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ABSTRAK 

Sumira,Tania.2022. Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran Fiqh di 

MAN Kota Batu Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr.Rosichin 

Mansur, S.Fil, M.Pd.  2: Kukuh Santoso, M.Pd.  
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Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh fenomena kompetensi 

pedadodik guru di Indonesia. Terlebih lagi kompetensi pedagogik guru dalam 

pembelajaran fiqh. Seringkali Guru PAI cenderung monoton dalam pengelolaan 

pembelajaran. Hal ini menimbulkan para siswa menjadi cenderung bosan di kelas. 

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya keunikan daripada guru dalam 

pembelajaran fiqh di MAN Kota Batu. Berdasarkan observasi pertama kali peneliti 

melihat bahwa guru fiqh mampu mengelolah pembelajaran fiqh di MAN Kota Batu 

dengan baik. Adanya  interaksi yang baik antara murid dan guru, guru fiqh menjalin 

komunikasi efektif dalam pengelolaan pembelajaran. Kemudian pembelajaran lebih 

menyenangkan, dan guru fiqh mempunyai ciri khas tes soal tersendiri dalam evalusi 

belajar. 

Tujuan dari penelitian ini di laksanakan selain berasal dari latar belakang 

yang telah di jelaskan yaitu 1) Untuk mendeskripsikan kompotensi pedagogik guru 

fiqh dalam menguasai karakteristik peserta didik dalam pembelajaran fiqh di MAN 

Kota Batu.2) Untuk mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru fiqh dalam 

berkomunikasi dengan peserta didik dalam pembelajaran fiqh di Man Kota Batu.3) 

Untuk mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru fiqh dalam mengevaluasi hasil 

belajar pembelajaran fiqh di Man Kota Batu. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis 

penelitian fonomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di MAN Kota Batu, data yang 

di dapatkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Sedangkan untuk pengecekan keabsahan temuan yakni : Pengumpulan data, 

kondensasi, dan display. 

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan membuahkan kesimpulan : 

Fokus Pertama menyimpulkan kompetensi pedagogig guru dalam mengetahui 

karakteristik peserta didik pada pembelajaran fiqh di kelas XI MAN Kota Batu 

dapat mengidentifikasi perbedaan peserta didik aspek yakni aspek fisik, intelektual, 

dan moral,nilai,sikap. Guru juga mampu  memahami karakteristik peserta didik 

melalui perilaku awal (Entering Behavior) membangun komunikasi terlebih dahulu 

dengan peserta didik, menentukan dari  mana  pembelajaran dimulai, mengetahui 

penyebab penyimpangan perilaku peserta didik mampu mencegah agar perilaku 

tersebut tidak merugikan peserta didik lain. Fokus kedua Kompetensi pedagogik 

Guru dalam pembelajaran fiqh mampu membangun komunikasi efektif 

(menggunakan bahasa mudah dipahami dan bercanda dengan peserta didik agar 

tidak mengantuk) dan membangun komunikasi,kerjasama antar peserta didik lewat 

berbagai metode. Guru mampu mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan 

peserta didik tanpa memotong pembicaraannya, kecuali jika diperlukan 



vi 

mengklarifikasi. Fokus tiga Kompetensi pedagogik guru fiqh dalam mengevaluasi 

hasil belajar di MAN  Kota  Batu  (ranah kognitif ) ujian tertulis dan tes objektif. 

Penialaian ranah psikomotorik dilakukan praktek baik secara individu atau 

kelompok.Penilaian untuk ranah afektif menggunakan observasi dari guru langsung 

dan penilaian antar teman.Guru dalam pembelajaran fiqh di MAN Kota Batu 

memberikan kesempatan remidial bagi peserta didik yang tidak memenuhi standar 

nilai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan dan 

kemajuan. Hal ini di akui memang pendidikan merupakan faktor utama dalam 

membentuk karakter dan pribadi manusia. Kualitas daripada pendidikan 

masyarakat, menjadikan suatu bangsa bisa dinilai sampai mana kemajuan suatu 

bangsa tersebut. Baik buruknya tingkah laku maupun pribadi manusia dalam 

ukuran normatif merupakan salah satu fungsi pendidikan.  

