikan contoh, berakhlak mulia, dan dapat 

menyelesaikan permasalahan terutama 

masalah keagamaan. 

Terkait dengan keterangan diatas 

peneliti melakukan crosscheck dengan 

melakukan observasi kelapangan, pada 

waktu sebelum shalat zhuhur peneliti sudah 

sampai dimesjid Nurul Huda Medan untuk 

melihat apakah benar guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan ikut shalat berjama‟ah di mesjid 

Nurul Huda medan, tak berapa lama 

kemudian peneliti jumpa dengan Drs.Ahmad 

Syayuti guru Qur‟an hadits dan selang 

beberapa menit datanglah guru Fiqih yaitu 

Zam-zami, S.Pd.I. 

Dari keterangan diatas bahwa benar 

guru-guru Pendidikan Agama Islam MTs 

Swasta Nurul Huda Medan memiliki sikap 

disiplin dan mau bekerja sama. 

Selanjutnya guru mata pelajaran 

Aqidah akhlak dalam wawancara dengan 

peneliti menjelaskan sebagai berikut: 

 

Sikap dan kepribadian guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan suka 

menolong misalnya ada guru lain 

yang tidak datang, maka guru-guru 

pendidikan Agama Islam ketika 

tidak ada jam pelajaran, mereka 

mau masuk menggantikan guru 

bidang studi yang lain yang tidak 

datang tersebut, dan kalau piket 

ngawas shalat asar walaupun bukan 

jadwal guru-guru Pendidikan 

Agama Islam tapi kami mau 

membantu menolong menjaga dan 

mengawasi siswa-siswa shalat 

dimesjid MTs Swasta Nurul Huda 

Medan, dan juga guru-guru 

Pendidikan Agama Islam 

bertanggung jawab dengan 

tugasnya sebagai guru Pendidikan 

Agama Islam misalnya dalam 

memperhatikan akhlak siswa baik 
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didalam kelas maupun diluar 

kelas.
40

 

 

Keterangan diatas menjelaskan 

bahwa sikap dan kepribadian guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs Swasta 

Nurul Huda Medan adalah suka menolong, 

misalnya mau menggantikan piket 

mengawas shalat asar dan bertanggung 

jawab dengan tugasnya sebagai guru 

Pendidikan Agama Islam misalnya 

memperhatikan akhlak Siswa. 

Selanjutnya untuk menemukan 

kebenaran bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam suka menolong, peneliti melakukan 

crosscheck yaitu dengan observasi 

kelapangan, ketika waktu asar peneliti 

bersama siswa dan guru-guru yang piket 

ngawas shalat asar kemesjid, pada saat itu 

guru yang piket adalah guru Bahasa Inggris 

dan guru matematika dan ternyata guru 

bahasa Inggris tidak datang, maka guru 

akidah akhlaq menggantikan guru bahasa 

Inggris untuk mengawasi Shalat asar 

bersama. 

Dari keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan memiliki sikap penolong sesama 

guru lain. 

Selanjutnya keterangan yang 

disampaikan oleh kepala Sekolah MTs 

Swasta Nurul Huda Medan kepada peneliti 

didalam wawancara, beliau menjelaskan 

bahwa: 

 

Sebagian guru Pendidikan Agama 

Islam bersikap sudah mengikuti 

aturan yang ditetapkan pemerintah, 

artinya bertanggung jawab dalam 

tugas sebagai guru seperti mengajar 

sesuai dengan RPP dan silabus, 

lebih memperhatikan siswa dalam 

proses pembelajaran, dan bisa 

dijadikan teladan bagi siswa-siswa 

di MTs Swasta Nurul Huda Medan 

namun sebagian ada yang masih 

jalan ditempat seperti tidak mau 

                                                           
40

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Aqidah akhlak, Rahmadianti Nur, 

S.H.I, di ruang guru pada tanggal 19 

Agustus 2015 pukul 13.30-13.55 Wib.  

tahu tentang keberhasilan anak 

didik.
41

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan sebagian bersikap sudah mengikuti 

aturan yang ditetapkan pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, 

dan bisa dijadikan teladan bagi siswa, 

sebagian lagi ada yang masih jalan ditempat. 

Kemudian keterangan yang 

disampaikan oleh guru PKN dalam 

wawancara dengan peneliti, beliau 

menjelaskan bahwa: 

 

Sikap dan kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan 

menunjukkan sikap saling 

menghargai ramah tamah sesama 

guru contohnya ketika berjumpa 

guru yang satu dengan yang yang 

lain maka guru-guru saling tegur 

sapa, dan contohnya juga kalau ada 

acara makan-makan misalnya, guru 

yang muda mempersilahkan 

terlebih dahulu kepada guru yang 

tua untuk mengambil hidangan, 

sehingga tampaklah kerukunan dan 

saling menghargai antara guru-guru 

Pendidikan Agama Islam dengan 

guru-guru lainnya, juga kepada 

kepala sekolah tentunya pasti 

menghormati apalagi terhadap 

yayasan dan memiliki kepribadian 

yang arif, bijaksana dan berwibawa 

didepan siswa, sehingga siswa-

siswa  MTs Swasta Nurul Huda 

Medan juga menghormati dan 

segan kepada guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul 

Huda Medan.
42

 

 

                                                           
41

Wawancara dengan Kepala 

sekolah MTs Nurul Huda Medan, 

Drs.Ahmad Syayuti, S.Pd.I, di ruang kepala 

sekolah pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 

13.30-13.55 Wib.  
42

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran PKN, M. Hudawi Marpaung, S.H, 

S.Pd.I, di ruang guru pada tanggal 21 

Agustus 2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  
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Keterangan yang hampir sama 

disampaikan oleh guru bahasa Inggris dalam 

wawancaranya dengan peneliti yaitu: 

 

Sikap guru-guru Pendidikan Agama 

Islam yang saya ketehui lemah 

lembut, sopan santun, tidak cepat 

marah, makanya ketika siswa ada 

masalah maka siswa rata-rata mau 

menceritakan masalah mereka 

kepada guru-guru Pendidikan 

Agama Islam, terutama masalah 

tentang keagamaan,  dan siswa 

merasa nyaman tidak takut kalau 

mau bercerita bahkan ada beberapa 

siswa menganggap guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda medan seperti 

orang tuanya sendiri, dan rata-rata 

berkepribadian dewasa dan penuh 

tanggung jawab serta tidak 

sombong.
43

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan memiliki sikap lemah lembut dan 

sopan santun dan memiliki kepribadian yang 

dewasa dan penuh tanggung jawab. 

Terkait dengan itu maka peneliti 

berusaha mencari kebenaran dengan 

melakukan Crosscheck dilapangan dengan 

mewawancarai salah seorang siswa di MTs 

swasta Nurul Huda Medan Yang bernama 

Dinda Tasya siswa kelas VIIIA. Peneliti 

bertanya kepada siswa bagaimana menurut 

siswa tersebut dengan sikap dan kepribadian 

guru-guru Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan, maka siswa 

tersebut menjawab: “guru-guru Agama 

disekolah ini baik-baik dan lemah lembut, 

terkadang kami merasa nyaman dan 

menganggap mereka seperti orang tua kami 

sendiri”. 

Berdasarkan keterangan diatas 

bahwa benar guru-guru MTs Swasta nurul 

Huda Medan memiliki sikap lemah lembut 

dan bertanggung jawab karena siswa merasa 

nyaman dan menganggap mereka sebagai 

orang tua mereka sendiri. 

                                                           
43

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Inggris, Handayani Sagala, 

S.Pd, di ruang guru pada tanggal 21 Agustus 

2015 pukul 14.00-14.25 Wib.  

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru TIK kepada peneliti 

dalam wawancaranya, beliau menjelaskan 

bahwa: 

 

Sikap dan kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan sudah 

bisa dijadikan contoh bagi siswa-

siswa MTs Swasta Nurul Huda 

Medan, karena rata-rata guru-guru 

Pendidikan Agama Islam berakhlak 

mulia, dan tidak sombong, artinya 

peduli terhadap siswa apakah ketika 

siswa ada masalah disekolah 

ataupun diluar sekolah,  karena 

yang saya perhatikan terkadang 

diruangan guru sering juga siswa 

mau bercerita tentang masalahnya 

dirumah atau dilingkungan siswa 

tersebut, sehingga nampaklah guru 

seperti orang tua yang 

memperhatikan dan menyayangi 

siswanya.
44

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam memiliki sikap tidak sombong, 

peduli, dan berkepribadian akhlak mulia. 

