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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

A.A.A.A. LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang

Manusia menduduki posisi utama, baik sebagai subyek maupun

sebagai obyek ilmu. Manusia terbentuk dari jasad dan roh dengan sejumlah

potensi dan naluri tertentu, yang berwujud sebagai identitas ketunggalan dan

mutlaknya kebersamaan, dan berfungsi sebagai abdi sekaligus khalifah

(mandataris) Allah di bumi. Manusia diciptakan pada posisi antara hewan dan

malaikat dan mengandung sifat-sifat kehewanan, kesetanan, kemalaikatan dan

Ketuhanan. Dengan demikian, ia yang sering didefinisikan dengan makhluk

berpikir merupakan miniatur alam semesta.1

Maka dari itu dalam kitab Ihya’ juz I dijelaskan pentingnya ilmu bagi

manusia agar manusia tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan

untuk memperoleh ilmu tersebut manusia harus mengalami proses pencarian

ilmu. Dimana dalam proses tersebut ada seorang guru (pendidik) dan murid

(peserta didik)2. Maka dari itu kedudukan guru atau pendidik itu sangat penting,

bahkan lebih jauh lagi ia menyebutkan bahwa guru itu lebih utama daripada

mujahid.

Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab

terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan

seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif maupun potensi

psikomotorik.3

1 Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya’ Ulum ad Din juz III., (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996),
h 197. Saeful Anwar, Filsafat Ilmu al Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi, (Bandung: Pustaka
Setia, 2007), h. 177.

2 Lihat Al Ghazali, Ihya’ Juz I..., h. 14.
3 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya,

1972), h, 74-75. Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Surabaya: eLKAF, 2006), h. 51
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Maka dari itu pendidik harus memenuhi syarat-syarat sebagai pendidik

atau guru dalam berbagai segi, dan harus mempunyai profil yang meyakinkan.

Profil adalah tampang atau raut muka,4 gambaran. Dengan memenuhi

persyaratan tersebut maka pendidik atau guru akan dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik.

Disamping itu guru merupakan sentral pelaksana kurikulum. Dia yang

harus lebih dahulu mengenal, memahami dan melaksanakan hal-hal yang

tertuang dalam kurikulum. Tanpa guru kurikulum itu hanyalah benda mati yang

tiada berarti.

Pada prinsipnya guru merupakan profesi yang mulia dan terpuji.

Berkat pengabdian guru dalam mendidik siswa dan siswinya, mencuatlah

sederet tokoh yang piawai dalam menggelindingkan roda pemerintahan atau

pakar ilmu pengetahuan. Berkat sentuhan tangan seorang guru lahir pula sederet

tenaga profesional yang benar-benar dibutuhkan. Guru merupakan salah satu

kunci keberhasilan dalam meraih prestasi dan dalam menggapai cita-cita.

Dalam pendidikan, guru mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, guru dituntut melaksanakan

tugas-tugas yang menjadi kebijakan pemerintah dalam usaha mencerdaskan

kehidupan bangsa. Dan sebagai abdi masyarakat, guru dituntut berperan aktif

mendidik masyarakat dari belenggu keterbelakangan menuju masa depan yang

gemilang.5 Dan untuk dapat melaksanakan hal itu semua seorang guru harus

memenuhi persyaratan dan kompetensi juga profesional. 6

Namun fakta mengatakan bahwa banyak sekali guru yang tidak

memenuhi syarat dan kualitas. Kualitas para guru dapat diketahui dari tingkat

4 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h, 702. Maka
profil seorang guru adalah tampang atau penampilan dari seorang guru yang diharapkan berpengaruh
positif kepada yang lainnya. Lihat juga, Elfi Muawanah, Profil Guru dalam Agama Era Globalisasi
dalam Meniti Jalan Pendidikan Islam, ed. Akhyak, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 217.

