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A. Tinjauan Pustaka Tentang Profesionalisme Guru 

1. Profesionalisme guru 

Kunandar (2008:57) menyatakan profesionalisme guru adalah 

orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas pendidikan dan 

memiliki keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal. Terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman 

yang kaya di bidangnya, itu merupakan sosok guru yang profesional. 

Kunarsih (2016:8) menegaskan guru profesional merupakan 

pribadi yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pendidikan 

anak didiknya, baik secara individual maupun klasikal, mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab membimbing siswa di sekolah atau di 

luar sekolah. 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

profesionalisme guru adalah orang yang membimbing siswa di sekolah 

atau diluar sekolah dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab 

dengan keahlian khusus dalam bidang keguruan. Guru harus memiliki 

kompetensi untuk menjadi guru profesional, yang nantinya guru mampu 

melakukan tugas dan fungsinya dengan kemampuan maksimal. 

 

 

 



 

2. Kompetensi Profesionalisme Guru 

Menjadi guru profesional tidak lepas dari kompetensi yang harus 

dimilili oleh setiap guru. Kunarsih (2016:8) kompetensi yang harus 

dimiliki seorang guru ialah mencakup empat aspek sebagai berikut: 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemauan yang berkaitan 

dengan mengola pembelajaran yang meliputi pemahaman siswa, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan siswa. Nantinya guru akan mengolah 

pembelajaran dengan beberapa kritreria. Guru yang memiliki 

kompetensi pedagogik, maka dengan sendirinya akan mudah 

menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 dalam Kunarsih 

(2016:9) guru harus memiliki  kompetensi pedagogik, yaitu: 

1) Memahami karakteristik peserta didik 
• Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap 

siswa di kelasnya. 
• Guru memastikan bahwa semua siswa mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk berprestasi aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. 

• Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan 
kesempatan belajar yang sama pada semua siswa agar 
prilaku tersebut tidak merugikan siswa lainnya. 

• Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan 
prilaku siswa untuk mencegah prilaku tersebut 
merugikan siwa lainnya. 

• Guru memperhatikan peserta atas kelamahan fisik 
tertentu agar dapat melakukan aktivitas pembelajaran. 

2) Menguasai prinsip pembelajaran 
• Guru selalu memasitikan tingkat pemahaman peserta 

didik terhadap meteri pembelajaran tertentu dan 



menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya 
berdasarkan tingkat pemahaman tersebut. 

• Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi 
kemauan belajar siswa. 

• Guru memperhatikan respon peserta didik yang 
belum/kurang memahami materi pembelajaran yang 
diajarkan. 

3) Perencanaan pembelajaran 
• Guru memahami landasan pendidikan 
• Guru menerapkan teori belajar dan pembelajaran 
• Guru menentukan strategi pembelajaran berdasarkan 

karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan 
dicapai, dan materi ajar 

• Guru menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan 
strategi yang dipilih 

4) Pelaksanaan pembelajaran 
• Guru menata latar (setting) pembelajaran 
• Guru melaksanakan pembelajaran yang kondusif 

5) Pengembangan kurikikulum  
• Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan 

kurikulum 
• Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan 

tujuan memperhatikan tujuan pembelajaran 
6) Pengembangan siswa guna mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya 
• Guru memfasilitasi siswa untuk mengembangkan 

berbagai potensi akademik 
• Guru memfasilitasi siswa untuk mengembangkan 

berbagai potensi nonakademik 
7) Mengevaluasi hasil belajar 
• Guru merancang dan melaksanakan evaluasi belajar 

dengan hasil belajar secara berkesinambungan 
• Guru menganalisis hasil evaluasi belajar dan hasil 

belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar 
• Guru memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran 

secara umum 
 

b. Kompetensi Kepribadian 

Guru harus menyadari bahwa dirinya menjadi sosok panutan 

teladan bagi siswa. Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 dalam 

Kunarsih (2016:11) tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi guru, kompetesni kepribadian terdiri dari: 