Keterangan yang hampir sama yang 

disampikan oleh guru SKI dalam wawancara 

dengan peneliti, beliau menjelaskan bahwa: 

Sikap dan kepribadian guru-guru 

pendidikan Agama Islam yang saya 

rasakan disiplin, karena jarang saya 

lihat terlambat guru-guru 

Pendidikan Agama Islam, beretika 

atau berakhlak mulia, karena 

memang mestilah guru-guru 

Pendidikan Agama Islam itu 

berakhlak mulia karena merupakan 

sebagai contoh bagi siswa-siswa di 

MTs Swasta Nurul Huda Medan, 

dan yang paling penting ialah 

bertanggungjawab karena setiap 

profesi atau pekerjaan akan 

dimintai pertanggungjawabannya, 

saya rasa guru-guru Pendidikan 

                                                           
44

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran TIK, Muhammad Husaini, S.Pd.I, 

di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  



19 
 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul 

Huda Medan semuanya memiliki 

rasa tanggung jawab dan peduli 

terhadap lingkungan sekolah.
45

 

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru Fikih kepada peneliti 

dalam wawancara, beliau juga menjelaskan 

bahwa: 

Sikap yang ditunjukkan guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan mau 

bekerja sama, saling peduli satu 

sama lain dan bertanggung jawab 

dalam hal menjalankan tugas dan 

fungsi sebagai guru Pendidikan 

Agama Islam, dan rata-rata 

memiliki kepribadian dewasa, 

berwibawa sehingga dimata siswa, 

guru-guru pendidikan Agama Islam 

ini disegani dan siswa pun tertarik 

mencontoh kepribadian guru-guru 

di MTs Swasta Nurul Huda Medan, 

dan lemah lembut dalam bertutur 

kata walaupun marah, tidak pernah 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

menggunakan bahasa yang tidak 

layak, selalu dengan bahasa yang 

wajar dan terdidik.
46

 

 

Dari beberapa keterangan diatas 

maka dapatlah disimpulkan bahwa guru-

guru-guru Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan memiliki sikap 

baik, ramah tamah, sopan santun dan tidak 

sombong serta memiliki kepribadian yang 

dewasa bertanggung jawab dan berakhlak 

mulia, sehingga bisa dijadikan contoh 

terhadap siswa-siswa di MTs Swasta Nurul 

Huda Medan. 

 

3. Komunikasi yang diperankan oleh 

guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan minat belajar siswa 

dalam proses pembelajaran di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan. 

                                                           
45

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran  SKI, Siti Olina Harahap, S.HI, di 

ruang guru pada tanggal 18 Agustus 2015 

pukul 14.05-14.25 Wib.  
46

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Fiqih, Zamzami, S.Pd.I, di ruang 

guru pada tanggal 18 Agustus 2015 pukul 

15.00-15.25 Wib.  

Komunikasi adalah hal yang sangat 

sering dilakukan seseorang untuk 

mengungkapkan sesuatu agar orang lain 

mengerti keinginan kita, biasanya 

komunikasi dituangkan melalui percakapan 

langsung dengan orang lain, didalam 

pendidikan komunikasi yang diperankan 

oleh guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dalam proses pembelajaran adalah 

sangat sering dan sangat penting. Oleh 

karena itu bagaimanakah komunikasi yang 

diperankan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dalam proses pembelajaran di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan?. Maka 

berdasarkan itu peneliti mendapatkan hasil 

wawancara dengan guru TIK yaitu: 

 

Komunikasi yang diperankan guru-

guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan minat belajar 

dengan tetap menggunakan bahasa 

agama maksudnya dengan lemah 

lembut, sopan santun dan 

memberikan contoh yang baik yang 

dapat menarik perhatian minat 

belajar siswa dan banyak 

memberikan contoh-contoh suri 

tauladan nabi Muhammad SAW, 

dan memberikan doktrin bahwa 

panutan yang patut dicontoh 

hanyalah Nabi Muhammad SAW. 

Dan guru-guru Pendidikan Agama 

Islam selalu mengingatkan kepada 

siswa-siswa untuk berakhlak mulia 

agar dicintai Allah, rasulnya, dan 

sayang kepada orang tua yang telah 

menyayangi dia sejak kecil hingga 

besar sampai sekarang sehingga 

termotivasi mereka untuk 

meningkatkan  minat belajar dan 

prestasi mereka.
47

 

 

Keterangan tersebut memberikan 

informasi bahwa guru-guru pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa yang lemah lembut, sopan santun dan 

dapat menarik minat belajar siswa dangan 

memberikan contoh-contoh yang dibuat oleh 

                                                           
47

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran TIK, Muhammad Husaini, S.Pd.I, 

di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  
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Nabi Muhammad SAW. Sehingga 

mempengaruhi minat belajar dan 

meningkatkan prestasi siswa. 

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru IPS, beliau 

memberikan keterangan bahwa: 

 

Komunikasi guru dalam 

meningkatkan minat belajar siswa 

sangat berpengaruh dan sudah pasti 

dilakukan oleh guru-guru 

Pendidikan Agama Islam baik 

dikelas maupun diluar kelas, karena 

biasanya guru-guru Pendidikan 

Agama Islam memiliki kesadaran 

yang kuat agar siswa-siswanya 

berprestasi dalam belajar, sebab itu 

merupakan kepuasan batin yang 

luar biasa yang tidak didapatkan 

oleh pekerjaan selain guru, selain 

dari tanggung jawab seorang guru, 

maka komunikasi tersebut terus 

dilakukan guna merangsang dan 

meningkatkan bakat dan minat 

siswa di MTs Swasta Nurul huda 

Medan.
48

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa komunikasi yang 

diperankan oleh guru-guru Pendidikan 

Agama Islam sangat berpengaruh agar siswa 

memiliki kesadaran dan minat yang kuat 

untuk berprestasi dalam belajar. 

Keterangan yang lain disampaikan 

oleh guru matematika, beliau menjelaskan 

bahwa: 

  

Komunikasi yang diperankan oleh 

guru-guru sangat efektif dan efisien 

sebab, respon yang diberikan anak-

anak ketika guru-guru Pendidikan 

Agama Islam mengajar sangat baik 

dan membuat anak-anak tertarik 

untuk menanyakan tentang hal-hal 

yang dia tidak ketahui sebelumnya, 

dan biasanya ketika anak-anak 

tertarik maka mereka akan 

merasakan asyiknya belajar 

bersama guru-guru tersebut, dan 

anak-anak tadi tidak ribut, tetapi 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS, Muhammad Yani, S.Pd.I, di 

ruang guru pada tanggal 20 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  

terus memperhatikan penjelasan 

yang diberikan gurunya, sehingga 

anak merasa senang dan minat 

belajar memberikan respon yang 

positif.
49

 

 

Keterangan tersebut memberikan 

informasi bahwa komunikasi yang 

diperankan oleh guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan sangat efektif dan efisien karena 

respon yang diberikan siswa ketika guru 

mengajar sangat baik dan siswa memberikan 

pertanyaan seputar hal yang tidak 

diketahuinya. 

Terkait dengan keterangan itu 

peneliti berusaha untuk mencari 

kebenarannya yaitu melakukan crosscheck 

berupa observasi lapangan dengan masuk 

kedalam kelas pada proses pembelajaran 

yaitu dikelas VIII B, pada hari sabtu tanggal 

29 agustus 2015 pukul 15.00, pada saat itu 

sedang berlangsung proses pembelajaran 

dengan mata pelajaran SKI, saat itu Siti 

Olina Harahap, S.H.I. sedang menjelaskan 

tentang perkembangan 

kebudayaan/peradaban Islam pada masa 

daulah Abbasiyah, setelah mendengar 

penjelasan tersebut salah seorang siswa yang 

bernama Suci Cahyati tertarik dengan 

penjelasan guru tersebut dan dia bertanya: 

“dikota mana saja yang berkembang pesat 

sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan 

dan kebudayaan pada masa daulah 

Abbasiyah?”. Maka guru SKI menjawab: 

“dikota Hijaz, Irak, Mesir, Syam, Isfahan, 

Bukhara dsb. 

Dari keterangan tersebut bahwa 

komunikasi dan penjelasan yang 

disampaikan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam menarik minat belajar siswa. 

Selanjutnya keterangan yang 

disampaikan oleh guru bahasa Inggris dalam 

wawancaranya dengan peneliti beliau 

menjelaskan bahwa: 

 

Secara umum para guru Pendidikan 

Agama Islam MTs Swasta Nurul 

Huda Medan cukup sering 

berkomunikasi kepada siswa, baik 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Matematika, Ir. Sukamto, M.P, 

M.M, di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 

2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  
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didalam maupun diluar proses 

KBM (Kegiatan belajar mengajar). 