Pengaplikasian fungsi normatif pendidikan dapat terwujud melalui 

perantara guru memberikan pertanyaan, dan siapa yang dapat menjawab 

silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Pada saat itu salah satu siswa ingin 

menjawab dan mengangkat tangan kirinya. Karena dalam hal ini, mengangkat 

tangan menggunakan bagian kiri dianggap tidak sesuai dengan norma atau 

kurang baik, maka guru menegur dan memberikan pengertian, arahan serta 

membimbing siswa tersebut, agar menyadari bahwa perbuatan yang telah di 

lakukan merupakan kekeliruan. Guru juga mengajak siswa tidak hanya dalam 

kegiatan tanya jawab menggunakan tangan kanan, tetapi juga dalam 

aktivitasnya melakukan hal kebaikan.  

Pendidikan yang terpenting adalah seorang guru yang merupakan bagian 

dari sistem pendidikan. Pentingnya guru dalam proses belajar mengajar 

memiliki peraran dalam menentukan kualitas dan kuantitas pelaksanaan 

pelajaran. Oleh karena itu, seorang guru sudah seharusnya memikirkan dan 
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merancang peningkatan pelaksanaan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. Guru merupakan salah satu kunci pendidikan menjadi bermutu, 

oleh sebab itu jika ingin pendidikan bermutu, maka guru harus mengimbangi 

menjadi bermutu juga agar tidak menjadi ilusi semata.  

Untuk menjadi guru yang bermutu harus memiliki empat kemampuan dasar 

atau biasa di sebut dengan kompetensi sehingga membuat seorang guru dalam 

prosesnya berjalan dengan profesional. Empat kompetensi yang dimaksud 

yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan 

kompetensi personal. Kompetensi ini juga harus di lakukan dengan konsisten, 

terampil dan konsekuen. Dimana guru diharuskan untuk menjiwai dan 

menerapkan kompetensi tersebut. Guru sudah dikatakan profesional bila mana 

empat kompetensi tersebut di kuasai. Jadi, sejatinya guru sudah harus 

menunjukkan ke empat aspek tersebut secara utuh.  

Kenyataan yang sangat kita tahu di Indonesia saat ini, khususnya di 

lapangan  bahwasanya tidak banyak guru yang matang dalam menyiapkan 

pembelajaran secara utuh. Biasanya para guru hanya terfokus pada 

pembelajaran yang fokusnya hanya pada seorang guru. Kurangnya eksplorasi 

dalam pengaplikasian pembelajaran membuat kemandekan, sehingga 

pembelajaran terkesan membosankan. Terlebih lagi, guru dalam bidang agama 

Islam di anggap kurang interaktif, dan inovatif. Biasanya mereka hanya 

mengandalkan metode ceramah. Motivasi dalam diri siswa menjadi kurang 

terbangun dan pembelajaran terkesan. Dalam pembelajaran juga guru sudah 

seharusnya melihat situasi dan kondisi siswa. Terkadang guru tidak mau tau 

bagaimana posisi dan keadaan siswa, sehingga pembelajaran menjadi kurang 
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kondusif. Oleh karena itu kompetensi pedagogik guru sangat di pentingkan 

dalam hal ini.  

Kompetensi pedagogik adalah dimana kemapuan seorang guru dalam 

mengelola pembelajaran untuk peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi dalam belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Melalui kompetensi 

tersebut, guru tidak hanya di tuntut untuk mentrasfer ilmunya saja, guru juga 

harus menjadi pribadi yang kreatif tetapi juga menjadi pribadi yang inovatif.  

Berdasarkan hal tersebut, Guru Fiqh di Man Kota Batu mampu dan bisa 

menguasai kemampuan pedagogik yang dimiliki. Dimana melalui observasi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang di lakukan oleh guru fiqh di MAN Kota 

Batu terdapat interaksi yang baik antara guru dan murid saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung di kelas. Guru fiqh Man Kota Batu dapat 

memposisikan diri dengan baik terhadap siswa dalam artian  menjadi guru yang 

fleksibel. Sehingga murid juga tetap menghormati guru dengan baik. Kita 

ketahui saat ini siswa SMA/MA/MAN biasanya tidak mau terlalu di kekang, 

tetapi juga tidak bisa terlalu di longgarkan, hal ini nantinya menjadikan mereka 

sewenang-wenang. Dalam pengelolaan membuka pembelajaran guru fiqh 

mempunyai cara yang baik sehingga perhatian siswa bisa terpusat pada guru, 

dalam proses pembelajaran menjadikan siswa menjadi lebih konsentrasi. Guru 

fiqh Man Kota Batu juga terampil dalam kegiatan menutup pembelajaran .  