5 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), h 34.
6 Orang yang profesional ialah orang yang memiliki profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan

yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.
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profesionalisme mereka dalam merealisasikan segala sesuatu yang berkaitan

dengan tugas mengajar para peserta didik. Namun guru-guru di Indonesia

masih jauh dari hal itu. Dan lagi banyak sekali guru di Indonesia yang hanya

mengajar atau mendidik aspek kognitifnya saja, tanpa mendidik aspek afektif

dan psikomotorik, yang hal itu sangat tidak sesuai dengan teori pendidikan

islam. Terlebih lagi banyak guru di sekolah-sekolah menengah atau sekolah

dasar yang mengajar tidak pada ahlinya, yang hal itu menyebabkan guru

dikatakan tidak profesional dan tidak memenuhi kompetensi seorang guru.

Maka dari itu Kami akan mencoba membahas mengenai eksistensi

guru atau pendidik, yang isinya mengulas tentang siapakah guru sebenarnya,

bagaimana syarat-syarat, tugas dan perannya, serta kompetensi yang harus

dimiliki oleh seorang guru.

B.B.B.B. RumusanRumusanRumusanRumusan MasalahMasalahMasalahMasalah

1. Apa pengertian pendidik?

2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik ?

3. Apa saja tugas dan peran pendidik?

4. Bagaimana kompetensi seorang pendidik?

C.C.C.C. TujuanTujuanTujuanTujuan PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan

1. Untuk mengetahui pengertian pendidik.

2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik.

3. Untuk mengetahui tugas dan peran pendidik.

4. Untuk mengetahui kompetensi seorang pendidik.
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BABBABBABBAB IIIIIIII

PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

A.A.A.A. PengertianPengertianPengertianPengertian PendidikPendidikPendidikPendidik

Pendidik, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (JS. Badudu dan

Sutan Mohammad) disebutkan bahwa: “Pendidik adalah guru atau orang yang

mendidik.”7 Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS pasal 1 disebutkan bahwa:

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.”8

Di sini penulis menyamakan antara guru dan pendidik, karena yang

dimaksud pendidik disini adalah orang yang mengupayakan kedewasaan anak

didik. Kata guru atau pendidik berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang

yang mengajar. Dalam bahasa Inggris, dijumpai kata teacher yang berarti

mengajar. Selain itu terdapat juga kata tutor yang berarti guru pribadi yang

mengajar di rumah, mengajar ekstra, memberi les tambahan pelajaran, educator,

pendidik, ahli didik, lecturer, pemberi kuliah, penceramah.9

Dalam bahasa Arab istilah yang mengacu kepada pengertian guru seperti

al-alim (jamaknya ulama), atau al mu'alim yang berarti orang yang mengetahui

dan banyak digunakan para ulama/ahli pendidikan untuk menunjuk pada hati

guru. Selain itu ada pula sebagian ulama yang menggunakan istilah mudarris

untuk arti orang yang mengajar atau orang yang memberi pelajaran.10 Dalam

7 J.S. Badudu dan Sutan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1996), h. 342.

8 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, pasal 1.
9 Abudin Nata, Perspektif Islam dalam Pola Hubungan Guru Murid, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2001), h. 41.
10 Ibid.
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konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murabbi11, muallim12 dan

muaddib. 13

Pendidik adalah komponen yang sangat penting dalam sistem

pendidikan.14 Pendidik adalah orang yang sengaja mempengaruhi orang lain

untuk mencapai tujuan pendidikan.15 Al Ghazali sebagaimana yang dikutip

Sulistiyorini dalam bukunya "Manajemen Pendidikan Islam" menyatakan

bahwa pendidik merupakan pelita segala zaman, orang yang hidup semasa

dengannya akan memperoleh pancaran nur keilmuwan dan andaikata dunia

tidak ada pendidik niscaya manusia seperti binatang.16

Kemuliaan dan kedudukan para pendidik dalam Islam tercermin dari

firman Allah sebagai berikut:

ِعَفْرَي ُهَّللا َنيِذَّلا اوُنَمَآ ْمُكْنِم َنيِذَّلاَو اوُتوُأ َمْلِعْلا

ٍتاَجَرَد
Artinya: Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.17

Sebagaimana dalam teori Barat, pendidik dalam Islam ialah siapa saja

yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik adalah orang tua

(ayah dan ibu). Hal itu disebabkan dua hal: pertama, karena kodrat, kedua

karena kepentingan orang tua terhadap kemajuan perkembangan anaknya,

suksesnya anak adalah suksesnya orang tua juga.18

Munardji mengatakan dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, bahwa

pendidik dalam Islam adalah

11 Penggunaan kata ini merupakan bentuk isim fa'il dari tarbiyah.
12 Penggunaan kata ini merupakan bentuk isim fa'il dari ta'lim yang pengambilannya berasal

dari QS: al-Baqarah/2: 31.
13 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam,cet 5, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 56.
14 Rosyadi, Pendidikan ..., h.172.
15 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan Kembali

Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 142.
16 Sulistiyorini, Manajemen..., h.62.
17 QS. Al-Mujadilah: 11.
18 Tafsir, Ilmu ..., h. 74.
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Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik
dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi
afektif, kognitif dan psikomotorik. Pendidik berarti juga orang dewasa yang
bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam
perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaan.19

Karena guru adalah sebutan lain dari pendidik maka penulis juga

mengemukakan arti guru. Secara etimologi guru diartikan dengan orang yang

pekerjaannya sebagai pengajar.20 Dalam paradigma jawa, pendidik diidentikkan

dengan guru (gu dan ru) yang berarti ”digugu dan ditiru” . Namun dalam

paradigma baru, pendidik tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga

sebagai motivator atau fasilitator proses belajar mengajar yaitu relasi dan

aktualisasi sifat-sifat ilahi manusia dengan cara aktualisasi potensi-potensi

manusia untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki.21

Secara sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan

kepada anak didik.22 Sedangkan menurut Zakiyah Darajat guru merupakan

pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima

dan memikul sebagian tanggung jawabnya pendidikan yang terpikul dipundak

para orang tua.23 Sedangkan menurut Akhyak guru adalah orang dewasa yang

menjadi tenaga kependidikan untuk membimbing dan mendidik peserta didik

menuju kedewasaan, agar memiliki kemandirian dan kemampuan dalam

menghadapi kehidupan dunia dan akhirat.24

Seorang pendidik atau guru adalah seorang pembimbing, pendidik,

pemberi nasehat dan sekaligus orang tua bagi muridnya. Pendidikan Islam

19 Munardji, Ilmu ..., h. 61.
20 Depdikbud, Kamus ..., h.267.
21 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21, (Jakarta: Pustaka al Husna,

1998) h.86
22 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan

Teoritis Psikologis, Cet.3, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 31
23 Zakiah Darajat,Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2001), h. 39.
24 Akhyak, Profil Pendidik Sukses: Sebuah Formulasi Dalam Implementasi Kurikulum

Berbasis Kompetensi, (Surabaya: eLKAF, 2005). h. 2. Akhyak, Meretas Pendidikan Islam Berbasis
Etika, (Surabaya: eLKAF, 2006), h 198.
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menggunakan tujuan sebagai dasar untuk menentukan pengertian pendidik,

disebabkan karena pendidikan merupakan kewajiban agama dan kewajiban

hanya dipikulkan kepada orang yang telah dewasa. Kewajiban itu pertama-tama

bersifat personal, dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas

pendidikannya sendiri, kemudian meningkat pada dataran sosial yang berarti

bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan orang lain.25

Pendidik dalam Islam menurut penulis orang-orang yang bertanggung

jawab terhadap perkembangan anak didik dengan berupaya mengembangkan

seluruh potensi yang dimiliki peserta didik baik potensi kognitif, afektif

maupun psikomotorik dan bertanggung jawab dalam perkembangan jasmani

dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga mampu mencapai

tujuan pendidikan Islam yaitu selamat dunia dan akhirat.