Menurut saya yang saya perhatikan 

siswa terkadang lebih nyaman 

berkomunikasi dengan gurunya 

disaat diluar kelas, Karena dangan 

komunikasi berdua antara siswa 

dengan gurunya dia tidak akan 

malu dan lebih terbuka, tetapi kalau 

ada teman sekelasnya maka siswa 

akan lebih merasa malu tertutup 

untuk menceritakan tentang dirinya, 

karena mungkin takut diejek oleh 

teman-teman yang lain, dari situlah 

guru dapat memberikan nasehat 

mengarahkan agar dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. 

Saya sendiri percaya bahwa dengan 

dekatnya guru kepada siswa, maka 

siswa akan lebih antusias dalam 

belajar. Dan komunikasi yang baik 

yang dilakukan guru-guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap 

siswa membuat siswa merasa 

nyaman sehingga mereka juga 

dapat mengurangi rasa takut yang 

umumnya dirasakan siswa ketika 

sedang diajar guru.
50

 

 

Keterangan tersebut memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam secara umum cukup sering 

berkomunikasi dengan siswa dan malah 

siswa lebih nyaman dalam berkomunikasi 

ketika sedang diluar kelas, karena tidak 

merasa malu dengan teman-temannya yang 

lain, dengan begitu maka siswa lebih 

antusias atau lebih berminat dalam belajar. 

Selanjutnya, keterangan yang 

diberikan kepala sekolah MTs Swasta Nurul 

Huda medan dalam wawancara dengan 

peneliti, beliau menjelaskan bahwa: 

  

Komunikasi guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul 

Huda Medan sudah baik, baik 

antara guru dengan guru, guru 

dengan siswa, dan guru dengan 

orang tua siswa, karena komunikasi 

yang melibatkan siswa, guru lain, 

                                                           
50

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Inggris, Handayani Sagala, 

S.Pd, di ruang guru pada tanggal 21 Agustus 

2015 pukul 14.00-14.25 Wib.  

dan orang tua sangat 

mempengaruhi minat belajar siswa, 

karena minat belajar siswa yang 

baik tidak hanya dimotivasi guru 

dari sekolah, tetapi juga adanya 

komunikasi orang tua siswa 

terhadap siswa, karena itu 

merupakan motivasi yang paling 

bagus, makanya sangat perlu sekali 

komunikasi antara guru dengan 

orang tua siswa, karena yang lebih 

bnyak mengetahui tentang siswa 

bukan gurunya melainkan orang tua 

tersebut, sehingga bisa memberi 

masukan kepada guru-guru 

Pendidikan Agama Islam untuk 

memberikan semangat belajar agar 

meningkatkan minat belajar siswa, 

dan juga yang paling penting 

adalah terus menasehati siswa agar 

merubah prilaku anak menjadi anak 

yang sholeh dan sholehah dan dapat 

dibanggakan.
51

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa komunikasi yang 

diperankan oleh guru dengan guru, guru 

dengan siswa, dan guru dengan orang tua 

siswa sudah baik, karena itu sangat 

mempengaruhi minat belajar siswa. Dan  

yang lebih tahu tentang kondisi siswa adalah 

orang tua siswa tersebut, agar orang tua 

siswa bisa memberikan masukan kepada 

guru-guru pendidikan agama Islam untuk 

meningkatkan minat belajar siswa. 

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru fikih dalam 

wawancara dengan peneliti, beliau 

menjelaskan bahwa: 

 

Komunikasi yang diperankan oleh 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

MTs Swasta Nurul Huda Medan 

dalam meningkatkan minat belajar 

siswa sangatlah bagus, karena 

komunikasi yang dilakukan oleh 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

MTs Swasta Nurul Huda Medan 

tersebut merupakan komunikasi 
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Wawancara dengan Kepala 

sekolah MTs Nurul Huda Medan, 

Drs.Ahmad Syayuti, S.Pd.I, di ruang kepala 

sekolah pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 

13.30-13.55 Wib.  
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yang multiarah bukan hanya satu 

arah contohnya: guru yang bertanya 

pada siswa mengapa siswa tersebut 

tidak mengerjakan tugas/PR maka 

siswa tersebut bisa saja tidak 

menjawab, terus guru akan 

bertanya pada orang tua sehingga 

orang tua bertanya pada anak dan 

akhirnya anak menceritakan 

masalahnya kepada orang tua, dan 

orang tua menyampaikan kepada 

guru tentang masalah tugas yang 

tidak dikerjakan, maka guru dapat 

mengetahui masalah siswa, maka 

guru akan mengajak siswa untuk 

beromunikasi kepadanya dengan 

baik sehingga siswa tersebut 

menjadi semangat dan berminat 

untuk mengerjakan tugas dirumah, 

dan komunikasi guru juga  pandai 

mengambil hati siswa sehingga 

semua siswa MTs Swasta Nurul 

huda Medan lebih dapat 

mengkomunikasikan daya pikirnya 

melalui keaktifan komunikasi yang 

dilakukan oleh guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs  

Swasta Nurul huda Medan.
52

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru pendidikan 

agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan dalam berkomunikasi menggunakan 

komunikasi multiarah maksudnya guru tidak 

hanya berkomunikasi dengan siswa saja 

tetapi juga berkomunikasi dengan orang tua 

siswa dalam meningkatkan minat belajar 

siswa di MTs Swasta Nurul Huda Medan. 

Terkait dengan keterangan tersebut 

maka peneliti mencari fakta bahwa apakah 

benar komunikasi guru pendidikan agama 

Islam juga dengan orang tua siswa. Pada 

tanggal 29 Agustus 2015. Pada pukul 16.30 

ba‟da asar di depan kantor MTs Swasta 

Nurul Huda Medan yaitu tepatnya di tempat 

piket, pada saat itu datanglah orang tua 

siswa dari Muhammad Nur Habibi Barus 

datang melapor kepada guru piket, kebetulan 

pada saat itu guru piket adalah guru Aqidah 

Akhlaq yaitu Rahmadianti Nur, S.H.I. orang 

                                                           
52

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Fiqih, Zamzami, S.Pd.I, di ruang 

guru pada tanggal 18 Agustus 2015 pukul 

15.00-15.25 Wib.  

tua tersebut melaporkan bahwa anaknya 

sering kali tidak masuk kelas karena katanya 

kalau tidak lengkap atribut sekolah tidak 

boleh masuk kelas, sehingga siswa tersebut 

malas hadir karena sering dihukum, setelah 

mendengar informasi tersebut guru Akidah 

Akhlak tersebut kembali bertanya kenapa 

atribut sekolah tidak dilengkapi, dan orang 

tua siswa menjawab “saya minta maaf bu! 

karena saya dan suami pulang kerja biasanya 

sore sampai menjelang malam, jadi 

terkadang tidak sempat untuk 

memperhatikan anak saya.” Lalu orang tua 

tersebut membeli atribut sekolah kemudian 

guru piket pun mempersilahkan siswa 

tersebut untuk masuk kedalam kelas dan 

menasehati siswa agar memasang atribut 

serta jangan lagi malas untuk sekolah. Dan 

keesokan harinya sampai seterusnya siswa 

tersebut tidak lagi malas masuk sekolah. 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam juga sering berkomunikasi 

dengan orang tua siswa dalam meningkatkan 

minat belajar siswa di MTs Swasta Nurul 

Huda Medan. 

Selanjutnya keterangan diatas 

sesuai dengan hasil wawancara guru Akidah 

Akhlaq dengan peneliti, beliau menjelaskan 

bahwa:  

 

Komunikasi yang diperankan oleh 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

biasanya saling bertukar fikiran 

dengan siswa, menanyakan kepada 

siswa apa masalah kenapa tidak 

mau belajar, dan memancing siswa 

untuk menceritakan kepada guru 

agar guru bisa memahami masalah 

yang dihadapi oleh siswa yang 

menyebabkan siswa malas belajar, 

kemudian guru akan memotivasi 

dan memberikan semangat 

sehingga dapat meningkatkan minat 

belajar siswa.
53

 

 Keterangan yang lain yang hampir 

sama diberikan oleh guru SKI dalam 

wawancara dengan peneliti, beliau juga 

menjelaskan bahwa: 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Aqidah akhlak, Rahmadianti Nur, 

S.H.I, di ruang guru pada tanggal 19 

Agustus 2015 pukul 13.30-13.55 Wib.  
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Komunikasi yang dilakukan baik, 

menarik perhatian, dan mampu 

dipahami siswa dengan mudah, 

karena guru-guru Pendidikan 

Agama Islam menyampaikan 

komunikasi yang pembahasannya 

sesuai  dengan contoh sehari-hari 

yang sering terjadi di kalangan 

siswa yang membuat siswa merasa 

langsung mengalaminya dan 

menyadarkan siswa tersebut untuk 

berubah kearah yang lebih baik 

karena adanya dorongan dan 

motivasi yang ditumbuhkan guru-

guru Pendidikan Agama Islam, 

sehingga meningkatkan minat 

belajar siswa. Selain itu para guru-

guru Pendidikan Agama Islam juga 

selalu membuka diri ketika siswa 

butuh pemahaman yang lebih lagi 

tentang suatu materi.
54

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa komunikasi yang dilakukan 

oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam 

baik, menarik perhatian dan mampu 

dipahami siswa dengan mudah. Karena 

komunikasi memberikan contoh sehari-hari 

yang biasa dialami siswa. Selain itu juga 

guru-guru Pendidikan Agama Islam juga 

membuka diri ketika siswa butuh 

pemahaman yang lebih dalam, sehingga 

lebih memotivasi siswa dalam meningkatkan 

minat belajar siswa tersebut. 