1) Guru bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial dan 
kebudayaan nasional 

2) Guru menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 
berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa dan masyarakat 

3) Guru menampilkan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 
arif dan berwibawa 

4) Guru menunjukkan etose kerja, tanggung jawab yang 
tinggi, rasa banggan, dan percaya diri 

5) Guru menjunjung kode etik profesi guru 
 

c. Kompetensi Profesional 

Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah, bukan hanya 

penguasaan materi dan menyampaiikan kepada siswa, hal ini belum 

dapat dikategorikan sebagai guru yang memiliki pekerjaan 

profesional, karena guru profesional, mereka harus memiliki 

berbagai kemampuan khusus, menjaga kode etik guru dan lain-lain. 

Mulyasa (2008:135-136) Kompetensi profesional guru terbagi 

menjadi dua yaitu umum dan khusus. Kompetensi profesional secara 

umum sebagai berikut: 

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan 
baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya 

2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai 
dengan taraf perkembangan siswa 

3) Mampu menagani dan mengembangkan bidang studi 
yang menjadi tanggung jawabnya 

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran 
yang bervariasi 

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

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program 
pembelajaran 

7) Mampu melaksanakan evaluasi belajar siswa 
8) Mampu menumbuhkan kepribadian siswa 

 

Kompetensi profesional guru secara khusus dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 



1) Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang 
meliputi: 

• Standar isi 
• Standar proses 
• Standar pendidik dan tenaga kependidikan 
• Standar sarana dan prasarana 
• Standar pengolaan 
• Standar pembiayaan 
• Standar penilaian pendidikan 

2) Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
yang meliputi: 

• Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar 
• Mengembangkan silabus 
• Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
• Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi siswa 
• Menilai hasil belajar 
• Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
kemajuan zaman 

3) Menguasai materi standar, yang meliputi: 
• Menguasai bahan pembelajaran 
• Menguasai bahan pendalaman 

4) Mengelola program pembelajaran, yang meliputi 
• Merumuskan tujuan 
• Menjabarkan kompetensi dasar 
• Memilih dan menggunakan metode pembelajaran 
• Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran 

5) Mengelola kelas, yang meliputi: 
• Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran 
• Menciptakan iklim pembelajarn yang kondusif 

6) Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang 
meliputi: 

• Memilih dan menggunakan media pembelajaran 
• Menggunakan pustaka perpustakaan dalam 

pembelajaran 
• Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

7) Menguasai landasan kependidikan yang meliputi: 
• Landasan filosofis 
• Landasan psikologis 
• Landasan sosiologis 

8) Memahami dan melaksanakan pengembangan siswa, 
yang meliputi: 

• Pemahami fungsi pengembangan siswa 
• Menyelenggarakan ekstrakulikuler dalam rangka 

pengembangan siswa 



• Menyelenggarakan bimbingan dan konseling dalam 
rangka pengembangan siswa 

9) Memahami dan menyelenggarakan admintrasi 
pembelajaran, yang meliputi: 

• Memahami penyelenggaraan administrasi sekolah 
• Menyelenggarakan administrasi sekolah 

10) Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang 
meliputi: 

• Mengembangkan rancangan penelitian 
• Melaksanakan penelitian 
• Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 
11) Menampulkan keteladanan dan kepemimpinan dalam 

pembelajaran, yang meliputi: 
• Memberikan contoh prilaku keteladanan 
• Mengembangkan sikap disiplin dalam pembelajaran 

12) Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan, 
yang meliputi: 

• Mengembangkan teori kependidikan yang relevan 
dengan kebutuhan siswa 

• Mengembangkan konsep dasar kependidikan yang 
relevan dengan kebutuhan siswa 

13) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran 
individu, yang meliputi: 
• Memahami strategi pembelajaran individu 
• Melaksanakan pembelajaran individu 