Dalam pembelajaran fiqh, guru fiqh menggunakan strategi dalam mengajar 

dengan bervariatif, tidak monoton dan hal ini menjadikan para siswa merasa 
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tidak bosan. Sehingga adanya komunikasi yang baik antara peserta didik dan 

pendidik. Proses pembelajaran Fiqh di MAN Kota Batu tidak hanya tentang 

teori saja, tetapi juga melakukan praktek – praktek. Misalnya, pelajaran bab 

tentang Munakahat (pernikahan) siswa siswi Man Kota Batu mempraktekkan 

prosedur pernikahan dalam islam yang benarmulai dari apa saja syarat 

menikah, rukun menikah, ijab qobul, dll. Semua itu, di praktekkan  dengan 

baik, para siswa seolah – olah ada yang menjadi mempelai pria dan wanita, ada 

wali, saksi dan bahkan tak tanggung – tanggung siswa juga membawa 

seserahan sesuai dengan adat di daerah. Dengan demikian, guru fiqh 

membebaskan siswa untuk kreatif, dan siswa juga menjadi lebih kompak. 

Selain itu, dengan praktek para siswa akan menjadi lebih mengingat langsung 

pembelajaran yang di ajarkan.  

Guru fiqh di Man Kota Batu dapat mengolah kelas dengan kreatif dan 

bervariasi. Keterampilan dalam mengadakan variasi pembelajaran ini terlihat 

dengan optimalnya pembelajaran sehingga menciptakan suasana yang 

kondusif bagi siswa. Apabila ada gangguan dalam proses pembelajaran guru 

fiqh juga cepat dan tanggap dalam mengatasi hal tersebut, hal ini bertujuan agar 

tercapainya tujuan pembelajaran. Keterampilan yang dimiliki beliau dalam 

mengaevaluasi hasil belajar juga unik. Biasanya guru cenderung monoton 

dalam penilaian kognitif siswa. Yang paling umum yakni, pilihan ganda dan 

juga uraian objektif atau jawaban singkat. Beliau memiliki variasi soal dengan 

menjodohkan.  

Berdasarkan uruaian di atas, dalam hal ini menjadikan penulis tertarik untuk 

mengetahui dan memahami mengenai “KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU 
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KELAS XI DALAM PEMBELAJARAN FIQIH DI MAN KOTA BATU”, 

karena setiap guru memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan proses 

pembelajaran. 

B. Fokus Penelitian 

Merujuk pada poin permasalahan, maka rumusan masalah ini dapat 

Diformulasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kompotensi pedagogik guru fiqh dalam menguasai karakteristik 

peserta didik dalam pembelajaran fiqh kelas  XI di MAN Kota Batu ? 

2. Bagaimana kompetensi pedagogik guru fiqh dalam berkomunikasi dengan 

peserta didik dalam pembelajaran fiqh kelas XI di Man Kota Batu ? 

3. Bagaimana kompetensi pedagogik guru fiqh dalam mengevaluasi hasil 

belajar pembelajaran fiqh kelas XI di Man Kota Batu?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka dalam proses Penelitian ini 

peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan kompotensi pedagogik guru fiqh dalam menguasai 

karakteristik peserta didik dalam pembelajaran fiqh di MAN Kota Batu. 

2. Mempraktekkan kompetensi pedagogik guru fiqh dalam berkomunikasi 

dengan peserta didik dalam pembelajaran fiqh di Man Kota Batu. 

3. Menyebutkan kompetensi pedagogik guru fiqh dalam mengevaluasi hasil 

belajar pembelajaran fiqh di Man Kota Batu. 
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D. Kegunaan  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang 

bermanfaat dan sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi para guru, 

terutama untuk  guru yang baru. 

b. Menjadikan bahan kajian dalam rangka meningkatkan kualitas guru 

terhadap keprofesionalan guru dan kualitas pembelajaran peserta 

didik di madrasah.  

c. Dapat menjadikan dasar untuk peneliti selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam rangka meningkatkan kembali kualitas pendidikan di 

madrasah. 

b. Bagi Guru  

Menambah wawasan bagi para guru khususnya guru Pendidikan 

Agama Islam di MAN Kota Batu sebagai wawasan dan wacana baru 

dalam meningkatkan kualitas profesionalitas dan kualitas 

pembelajaran peserta didik.  
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna. 

E. Definisi Operasional 

Dengan maksud memberikan kemudahan dalam memahami serta 

menghindari bias interprestasi yang salah persepsi mengenai segala Pengertian 

terhadap penelitian ini, maka perlu untuk diberikan batasan Masing-masing 

istilah, yaitu sebagai berikut : 

1. Kompetensi  

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang 

diharapkan. 

2. Kompetensi Pedagogik 

Kemampuan seorang guru dalam pengelolaan pembelajaran.  