Keterangan yang lain juga 

disampaikan oleh guru PKN dalam 

wawancara dengan peneliti beliau juga 

menjelaskan bahwa: 

 

Komunikasi guru-guru Pendidikan 

Agama Islam sangat menyarankan 

kepada siswa supaya bertingkah 

laku/berakhlak dengan baik, karena 

dengan bertingkah laku baik akan 

menciptakan suasana lingkungan 

belajar yang baik pula, seandainya 

kalau akhlak tidak baik, misalnya 

siswa yang satu bertingkah laku 

jahat kepada teman yang lain, 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran  SKI, Siti Olina Harahap, S.HI, di 

ruang guru pada tanggal 18 Agustus 2015 

pukul 14.05-14.25 Wib.  

menggangu siswa yang sedang 

belajar maka siswa yang lain akan 

merasa tidak nyaman, terganggu 

gara-gara temannya yang satu tadi. 

Dan akhirnya akan menimbulkan 

keributan dimana-mana, maka apa 

yang diterangkan guru tidak lagi 

didengar, maka minat belajar siswa 

pun pasti menurun sehingga tidak 

dapatlah siswa tersebut menyerap 

apa yang diajarkan gurunya dengan 

baik.
55

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa komunikasi guru-guru 

Pendidikan Agama Islam menyarankan 

kepada siswa untuk bertingkah laku dengan 

baik dan menciptakan suasana lingkungan 

belajar yang baik pula, agar tidak 

mengganggu belajar siswa-siswa lain 

sehingga apa yang diterangkan guru dapat 

didengar dengan baik dan mempengaruhi 

siswa untuk meningkatkan minat belajar 

siswa. 

 

4. Penguasaan substansi keilmuan yang 

terkait dengan bidang studi yang 

diajarkan guru pendidikan agama 

Islam di MTs Nurul Huda Medan. 

Penguasaan substansi keilmuan 

adalah merupakan kompetensi yang harus 

dimiliki seorang guru apalagi yang terkait 

dengan bidang studi yang diampunya. Agar 

bisa dikategorikan guru profesional selain 

itu guru juga harus sering mengupdate 

ilmunya sesuai dengan perkembangan 

zaman, dan terus mengikuti pelatihan-

pelatihan agar bisa meningkatkan kualitas 

dirinya, maka apakah guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

medan menguasai substansi keilmuan yang 

diampunya?.  

Maka terkait dengan hal itu, 

peneliti mewawancarai kepala sekolah di 

MTs Swasta Nurul Huda Medan, yang 

isinya: 

 

Penguasaan substansi keilmuan 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran PKN, M. Hudawi Marpaung, S.H, 

S.Pd.I, di ruang guru pada tanggal 21 

Agustus 2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  
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di MTs Swasta Nurul Huda Medan  

terhadap mata pelajarannya sudah 

mulai terkuasai, karena mungkin 

yang bukan dari Sarjana Pendidikan 

Islam  mereka harus belajar lagi 

dan harus bisa menyesuaikan 

dengan tamatan  sarjana Pendidikan 

Islam, seperti cara mengajar yang 

baik dan penguasaan materi ajar 

yang diampunya, tetapi mereka 

sudah hampir sama dengan sarjana 

pendidikan Islam yang lain 

walaupun masih perlu menambah 

pengetahuan yang relevan dengan 

pelajaran yang diampunya. Dan 

oleh karena itu saya  sebagai kepala 

sekolah terus memantau mengawasi 

kinerja guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul 

Huda Medan ini karena sudah 

merupakan tugas dan tanggung 

jawab saya sebagai kepala 

sekolah.
56

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa penguasaan substansi 

keilmuan guru-guru Pendidikan Agama 

Islam di MTs Swasta Nurul Huda Medan, 

sudah mulai terkuasai, karena ada yang 

bukan tamatan sarjana Pendidikan Agama 

Islam, tetapi sudah hampir sama walaupun 

masih perlu menambah pengetahuan yang 

relevan dengan pelajaran yang diampunya. 

Keterangan yang hampir sama 

disampaikan oleh guru Fiqih dalam 

wawancara dengan peneliti, beliau 

menyampaikan: 

 

Guru-guru Pendidikan Agama 

Islam MTs Swasta Nurul Huda 

Medan sudah hampir menguasai 

substansi keilmuan yang terkait 

dengan bidang studi mereka 

masing-masing, karena guru-guru 

MTs Swasta Nurul Huda medan 

merupakan guru-guru yang sudah 

memiliki pengalaman yang cukup 

lama dalam mengajar sehingga 

walaupun tidak memiliki sertifikat 
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Wawancara dengan Kepala 

sekolah MTs Nurul Huda Medan, 

Drs.Ahmad Syayuti, S.Pd.I, di ruang kepala 

sekolah pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 

13.30-13.55 Wib.  

pendidikan seiring dengan 

berjalannya waktu mereka 

menguasai materi ajar yang 

diampunya, dan guru-guru yang 

tidak memiliki sertifikat 

pendidik/Akta IV mereka terus 

belajar agar bisa sama dengan guru-

guru Pendidikan Agama Islam yang 

memiliki sertifikat pendidik/Akta 

IV.
57

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru MTs Swasta 

Nurul Huda Medan sudah hampir menguasai 

substansi keilmuan yang terkait dengan 

bidang studi mereka masing-masing, 

walaupun sebagian guru-guru Pendidikan 

Agama Islam tidak memiliki sertifikat 

pendidik/Akta IV, tetapi mereka terus 

belajar agar memiliki kemampuan yang 

sama dengan guru-guru yang memiliki 

sertifikat pendidik/akta IV. 

Terkait dengan keterangan itu 

untuk memastikan kebenarannya maka 

peneliti melakukan crosscheck dilapangan 

dengan melihat papan data guru dan 

pegawai, setelah itu peneliti juga 

menemukan dokumen yang diberikan oleh 

kepala sekolah kepada peneliti yang 

berisikan data guru dan pegawai. Didalam 

data itu diterangkan bahwa guru bidang 

studi SKI (sejarah kebudayaan Islam) yaitu 

Siti Olina Harahap, S.H.I dan guru bidang 

studi aqidah akhlak yaitu Rahamadianti Nur, 

S.H.I bukan dari sarjana pendidikan agama 

Islam. 

Keterangan diatas memberikan 

bukti bahwa tidak semua guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan memiliki sertifikat keguruan/akta IV. 

Keterangan lain disampaikan oleh 

guru PKN kepada peneliti dalam 

wawancaranya, beliau menjelaskan bahwa: 

 

Kalau yang sudah sesuai dengan 

jurusan dan aktanya maka sudah 

bisa dikatakan menguasai materi 

ajar, karena sewaktu kuliah mereka 

memang dituntut dan dilatih untuk 

menyiapkan materi ajar. Dan kalau 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Fiqih, Zamzami, S.Pd.I, di ruang 

guru pada tanggal 18 Agustus 2015 pukul 

15.00-15.25 Wib.  
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belum sesuai dengan jurusannya 

dan tidak punya akta, maka 

perlulah untuk lebih mendalami 

materi ajar yang diampunya, dan 

kalau perlu kuliah lagi sampai 

mendapatkan aktanya, agar sesuai 

dengan yang kita harapkan, dan 

sudah hampir semua guru-guru 

Pendidikan Agama Islam 

mendapatkan sertifikasi, artinya 

pastilah guru-guru tersebut sudah 

mengajar sesuai dengan ijazahnya 

dan sudah melewati tes untuk 

menguasai materi ajar yang 

diampunya.
58

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru yang sudah sesuai 

dengan jurusan dan memiliki akta IV sudah 

bisa menguasai materi ajar karena sewaktu 

kuliah memang dituntut dan dilatih untuk 

menyiapkan materi ajar, sedangkan kalau 

belum memiliki akta IV harus kuliah lagi 

untuk mendapatkan akta IV tersebut, agar 

guru tersebut sesuai dengan yang diharapkan 

baik secara keilmuan maupun secara 

adminstrasinya. 