B.B.B.B. SyaratSyaratSyaratSyarat PendidikPendidikPendidikPendidik

Menurut Malik Fajar, tugas guru dimasa depan itu berat. Karena harus

menjalankan tugas mengajar, mendidik dan membimbing peserta didik untuk

menyongsong masa depan.26 Apalagi di dunia pendidikan Islam, dapat diambil

contoh pesantren, guru menempati peranan penting dan fungsi guru merupakan

keharusan. Disana tiada pendidikan atau pembelajaran tanpa adanya seorang

guru. Karena guru merupakan penentu sistematika pembelajaran mulai dari

kurikulum sampai yang lainnya. Guru merupakan pemberi petunjuk kepada

peserta didik dalam menghadapi masa depannya. Disamping itu dalam Islam

klasik juga ada konsep barokah dari seorang guru, seperti yang ada dalam dunia

pesantren-pesantren salafiyah. Maka guru menjadi sesuatu yang istilahnya wajib

dalam sistem pendidikan Islam, dan kehadiran seorang guru sangat diperlukan

untuk keberlangsungan pendidikan Islam. Sebelum menyebutkan mengenai

25 Nafis, Diktat……h. 43.
26 Malik Fajar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam, (Jakarta: LP3NI, 1998), h. 213. atau

lihat Akhyak, Profil ..., h. 3. Akhyak, Meretas ..., h 199.
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syarat pendidik atau guru dalam pendidikan Islam, terlebih dahulu penulis

uraikan syarat pendidik dalam pendidikan secara umum.

Syarat guru, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 42, UU no 20

tahun 2003, tentang pendidikan Nasional:

a. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dengan jenjang
kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan
oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

c. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.27

Suwarno sebagaimana yang dikutip Khoiron Rosyadi, mengusulkan enam

syarat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, yaitu:

a. Kedewasaan, Langeveld berpendapat seorang pendidik harus orang
dewasa, sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa tidak
dapat menciptakan situasi pendidikan dalam arti yang sebenarnya. Salah
satu ciri kedewasaan adalah kewibawaan dan kewibawaan bersumber pada
kepercayaan dan kasih sayang antara pendidik dan anak didik.

b. Identifikasi norma, artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan
kepada anak, misalnya pendidik ahama tidak akan berhasil diberikan
orang yang sekedar tahu tentang agama tapi tidak menganut agama yang
diajarkan tersebut. Dimana pendidik anak itu tidak sekedar persoalan
teknis saja, tetapi persoalan batin juga. Dalam arti pendidik harus menjadi
satu dengan norma yang disampaikan kepada anak didik.

c. Identifikasi denga anak, artinya pendidik dapat menempatkan diri dalam
kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kodrat
anak.

d. Knowledge,mempunyai pengetahuan yang cukup perihal pendidikan.
e. Skill,mempunyai ketrampilan mendidik.
f. Attitude,mempunyai sikap jiwa yang positif terhadap pendidikan.28

27 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (Jakarta: Citra Umbara,
2005), h. 15.

28 Rosyadi, Pendidikan…, h. 182.
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Oemar Hamalik mengatakan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan

profesional maka untuk menjadi guru harus pula memenuhi persyaratan yang

berat. Beberapa diantaranya ialah:

a. harus memiliki bakat sebagai guru,
b. harus memiliki keahlian sebagai guru,
c. memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi,
d. memiliki mental yang sehat,
e. berbadan sehat
f. memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
g. guru adalah manusia berjiwa pancasila, dan
h. guru adalah seorang warga negara yang baik.29

Profesi atau jabatan guru sebagai pendidik formal di sekolah sebenarnya

tidaklah dapat dipandang ringan karena menyangkut beberapa aspek kehidupan

serta menuntut pertanggung jawaban moral yang berat. Inilah sebabnya

pendidik dituntut berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang

yang akan berkecimpung dibidang keguruan. Persyaratan itu meliputi fisik,

psikis, mental, moral dan intelektual.30 Maka dapat dikatakan, apabila ingin

menjadi guru atau pendidik yang profesional, seseorang harus memenuhi

berbagai persyaratan, terlebih lagi pendidik dalam pendidikan Islam.