3. Guru  

Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah. 

4. Pembelajaran  

Suatu proses yang mengandung hubungan timbal balik antara guru dan 

murid dalam situasi belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. 
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5. Fiqh  

Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas 

persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik 

kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan 

Allah, Tuhannya. 

Berdasarkan pengertian dan uraian kata di atas, maka secara umum dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “KOMPETENSI 

PEDAGOGIK GURU DALAM PEMBELAJARAN FIQH DI MAN KOTA 

BATU” adalah  Kemampuan pendidik dalam pengelolaan pembelajaran 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi dimana mengandung hubungan timbal balik antara 

guru dan murid dalam situasi belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan 

tertentu yakni mempelajari salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang 

secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan 

manusia dengan Allah, Tuhannya. 
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang 

berhubungan dengan penelitian ini, maka peneliti akan memberikan 

kesimpulan dalam kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran fiqh di 

MAN Kota Batu : 

1. Kompetensi pedagogig guru dalam mengetahui karakteristik peserta didik 

pada pembelajaran fiqh di MAN Kota Batu sangat mampu/ mumpuni. 

Dimana guru dalam pembelajaran fiqh di MAN Kota Batu dapat 

mengidentifikasi perbedaan peserta didik pada aspek fisik, intelektual, dan 

sikap,moral,nilai. Guru dalam pembelajaran fiqh juga mampu  memahami 

karakteristik peserta didik melalui perilaku awal (Entering Behavior) yakni 

dengan membangun komunikasi terlebih dahulu dengan peserta didik, 

sebagaimana hal ini  menentukan dari  mana  pembelajaran fiqh harus 

dimulai. Perbedaan karakteristik peserta didik dalam berbagai aspek 

menjadikan guru dalam pembelajaran fiqh di MAN Kota Batu mencoba 

mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik dan mampu 

mencegah agar perilaku tersebut agar tidak merugikan peserta didik lain. 

2. Kompetensi pedagogik Guru dalam pembelajaran fiqh tidak hanya dapat 

membangun komunikasi yang efektif antara guru dan murid ( menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami dan bercanda dengan peserta didik ) saja tetapi 

juga mampu membangun komunikasi dan kerjasama antar peserta didik 

lewat berbagai metode. Guru mampu mendengarkan semua pertanyaan dan 
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tanggapan peserta didik tanpa memotong pembicaraannya, kecuali jika 

diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan tanggapan 

tersebut 

3. Kompetensi pedagogik guru fiqh dalam mengevaluasi hasil belajar di MAN  

Kota  Batu sangatlah mumpuni. Dimana untuk ujian tertulis dilakukan 

dengan cara melaksanakan ulangan harian, ulangan tengah semester dan 

ulangan akhir semester (penialian mana kognitif)  dan tes objektif berupa 

menjodohkan dan Short Answer Objective item. Penialaian ranah 

psikomotorik dilakukan praktek baik secara individu maupun kelompok 

dengan materi yang sudah diajarkan.Penilaian untuk ranah afektif 

menggunakan observasi dari guru langsung dan penilaian antar teman sesuai 

dengan format yang telah di kembangkan oleh guru.Guru dalam 

pembelajaran fiqh di MAN Kota Batu memberikan kesempatan remidial 

bagi peserta didik yang tidak memenuhi standar nilai. 

B. Saran  

Berdasarkan analisis dari penelitian ini, peneliti sadar terdapat banyak 

kekurangan dalam penelitian.  Karena rasa peduli terhadap sesama, maka 

peneliti. ingin memberikan saran demi kelangsungan kehidupan yang lebih 

baik kepada pihak yang terkait dalam penelitian: 

1. Bagi siswa  

Sebaiknya siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan meningkatkan 

lagi belajar serta sikap ataupun perilaku.  
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2. Bagi guru  

Senantiasa melakukan pengawasan terhadap siswa di sekolah pada aspek 

yang belum di mumpuni. Seperti menguasai dalam kemapuan gaya belajar 

siswa. Sebaiknya juga di lakukan kelas kolaborasi dengan materi 

pembelajaran fiqh dengan biologi. Seperti  halnya, fiqh mengenai thaharah 

seperti haid, nifas dan istihadzah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi atau  sumber yang 

berkaitan dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Dan lebih 

mempersiapkan diri dalam proses pengambilan serta pengumpulan data, 

Sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi terkait 

dengan kompetensi pedogogik guru dalam pembelajaran fiqh kelas xi 

mengingat pembahasan fiqh sangat luas. Perlunya pula pengkajian 

mendalam. 
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