Terkait dengan keterangan tersebut 

peneliti melakukan Crosscheck dengan 

melakukan observasi ke dalam kelas pada 

hari senin tanggal 31 Agustus 2015. Pada 

pukul 13.30 sampai dengan berakhirnya 

proses pembelajaran di kelas VIIA. Pada 

waktu itu berlangsung pembelajaran Aqidah 

akhlaq dengan Rahmadianti Nur, S.H.I, yang 

materi pelajarannya adalah sifat-sifat Allah 

dan pembagiannya. Dari awal mulai 

pembelajaran sampai berakhirnya 

pembelajaran guru Akidah  akhlaq tersebut 

menjelaskan pelajaran tanpa melihat buku 

dan menerangkan sambil berdiri, berjalan 

ketengah siswa. 

Dari keterangan tersebut berarti 

walaupun guru aqidah akhlak tidak 

mempunyai sertifikat pendidik/akta IV tetapi 

beliau menguasai materi ajar yang 

diampunya. 

Selanjutnya pada hari yang sama 

tanggal yang sama juga, pada pukul 16.30 

peneliti juga melakukan crosscheck berupa 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran PKN, M. Hudawi Marpaung, S.H, 

S.Pd.I, di ruang guru pada tanggal 21 

Agustus 2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  

observasi dikelas VIII A, sedang 

berlangsung proses pembelajaran SKI 

(sejarah kebudayaan Islam) dengan Siti 

Olina Harahap, S.H.I. yang materi 

pelajarannya adalah tempat-tempat belajar 

pada perkembangan kebudayaan/peradaban 

Islam pada masa daulah abbasiyah. Dari 

awal proses pembelajaran juga peneliti 

perhatikan sampai akhir proses 

pembelajaran, guru SKI menerangkan materi 

ajar dengan lancar dan tidak berulang-ulang 

melihat kebuku pegangannya, tetapi dia 

menceritakan dengan gaya bahasanya 

sendiri sampai proses pembelajaran selesai. 

Dari beberapa keterangan diatas 

bahwa walaupun guru-guru yang tidak 

memiliki sertifikat keguruan/akta IV tetapi 

mereka juga dapat menguasai materi ajar 

dengan baik, dikarenakan pengalaman yang 

sudah lama mengajar dan terus mau belajar 

meningkatkan keilmuannya. 

Sesuai juga dari keterangan yang 

disampaikan oleh guru SKI (sejarah 

kebudayaan Islam) dengan peneliti dalam 

wawancaranya beliau menjelaskan bahwa: 

 

Biasanya masing-masing guru 

Pendidikan Agama Islam mampu 

menguasai bidang studi yang 

dipegang/dibawakannya, karena 

latar belakang pendidikan yang 

memang dari Pendidikan Agama 

Islam, adapun beberapa guru 

Pendidikan Agama Islam yang 

tidak memiliki Akta IV biasanya 

mereka juga sudah mampu 

menguasai bidang studi yang 

dibawanya, karena biasanya setiap 

guru itu mengajar mempersiapkan 

diri terlebih dahulu dan bidang 

studi yang akan dibawakannya 

sebelum mengajar, mungkin hanya 

tambahan sedikit dari cara 

mengajar yang baik dan benar 

karena biasanya perbedaannya 

hanya cara mengajar atau cara 

menyampaikan ilmu kepada siswa 

agar bisa diterima siswa dengan 

baik dan benar.  Dan juga guru-

guru Pendidikan Agama Islam 

sering juga mengikuti pelatihan-

pelatihan tentang keguruan.
59
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran  SKI, Siti Olina Harahap, S.HI, di 
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Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan mampu menguasai materi ajar yang 

diampunya walaupun tidak mempunyai akta 

mengajar, karena persiapan guru sebelum 

menyampaikan pelajaran, perbedaannya 

hanya cara mengajar atau cara 

menyampaikan ilmunya kepada siswa. 

Selanjutnya keterangan yang 

disampikan oleh guru matematika dalam 

wawancara dengan peneliti sebagai berikut: 

 

Penguasaan substansi keilmuan 

sesuai dengan keilmuan bidang 

studi yang diampuh sudah 

profesional walaupun ada yang 

bukan tamatan keguruan, tetapi 

tetap profesional dikarenakan 

pengalaman-pengalaman yang 

sangat lama dalam mengajar dan 

juga walaupun yang bukan dari 

ijazah keguruan mereka juga 

banyak belajar sendiri untuk 

memantaskan diri menjadi guru 

yang profesional dan sering 

mengikuti pelatihan-pelatihan 

seperti KKG, MGMP dan lain-lain, 

bahkan ada yang memiliki 

keilmuan yang lain yang bisa 

dijadikan sebagai penunjang dalam 

mengajar Pendidikan Agama 

Islam.
60

 

 

Keterangan diatas hampir sama 

dengan keterangan sebelumnya yaitu guru-

guru Pendidikan Agama Islam sudah 

professional karena pengalaman-

pengalaman dan banyak mengikuti 

pelatihan-pelatihan seperti KKG dan lain-

lain. 

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru bahasa Inggris dalam 

wawancara dengan peneliti sebagai berikut: 

 

Guru MTs Swasta Nurul Huda 

Medan memiliki penguasaan 

                                                                         
ruang guru pada tanggal 18 Agustus 2015 

pukul 14.05-14.25 Wib. 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Matematika, Ir. Sukamto, M.P, 

M.M, di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 

2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  

substansi keilmuan yang baik atas 

bidang studi yang diampu, karena 

guru mengajar sesuai dengan 

bidangnya. Walaupun ada beberapa 

yang tidak dari keguruan. Ditambah 

lagi guru cukup sering mendapat 

pelatihan untuk memperbaiki 

kualitas mengajar. Dan selalu 

mendapat pengawasan dari kepala 

sekolah melalui RPP dan silabus 

yang mereka buat misalnya, dan 

sangat diperhatikan atau terus 

diawasi oleh kepala sekolah karena 

mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam merupakan mata pelajaran 

yang sangat penting di MTs Swasta 

Nurul Huda Medan.
61

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru MTs Swasta 

Nurul Huda medan memiliki substansi 

keilmuan yang baik dengan bidang studi 

yang diajarkannya, karena juga selalu 

mendapat pengawasan dari kepala sekolah 

agar mengajar sesuai dengan RPP dan 

silabus yang mereka buat. 

Keterangan yang lain yang 

disampaikan oleh guru IPS berdasarkan 

wawancara dengan peneliti beliau 

menjelaskan bahwa: 

 

Penguasaan substansi keilmuan 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

sudah sama dan sesuai dengan 

bidang studi yang diajarkan guru 

tetapi guru yang mengajar yang 

sesuai dengan ijazahnya hanya dua 

orang saja sarjana Pendidikan Islam 

selebihnya tidak mempunyai ijazah 

keguruan atau akta IV untuk 

mengajar. Tetapi walaupun 

demikian menurut saya yang saya 

perhatikan semua guru-guru 

Pendidikan agama Islam sudah 

profesional.
62
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Inggris, Handayani Sagala, 

S.Pd, di ruang guru pada tanggal 21 Agustus 

2015 pukul 14.00-14.25 Wib.  
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS, Muhammad Yani, S.Pd.I, di 

ruang guru pada tanggal 20 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  
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Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh  guru TIK dalam 

wawancaranya beliau menjelaskan bahwa:  

 

Substansi keilmuan guru-guru 

Pendidikan Agama Islam sudah 

sesuai dengan yang diampuhnya 

masing-masing. Tetapi ada juga 

yang belum sesuai, kalau materi 

ajar yang diajarkan walaupun guru-

guru Pendidikan Agama Islam di 

MTs Swasta Nurul Huda Medan 

ada yang belum sesuai dengan 

ijazahnya yang tidak dari keguruan 

namun demikian karena beliau 

sudah lama mengajar di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan maka 

beliau juga sudah mahir dan 

profesional  dengan mata pelajaran 

yang diampu nya dikarenakan 

seringnya membawa pelajaran 

tersebut dan sering mengikuti 

pelatihan-pelatihan keguruan.
63

 

 

Keterangan diatas juga memberikan 

informasi yang sama dengan keterangan-

keterangan sebelumnya. 