 

d. Kompetensi Sosial 

Kemampuan guru dalam berkomunikasi serta berinteraksi 

secara efektif dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah, 

harus dilakukan seorang guru, termasuk komunikasi kepada orang 

tua siswa sehingga terjalin komunikasi dua arah yang 

berkelanjutan. Adanya komunikasi kepada orang tua, karkter siswa 

dapat dipantau lebih baik dan efektif. Sagala dalam Kunarsih 

(2016:15) menyatakan bahwa kompetensi sosial guru harus 

mencakup: 



1) Menghargai dan memahami perbedaan serta memiliki 
kemampuan mengeloola konflik 

2) Melaksanakan kerja sama secara harmonis 
3) Membangun kerja tim yang kompak, cerdas, dinamis, 

dan lincah 
4) Melaksanakan komunikasi secara efektif dan 

menyenangkan 
5) Memiliki kemampuan memahami dan 

menginternalisasikan perubahan lingkungan yang 
berpengaruh terhadap tugasnya 

6) Memiliki kemampuan menundukkan dirinya dalam 
sistem nilai yang berlaku di masyarakat 

7) Adanya pengakuan dan perlakuan hukum terhadap betas 
wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya 

8) Adanya kebebasan dalam mengambil langkah-langkah 
interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya serta 
ikut dalam proses pengembangan pendidikan setempat 

9) Menikmati teksnis kepemimpinan dan dukungan 
pengolaan yang efektif dan efesien dalam rangka 
menjalankan tugas sehari-hari 

10) Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar 
terhadap usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang 
pengabdiannya 

 
Peneliti menyimpulkan bahwa jika seorang guru telah 

memenuhi empat kompetensi tersebut, maka guru sudah 

mempunyai hak profesional dan telah berusaha menciptakan 

sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, karena guru merupakan 

barisan terdepan dalam hal itu. 

3. Kriteria Guru Profesional 

Guru profesional memerlukan berbagai kahlian khusus yang harus 

dimiliki, sebagai suatu kriteria profesi. Hamilik (2009:37) menyatakan 

bahwa ada beberappa kriteria guru profesional yaitu: 

a. Fisik 
• Sehat jasmani dan rohani 
• Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan 

ejekan/rasa kasihan dari siswa 
b. Mental dan kepribadian 
• Berkpribadian/berjiwa pancasila 



• Mampu menghayatii garis-garis besar haluan Negara 
(GBHN) 

• Mencintai bangsa dan sesame manusia dan rasa kasih 
saying kepada siswa 

• Berbudi pekerti yang luhur 
• Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan 

yang ada secara maksimal 
• Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh 

tanggung jawab 
• Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung 

jawab yang besar akan tugasnya 
• Mampu mengembangkan keerdasan yang tinggi 
• Bersifat terbuka, peka, dan inovatif 
• Menunjukkan rasa cinta kepada profesinya 
• Ketaatan akan disiplin 
• Memiliki selera humor 

c. Keilmiahan pengetahuan 
• Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan 

pribadi, menerapkannya dalam tugasnya sebagai 
pendidik 

• Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu 
pengetahuan yang akan diajarkan 

• Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang yang 
lain 

• Senang membaca buku-buku ilmiah 
• Mampu memecahkan masalah secara sistematis, 

terutama berhubungan dengan bidang studi 
• Memahami prisnsip kegiatan belajar mengajar 

d. Keterampilan 
• Mampu berperan sebagai organisator proses belajar 

mengajar 
• Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar 

pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, 
behavior, dan teknologi 

• Mempu menyusun garis besar program pengajaran 
(GBPP) 

• Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik 
mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan 

• Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi 
pendidikan 

• Mamahami dan mampu melaksanakan legiatan dan 
pendidika luar sekolah 

 

Berdasarkan kriteria diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

untuk menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Harus 



memiliki berbagai kriteria yang harus dikuasai agar menjadi guru 

yang profesional. 