Persyaratan untuk menjadi pendidik dalam pendidikan Islam lebih kompleks

daripada persyaratan dalam pendidikan umum. Berikut ini berbagai persyaratan

pendidik dalam pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ulama dan

cendekiawan Islam.

Al Kanani31 (w 733 H) sebagaimana yang dikutip oleh Ramayulis dalam

bukunya Ilmu Pendidikan Islam, mengemukakan persyaratan seorang pendidik

atas tiga macam, yaitu: 1) Yang berkenaan dengan dirinya sendiri. 2) Yang

berkenaan dengan pelajaran, dan 3) Yang berkenaan dengan muridnya.

Pertama, syarat guru yang berhubungan dengan dirinya yaitu:

29 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 118.
30 Team Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik, DidaktikMetodik Kurikulum PBM, (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 1981), h. 9.
31 Nama lengkapnya adalah Badruddin Ibn Jama'ah al Kanani.
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a. Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya
dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah
yang diberikan Allah kepadanya. Karenanya ia tidak mengkhianati amanat
itu, malah ia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah SWT.

b. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk
pemeliharaannya adalah tidak mengajarkannya kepada orang yang tidak
berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu hanya untuk
kepentingan dunia semata.

c. Hendaknya guru bersifat zuhud artinya ia mengambil rizki dunia hanya
untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara
sederhana. Ia hendaknya tidak tamak terhadap kesenangan dunia sebab
sebagai orang yang berilmu, ia lebih mengerti daripada orang awam bahwa
kesenangan itu tidak abadi.

d. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya
sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestasi atau kebanggaan
atas orang lain.

e. Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan
syara’ dan menjauhi situasi yang biasa mendatangkan fitnah dan tidak
melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang
banyak.

f. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam, seperti melaksanakan sholat
berjamaah di masjid, mengucapkan salam, serta menjalankan amar ma'ruf
dan nahi munkar. Dalam melakukan semua itu hendaklah ia sabar dan tegar
dalam menghadapi celaan dan cobaan.

g. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunatkan oleh agama baik
lisan maupun perbuatan, seperti membaca al Qur'an, berdzikir, dan sholat
tengah malam.

h. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan
orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk. Sebagai
pewaris Rasulullah sudah sepantasnya seorang pendidik untuk
memperlihatkan akhlak yang terpuji, sebagaimana peran yang dimainkan
Rasulullah dalam menghadapi umatnya (sebagai teladan dan panutan).

i. Guru hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang
bermanfaat, seperti beribadah, membaca, mengarang. Ini berarti bahwa
seorang pendidik harus selalu pandai memanfaatkan segala kondisi sehingga
hari-harinya tidak ada yang terbuang.

j. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu
dari orang yang lebih rendah padanya, baik secara kedudukan maupun
usianya. Artinya seorang pendidik hendaklah selalu bersikap terbuka
terhadap masukan apapun yang bersifat positif, konstruktif dan dari
manapun datangnya.

k. Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun dan mengarang serta
memperhatikan ketrampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.



Makalah Gus Rohman 11

Kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran (syarat-syarat
paedagogis-didaktis ) yaitu:

a. Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari
hadast dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud
mengagungkan ilmu dan syariat.

b. Ketika keluar dari rumah, hendaknya guru selalu berdoa agar tidak sesat
menyesatkan, dan terus berdzikir kepada Allah SWT, hingga sampai ke
majelis pengajaran. Ini menegaskan bahwa sebelum mengajarkan ilmunya,
seorang guru sepantasnya untuk mensucikan hati dan niatnya.

c. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat
terlihat oleh semua murid. Artinya ia harus berusaha agar apa yang
disampaikannya hendaklah diperkirakan dapat dinikmati siswanya dengan
baik.

d. Sebelum mulai mengajar, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat al
Qur’an agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca
basmalah.