Selanjutnya guru aqidah akhlak 

memberikan keterangan dalam wawancara 

dengan peneliti, beliau menjelaskan bahwa: 

 

Penguasaan substansi keilmuan 

yang terkait dengan bidang studi 

yang diajarkan oleh guru-guru 

Pendidikan Agama Islam sedang-

sedang saja, artinya tidak terlalu 

baik dan tidak terlalu buruk, karena 

menurut saya walaupun saya bukan 

dari basic pendidikan yang saya 

lihat dan perhatikan ada juga guru 

pendidikan Agama Islam yang 

tidak terlalu bagus dan kurang 

menguasai materi ajar yang 

diampunya, malah seperti saya 

yang tidak ada ijazah keguruan 

misalnya bisa saja saya lebih 

menguasai materi ajar 

dibandingkan dari guru yang 

memiliki ijazah keguruan, 

tergantung dari kemauan dan terus 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran TIK, Muhammad Husaini, S.Pd.I, 

di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  

berkarya untuk meningkatkan 

kompetensi guru tersebut.
64

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa penguasaan substansi 

keilmuan oleh guru-guru Pendidikan Agama 

Islam di MTs Swasta Nurul Huda Medan 

biasa-biasa saja, menurutnya bahwa 

tergantung dari kemauan dan terus berkarya 

agar lebih menguasai materi ajar dan 

meningkatkan kompetensi guru. 

Dari beberapa keterangan diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun 

guru yang tidak memiliki sertifikat 

pendidik/akta IV, tetapi tetap bisa 

menguasai materi ajar yang diampunya 

karena kemauan guru yang ingin terus 

belajar dan meningkatkan kompetensi yang 

dimilikinya. 

 

5. Pengawasan dan evaluasi proses hasil 

belajar secara berkesinambungan 

yang dilakukan guru pendidikan 

agama Islam di MTs swasta Nurul 

Huda Medan. 

Dalam mengetahui keberhasilan 

siswa dalam belajar dan memahami 

pelajaran, maka sebagai guru yang 

dilakukan adalah melakukan pengawasan 

dan evaluasi secara berkesinambungan. 

Untuk itu bagaimanakah pengawasan yang 

dilakukan oleh guru-guru MTs Swasta Nurul 

Huda Medan?. 

Selanjutnya keterangan yang 

disampaikan oleh guru IPS dalam 

wawancara dengan peneliti, beliau 

menjelaskan bahwa: 

 

Selaku guru profesional harus tetap 

melaksanakan kewajiban 

membimbing siswa dan dalam 

melaksanakan tugas harus tetap 

bekerja sama dalam berbagai hal 

dengan guru-guru bidang studi 

yang lain, seperti penyusunan 

silabus bersama guru-guru, begitu 

juga halnya bila ada masalah dan 

kendala yang berhubungan dengan 

siswa, baik guru bidang studi atau 

guru wali kelas. Oleh karena itu 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Aqidah akhlak, Rahmadianti Nur, 

S.H.I, di ruang guru pada tanggal 19 

Agustus 2015 pukul 13.30-13.55 Wib.  
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pengawasan dan evaluasi juga 

dilakukan oleh guru-guru 

Pendidikan Agama Islam baik 

didalam kelas khususnya maupun 

diluar kelas atau praktek.
65

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan selaku guru profesional melakukan 

pengawasan dan evaluasi, karena merupakan 

tanggung jawab sebagai guru. 

Keterangan yang hampir sama 

disampaikan oleh guru TIK dalam 

wawancaranya dengan peneliti menurut 

beliau: 

 

Pengawasan setiap hari selalu 

dilakukan dan evaluasi setiap 

selesai pelajaran diadakan karena 

guru-guru agama Islam sangat 

profesional dalam mengajar anak-

anak, dan mereka juga membuat 

soal-soal latihan maupun bertanya 

kepada siswa langsung. Karena 

guru-guru Pendidikan Agama Islam 

juga menginginkan agar siswa-

siswanya berhasil dalam 

pendidikan oleh karena itu untuk 

mengetahui keberhasilan tersebut 

maka diadakan pengawasan dan 

evaluasi.
66

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa pengawasan dan evaluasi 

dilakukan oleh guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs swasta Nurul Huda 

Medan karena guru-guru ingin mengetahui 

keberhasilan siswa-siswanya. 

Keterangan yang lain disampaikan 

oleh guru matematika dalam wawancara 

dengan peneliti, beliau menjelaskan bahwa: 

 

Evaluasi tetap dilakukan oleh guru 

pendidikan Agama Islam setelah 

pokok bahasan siap diajarkan 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS, Muhammad Yani, S.Pd.I, di 

ruang guru pada tanggal 20 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  
66

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran TIK, Muhammad Husaini, S.Pd.I, 

di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 2015 

pukul 16.30-16.55 Wib.  

karena memang sudah kewajiban 

guru-guru pendidikan agama Islam 

untuk mengetahui apakah siswa 

mampu menyerap pelajaran yang 

diberikan atau hanya berada 

didalam kelas saja tetapi tidak 

mendengarkan dan menyerap 

pelajaran, dan pengawasan selalu 

dilakukan terutama akhlak siswa 

yang sangat diperhatikan baik 

disekolah maupun diluar sekolah, 

karena guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di Mts Swasta Nurul 

Huda Medan memiliki tanggung 

jawab penuh.
67

 

 

Keterangan tersebut memberikan 

informasi bahwa evaluasi tetap dilakukan 

setelah pokok bahasan diajarkan oleh guru-

guru Pendidikan Agama Islam di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan dengan bertujuan 

apakah siswa mampu menyerap pelajaran 

yang telah disampaikan, dan pengawasan 

juga dilakukan dengan melihat akhlak siswa. 

Keterangan yang hampir sama juga 

disampaikan oleh guru fikih dalam 

wawancaranya dengan peneliti beliau juga 

menjelaskan bahwa: 

 

Pengawasan dan evaluasi hasil 

belajar secara berkesinambungan 

yang dilakukan oleh guru-guru 

pendidikan Agama Islam MTs 

Swasta Nurul Huda Medan sudah 

mencapai standar yang cukup 

memuaskan, artinya berdasarkan 

evaluasi yang dilakukan bahwa 

siswa rata-rata mampu menerima 

pelajaran yang diberikan baik teori 

maupun praktek dilapangan, karena 

memang seperti itulah yang 

diharapkan guru-guru pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul 

Huda Medan, karena pengawasan 

dan evaluasi hasil belajar yang 

dilakukan juga murni diawasi serta 

dievaluasi langsung dari proses 

belajar mengajar yang dilakukan 

masing-masing guru Pendidikan 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Matematika, Ir. Sukamto, M.P, 

M.M, di ruang guru pada tanggal 19 Agustus 

2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  
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Agama Islam di MTs Swasta Nurul 

Huda Medan.
68

 

 

Keterangan diatas menjelaskan 

bahwa pengawasan dan evaluasi yang 

dilakukan oleh guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan sudah mencapai standar yang cukup 

memuaskan berdasarkan hasil evaluasi. Dan 

dilakukan secara murni diawasi serta 

dievaluasi langsung oleh masing-masing 

guru Pendidikan Agama Islam tersebut. 