 

B. Tinjauan Tentang Motivasi Belajar Agama 

1. Motivasi Belajar 

Dunia pendidikan mempunyai ikatan erat perihal motivasi, sebab 

motivasi berkaitan erat dengan terwujud atau tidaknya semangat. Serta 

gairah seseorang untuk melakukan motivasi juga berhubungan dengan 

senang atau tidaknya seseorang dengan apa yang dilakukannya, termasuk 

dalam dunia pendidikan. Semakin senang seseorang dalam mengerjakan 

sesuatu, akan tercipta gairah yang menjadikan hasilnya semakin baik, di 

sinilah letak pentingnya motivasi. 

Motivasi sangat diperlukan dalam proses belajar. Syaful Bahri 

(2008:148) menegaskan, seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar, tidak akan mungkin mempunyai kemauan belajar. 

Motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar, dengan 

adanya motivasi sehingga akan tumbuh dorongan untuk melakukan 

apapun yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. 

Peranan motivasi belajar sangat penting dalam memberikan 

rangsangan, semangat dan rasa senang dalam belajar sehingga siswa 

yang mempunyai motivasi tinggi dan mempunyai energi yang banyak 

untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kuat atau lemahnya motivasi 

yang dimiliki inidividu akan mempengaruhi terhadap kualitas prilaku 

yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam 



kehidupan lainnya. Untuk itu harus ada sesuatu yang digunakan sebagai 

penggerak atau pengarah siswa supaya memiliki keinginan kuat untuk 

belajar. 

 

2. Macam-macam Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan dorongan yang berupa kemauan terdapat 

didalam diri masing-masing akan tetapi munculnya motivasi yang kuat 

atau lemah dapat ditimbulkan oleh rangsangan dari luar. Oleh karena itu 

motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a) Motivasi Eksterinsik 

Melakukan sesuatu untuk mendapatkan susuatu hal yang 

lainnya. Kompri (2015:241) menjelaskan, motivasi ekstrinsik 

sering dipengaruhi oleh insentif eksternal. Motivasi eksternal di 

sekolah seperti hadiah atau hukuman. Dimana bertujan mengontrol 

prilaku siswa. 

b) Motivasi Intrinsik 

Kompri (2015:241) menjelaskan, motivasi intrinsik yaitu 

melakukan seuatu demi sesuatu itu sendiri. Terdapat kemauan yang 

besar dalam diri siswa untuk mengerjakan sesuatu karena ingin 

mendapatkan seuatu itu. 

Dengan demikian dari pernyataan diatas, motivasi instrisik 

umumnya timbul karena adanya keinginan sendiri untuk melakukan 

tindakan tanpa adanya pengaruh dari luar seperti hadiah, sedangkan 



motivasi ekstrinsik dapat diartikan sebagai keinginan yang mendorong 

siswa untuk berprestasi sehingga mendapatkan reward atau penghargaan. 

 

3. Indikator Motivasi belajar  

Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa dapat diukur, sebelum 

mengukur motivasi siswa, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai 

indikator motivasi itu sendiri. Hamzah (2010:23) menjelaskan indikator 

dalam motivasi belajar tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Adanya hastrat dan keinginan berhasil 
b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
d) Adanya penghargaan dalam belajar 
e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan memancing siswa dapa belajar fengan baik 
Adapun indikator untuk mengukur motivasi belajar ialah: 
a) Ketekunan dalam belajar 
b) Ulet dalam menghadapi kesulitan 
c) Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar 
d) Kinginan berhasil dalam belajar 
e) Mandiri dalam belajar 
f) Reward, pujian, penghargaan dalam belajar 

 

Adanya indikator diatas dapat disimpulkan bahwa mengukur tinggi 

rendhnya motivasi belajar dapat dilihat dari adanya hastrat dan keinginan 

berhasil, Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan 

cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, kegiatan yang menarik 

dalam belajar, lingkungan belajar yang kondusif sehingga akan 

menumbuhkan motivasi belajar siswa yang maksimal. 

	