Terkait dengan beberapa 

keterangan diatas maka peneliti mencari 

kebenaran fakta yang terjadi dilapangan 

dengan melakukan crosscheck yaitu 

observasi langsung kedalam kelas pada hari 

selasa tanggal 1 september 2015, pada pukul 

16.30 dikelas IX A sedang berlangsung 

pelajaran Qur‟an Hadits bersama dengan 

Drs. Ahmad Syayuti. Dalam proses 

pembelajaran tersebut materi pelajarannya 

adalah Alqur‟an surah-surah pendek pilihan 

dalam kehidupan sehari-hari  tentang hukum 

fenomena alam yaitu surat Al-qori‟ah dan 

Az-zalzalah. Siswa disuruh untuk menghafal 

surat tersebut dan beberapa siswa maju 

didepan kelas untuk menyetor hafalannya 

bagi yang sudah hafal. Maka guru Qur‟an 

Hadits tersebut sudah melakukan 

pengawasan sekaligus evaluasi bagi siswa 

yang sudah hafal, sambil mengawasi siswa 

yang belum hafal, apakah dia menghafal 

atau bermain-main saja dikelas. Setelah 

selesai menyetor hafalan guru Qur‟an Hadits 

juga memberikan penjelasan tentang materi 

tersebut, setelah itu guru Qur‟an Hadits 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

bertanya, karena tidak ada yang bertanya 

langkah selanjutnya yang dilakukan guru 

Qur‟an Hadits itu menyuruh siswa untuk 

mengerjakan soal-soal latihan yang ada 

didalam buku pelajaran tersebut. 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa benar guru-guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs Swasta 

Nurul Huda Medan melakukan pengawasan 

dan evaluasi dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya, keterangan yang 

disampaikan oleh guru bahasa Inggris dalam 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Fiqih, Zamzami, S.Pd.I, di ruang 

guru pada tanggal 18 Agustus 2015 pukul 

15.00-15.25 Wib.  

wawancara dengan peneliti, beliau 

menjelaskan bahwa: 

 

Guru pendidikan Agama Islam 

biasanya secara umum memberi tes 

setelah mengajar beberapa topik 

untuk mengukur kemampuan siswa, 

karena untuk mengetahui seberapa 

dalam anak-anak menerima 

pelajaran, dan biasanya siswa juga 

diberikan sanksi kalau tidak belajar 

atau hanya duduk saja dan ribut 

dikelas.
69

 

 

Keterangan yang lain disampaikan 

oleh kepala sekolah MTs Swasta Nurul 

Huda Medan dalam wawancara dengan 

peneliti beliau menjelaskan: 

 

Pengawasan guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap siswa  MTs 

Swasta Nurul Huda Medan terus 

dilakukan secara 

berkesinambungan, karena saya 

sebagai kepala sekolah sering kali 

mengingatkan kepada guru-guru 

Pendidikan Agama Islam 

khususnya untuk terus 

mengevaluasi siswa baik secara 

lisan maupun tulisan, karena kalau 

tidak, siswa ini kan diluar sana 

terkontaminasi dengan lingkungan 

luar yang bebas yang bisa saja 

mempengaruhi kepribadian siswa-

siswa dan juga agar tetap 

melaksanakan kewajiban sebagai 

umat Islam, shalat lima waktu 

misalnya, dan lain-lain. Guru 

Pendidikan Agama Islam terus kita 

pantau sehingga tidak ada rekayasa 

dalam pemberian nilai terhadap 

anak, dan guru pun akan kita 

evaluasi 1 kali setahun, karena 

apabila ada guru yang berprestasi 

tentu akan kita perhatikan karirnya 

dan akan kita beri sedikit 

penghargaan sebagai motivasi 

untuk guru-guru yang lain.
70
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Inggris, Handayani Sagala, 

S.Pd, di ruang guru pada tanggal 21 Agustus 

2015 pukul 14.00-14.25 Wib.  
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Wawancara dengan Kepala 

sekolah MTs Nurul Huda Medan, 
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Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa pengawasan  guru-guru  

terhadap siswa di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan dilakukan secara berkesinambungan, 

Karena kepala sekolah terus mengingatkan 

kepada guru-guru Pendidikan Agama Islam 

untuk mengawasi dan mengevaluasi siswa 

baik lisan maupun tulisan. Dan nilai tidak 

ada yang direkayasa karena dipantau oleh 

kepala sekolah. Dan guru juga  dievaluasi 

setahun sekali, dan diperhatikan karirnya 

oleh kepala sekolah dan yayasan. 

Keterangan lain disampaikan oleh 

guru akidah akhlaq dalam wawancara 

dengan peneliti, beliau menyampaikan 

bahwa: 

 

Pengawasan dilakukan secara 

berkesinambungan berbentuk 

nasehat kepada siswa MTs Swasta 

Nurul Huda Medan, karena 

biasanya siswa-siswa ini susah 

kalau hanya sesekali dinasehati, 

harus sering dan berkesinambungan 

agar mereka benar-benar dapat 

diarahkan karenakan mereka ini 

rata-rata masih dalam tahap 

pubertas artinya sering labilnya, 

dan Evaluasi berkesinambungan 

juga dilaksanakan baik diawal 

melihat kesiapan mereka belajar, 

dalam proses pembelajaran adanya 

respon atau Tanya jawab, dan yang 

paling penting ketika diakhir 

pelajaran karena dari situlah guru 

Pendidikan Agama Islam dapat 

mengetahui bahwasanya murid 

yang bagus nilainya maka berarti 

dia sungguh-sungguh dalam 

belajar.
71

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa pengawasan juga diberikan 

dalam bentuk nasehat kepada siswa secara 

berkesinambungan, dan evaluasi juga 

dilakukan dari awal sampai akhir proses 

                                                                         
Drs.Ahmad Syayuti, S.Pd.I, di ruang kepala 

sekolah pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 

13.30-13.55 Wib.  
71

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran Aqidah akhlak, Rahmadianti Nur, 

S.H.I, di ruang guru pada tanggal 19 

Agustus 2015 pukul 13.30-13.55 Wib.  

pembelajaran dan yang bagus nilainya 

berarti dia bersungguh-sungguh dalam 

belajar. 

Keterangan yang hampir sama 

disampaikan oleh guru PKN kepada peneliti 

dalam wawancaranya beliau menjelaskan 

bahwa: 

 

Guru-guru Pendidikan Agama 

Islam melaksanakan evaluasi 

belajar dengan baik dan benar 

sesuai dengan silabus dan RPP 

dengan baik. Dan sudah Nampak 

dari akhlak dan kepribadian 

mereka. Dan pengawasan pun 

dilakukan secara 

berkesinambungan, kalau tidak 

siswa-siswa tersebut tidak bisa 

hidup ditengah-tengah Masyarakat, 

sebab mungkin ilmu mereka kurang 

atau mungkin akhlak dan 

kepribadian mereka kurang 

berkenan ditengah-tengah 

masyarakat.
72

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa guru-guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan melakukan evaluasi belajar dengan 

baik dan benar sesuai dengan silabus dan 

RPP. Sebab mereka hidup ditengah-tengah 

masyarakat harus memiliki ilmu dan akhlak 

yang baik. 

Keterangan yang lain disampaikan 

oleh guru SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) 

dalam wawancaranya dengan peneliti beliau 

menjelaskan bahwa: 

 

Pengawasan dan evaluasi proses 

belajar dilakukan secara berkala 

dan berkesinambungan. Karena 

kami yakin dengan memberikan 

pengawasan yang ketat murid-

murid akan lebih merasa 

diperhatikan disayangi dan dapat 

dibanggakan dan bisa sebagai 

motivasi dalam belajar bagi 

mereka, dan evaluasi secara 

berkesinambungan juga kami 

lakukan agar murid-murid kami 

                                                           
72

Wawancara dengan guru mata 

pelajaran PKN, M. Hudawi Marpaung, S.H, 

S.Pd.I, di ruang guru pada tanggal 21 

Agustus 2015 pukul 15.00-15.25 Wib.  
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terus mengetahui perkembangan 

belajarnya, dan setelah itu maka 

mereka akan kami motivasi untuk 

lebih baik lagi dari hasil evaluasi 

sebelumnya, sehingga tercapailah 

apa yang dicita-citakan guru-guru 

MTs swasta Nurul Huda Medan, 

Selain itu juga melalui pengawasan 

dan evaluasi juga dilakukan terkait 

penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari, dan perilaku yang 

ditunjukkan murid MTs Swasta 

Nurul huda.
73

 

 

Keterangan diatas memberikan 

informasi bahwa pengawasan dan evaluasi 

dilakukan secara berkala dan 

berkesinambungan, karena dengan 

pengawasan begitu siswa-siswa akan merasa 

diperhatikan dan disayangi, evaluasi 

berkesinambungan dilakukan agar siswa 

dapat terus mengetahui perkembangan 

dalam belajarnya. Dan setelah itu mereka 

dimotivasi untuk lebih baik lagi dalam 

belajar. Juga penerapannya dalam berprilaku 

sehari-hari. 

Terkait dari beberapa keterangan 

diatas maka peneliti melakukan crosscheck 

berupa wawancara kepada siswa kelas IXA 

yang bernama Syahfitri Mulyani. Peneliti 

menanyakan apakah guru-guru Penddidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan sering melakukan peengawasan dan 

evaluasi didalam kelas?. Kemudian siswa itu 

menjawab:”guru-guru Pendidikan Agama 

Islam sering sekali memberikan kami  tugas 

evaluasi apalagi kalau tidak selesai maka 

akan dijadikan pekerjaan rumah (PR)”. 

Dari keterangan wawancara diatas 

maka dapatlah disimpulkan bahwa benar 

pengawasan dan evaluasi proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dilakukan 

oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam di 

MTs Swasta Nurul Huda Medan. 

 

A. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah melakukan penelitian dan 

memaparkan data penelitian berdasarkan 

wawancara, observasi dan studi dokumen, 
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Wawancara dengan guru mata 

pelajaran  SKI, Siti Olina Harahap, S.HI, di 

ruang guru pada tanggal 18 Agustus 2015 

pukul 14.05-14.25 Wib.  

maka peneliti menemukan lima temuan, 

yaitu: 

Temuan pertama, pelaksanaan 

proses pembelajaran yang terkait dengan 

perkembangan kognitif siswa dan penerapan 

teori belajar dalam pembelajaran yang 

dilakukan guru Pendidikan Agama Islam di 

MTs Swasta Nurul Huda Medan adalah 

pembelajaran yang dilakukan memberikan 

perkembangan daya pikir siswa karena 

dengan keahlian yang dimiliki oleh guru 

yaitu mampu menerapkan teori belajar 

sehingga siswa tertarik dan tidak cepat 

bosan dalam belajar dan guru juga 

memperhatikan psikologi anak agar bisa 

mengetahui teori yang akan dibawakan oleh 

guru tersebut. Dan dari pandangan guru-

guru bahwa memang perkembangan kognitif 

anak tahap demi tahap meningkat, ditambah 

lagi guru-guru Pendidikan Agama Islam 

memberikan les tambahan, ulangan-ulangan, 

dan juga dterapkannya beberapa macam 

metode seperti metode diskusi. Dan tidak 

hanya dengan teori saja melainkan juga 

dengan praktek yang membuat pemahaman 

dan perkembangan kognitif siswa dalam 

pembelajaran. Guru-guru pendidikan agama 

Islam juga mempraktekkan apa yang 

didapatkan mereka didalam pelatihan-

pelatihan, dan sering juga dilaksanankan 

eskul keagamaan, dan pengarahan dimesjid 

Nurul Huda Medan. 

Temuan kedua, sikap dan 

kepribadian guru Pendidikan Agama Islam 

dalam proses pembelajaran di MTs Swasta 

Nurul Huda Medan adalah memiliki sikap 

baik, peduli, mau menolong, disiplin, 

mengikuti aturan yang ditetapkan 

pemerintah, mau bekerja sama dan memiliki 

etos kerja yang tinggi dan memiliki 

kepribadian sopan santun, dewasa, 

bertanggung jawab dan berakhlak mulia. 

Karena disekolah guru merupakan contoh 

atau panutan bagi siswa-siswa, seandainya 

guru mencerminkan sikap buruk, maka 

siswa akan mengikuti keburukan itu bahkan 

mungkin bisa lebih dari itu, sedangkan guru 

saja yang bersikap baik seperti diatas siswa 

belum tentu mencontoh yang baik, oleh 

karena itu sikap dan kepribadian guru 

haruslah baik seperti yang dicontohkan 

diatas, sehingga siswa merasa menemukan 

kenyamanan dalam belajar, dan menyerap 

pelajaran dengan baik, karena mereka 
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menemukan sosok orang tua kedua mereka 

setelah orang tua mereka dirumah. 

Temuan ketiga, komunikasi yang 

diperankan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dalam proses pembelajaran di MTs 

Swasta Nurul Huda Medan adalah dengan 

menggunakan bahasa yang lemah lembut, 

sopan santun, dan dapat menarik minat 

belajar siswa dengan memberikan contoh-

contoh yang dibuat oleh Nabi Muhammad 

SAW. Sebab dengan komunikasi yang baik 

maka akan memberikan kesadaran bagi 

siswa agar tertanam dijiwanya bahwa 

menuntut ilmu atau belajar itu adalah 

kewajiban yang tidak bisa untuk ditawar-

tawar lagi. Ada juga komunikasi yang 

dilakukan oleh guru dengan cara 

menanyakan kondisi siswa tersebut kepada 

orang tuanya, dan orang tua memberikan 

informasi kepada guru sehingga guru dapat 

mengetahui masalah siswa dalam belajar, 

kemudian guru akan berkomunikasi dengan 

siswa tersebut dan berusaha memotivasi agar 

minat siswa dalam belajar meningkat. 

Temuan keempat, penguasaan 

substansi keilmuan yang terkait dengan 

bidang studi yang diajarkan guru Pendidikan 

Agama Islam di MTs Swasta Nurul Huda 

Medan adalah terkuasai karena pengalaman 

mengajar yang lama membuat mereka 

menguasai bahan ajar tersebut mereka 

kuasai, walaupun sertifikat pendidik/Akta IV 

beberapa guru tidak punya seperti guru 

aqidah akhlak dan SKI, mereka adalah 

sarjana hukum Islam (S.H.I), dan juga 

mereka sering mengikuti pelatihan-pelatihan 

keguruan/KKG. Karena ada pepatah yang 

mengatakan ala bisa karena terbiasa. 

Temuan kelima, pengawasan dan evaluasi 

proses hasil belajar secara 

berkesinambungan yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs Swasta 

Nurul Huda Medan adalah senantiasa 

dilakukan, Karena memang merupakan 

tanggung jawab dan kewajiban seorang guru 

untuk terus melakukan pengawasan dan 

evaluasi proses hasil belajar. Dengan begitu 

maka guru akan mengetahui hasil belajar 

siswa selama ini, oleh karena itu juga 

dilakukan pengawasan dalam proses 

pembelajaran. Apabila siswa tersebut rendah 

nilainya berdasarkan evaluasi yang dibuat, 

maka guru-guru Pendidikan Agama Islam 

biasanya melakukan remedial, atau 

pengulangan belajar, setelah itu dilakukan 

evaluasi yang kedua, dan biasanya evaluasi 

kedua akan nampak hasilnya yang lumayan 

bagus dari pada yang pertama, kecuali siswa 

tersebut benar-benar tak ada niat belajar atau 

memiliki kemampuan berfikir dibawah rata-

rata. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan proses pembelajaran yang 

terkait dengan perkembangan kognitif 

siswa dan penerapan teori belajar dalam 

pembelajaran yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs Swasta 

Nurul Huda Medan berjalan dengan baik, 

dan meningkatnya perkembangan 

kognitif siswa dikarenakan guru 

menerapkan teori belajar dengan benar 

dan sesuai untuk siswa. 

2. Sikap dan kepribadian guru Pendidikan 

Agama Islam dalam proses pembelajaran 

di MTs Swasta Nurul Huda Medan 

menunjukkan sikap dan kepribadian 

layaknya seorang guru, karena guru 

merupakan teladan bagi siswa-siswa. 

3. Komunikasi yang diperankan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan minat belajar siswa dalam 

proses pembelajaran di MTs Swasta 

Nurul Huda Medan sangat baik, karena 

dapat menumbuhkan minat belajar siswa 

secara berkesinambungan dan membuat 

kenyamanan dalam belajar sehari-hari. 

4. Penguasaan substansi keilmuan yang 

terkait dengan bidang studi yang 

diajarkan guru Pendidikan Agama Islam 

di MTs Swasta Nurul Huda Medan sudah 

menguasai, karena pengalaman dan 

pelatihan-pelatihan yang terus diikuti dan 

dikembangkan, walaupun ada beberapa 

guru yang tidak memiliki sertifikat 

keguruan/akta IV. 

5. pengawasan dan evaluasi proses hasil 

belajar secara berkesinambungan yang 

dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 

di MTs Swasta Nurul Huda Medan terus 

dilakukan karena sudah merupakan 

kewajiban dan tanggung jawab seorang 

guru melakukan evaluasi dan 

pengawasan secara berkesinambungan. 
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Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, 

maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada kepala sekolah agar terus 

melakukan pengawasan dan evaluasi 

kepada guru-guru khususnya kepada 

guru Pendidikan Agama Islam untuk 

terus profesional dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai guru yang 

profesional, dan memotivasi guru untuk 

meningkatkan keilmuannya secara 

berkesinambungan sesuai dengan 

perkembangan zaman. Untuk itu guru-

guru agar di berikan pelatihan-pelatihan 

dan juga agar diberikan pendidikan 

untuk mendapatkan sertifikat 

keguruan/akta IV. 

2. Kepada guru-guru agar terus 

meningkatkan profesionalisme guru 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan sebaik-baiknya. Dan terus 

meningkatkan kualitas keilmuan, agar 

guru tidak ketinggalan zaman. 

3. Kepada stakeholder agar mendukung 

proses pembelajaran dengan baik, 

memiliki kepedulian untuk membantu 

berjalannya proses pembelajaran agar 

tercapainya tujuan pembelajaran dengan 

baik dan benar secara 

berkesinambungan. 
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