e. Hendaknya guru mengajarkan bidang studi sesuai dengan hirarki nilai
kemuliaan dan kepentingannya yaitu tafsir al Qur’an, hadist, ushul al din,
ushul fiqih dan seterusnya. Barangkali untuk seorang guru atau pendidik
pemegang mata pelajaran umum, hendaklah selalu mendasarkan materi
pelajarannya dengan al Qur'an dan hadits Nabi, dan kalau perlu mencoba
untuk meninjaunya dari kacamata Islam.

f. Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras
hingga membisingkan ruangan, tidak pula terlalu rendah hingga tidak
terdengar oleh murid atau siswa.

g. Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan
pembahasan pada obyek tertentu. Artinya dalam memberikan materi
seorang pendidik memperhatikan tatacara penyampaian yang baik
(sistematis) sehingga apa yang disampaikan akan mudah dicerna oleh
peserta didik.

h. Guru hendaknya menegur murid yang tidak menjaga sopan santun dalam
kelas, seperti menghina teman, tertawa keras, tidur, berbicara dengan teman
atau tidak menerima kebenaran. Ini berarti bahwa seorang pendidik dituntut
untuk selalu menanamkan dasar-dasar akhlak terpuji dan sopan santun, baik
di dalam ruangan ataupun di luar ruangan belajar.

i. Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan,
menyampaikan pelajaran dan menjawab pertanyaan. Apabila ia ditanya
tentang sesuatu yang ia tidak tahu maka hendaklah menyatakan bahwa ia
tidak tahu.

j. Terhadap murid baru, guru hendaknya bersikap wajar dan mencipatakan
suasana yang membuatnya telah merasa menjadi bagian dari kesatuan
teman-temannya. Dengan arti lain, bahwa pendidik harus berusaha
mempersatukan hati peserta didiknya antara satu dengan yang lainnya.
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k. Guru hendaknya menutup setiap akhir kegiatan belajar mengajar dengan
kata-kata wallahu a’lam (Allah yang maha tahu) yang menunjukkan
keikhlasan kepada Allah SWT.

l. Guru hendaknya tidak mengasuh bidang studi yang tidak dikuasainya. Hal
ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelecehan ilmiah dan sebaliknya akan
terjadi hal yang sifatnya memuliakan ilmu dalam proses belajar mengajar.
Ketiga, syarat-syarat guru ditengah-tengah para muridnya, antara lain:

a. Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah,
menyebarkan ilmu dan menghidupkan syara’, menegakkan kebenaran dan
melenyapkan kebatilan serta memelihara kemaslahatan umat.

b. Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak
mempunyai niat tulus dalam belajar. Sebagian ulama memang pernah
berkata "Kami pernah menuntut ilmu dengan tujuan bukan karena Allah,
sehingga guru menolak, kecuali jika Kami menuntut ilmu karena Allah.
Sebab, kalau niat tulus ini disyaratkan pada awal penerimaan peserta didik
maka peserta didik akan mengalami kesulitan.

c. Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
Artinya seorang pendidik hendaknya menganggap bahwa peserta didiknya
itu adalah merupakan bagian dari dirinya (bukan orang lain).

d. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan
berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran. Artinya, seorang guru
harus memahami kondisi murid-muridnya dan mengetahui tingkat
kemampuannya dalam berbahasa.

e. Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
f. Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar

yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar guru selalu memperhatikan
tingkat pemahaman siswanya dan pertambahan keilmuan yang diperolehnya.

g. Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
h. Guru hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan murid, baik

dengan kedudukan atau hartanya.
i. Guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual

maupun akhlaknya.32

Suatu hal yang sangat menarik dari teori tentang syarat-syarat pendidik

yang dikembangkan oleh al Kanani itu yaitu adanya unsur yang menekankan

pentingnya sifat kasih sayang, lemah lembut terhadap anak didik.

Munir Mursi (1977:97), sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir,

tatkala ia membicarakan syarat-syarat guru kuttab (semacam sekolah dasar di

32 Ramayulis, Ilmu ..., h. 94. Lihat juga Rosyadi, Pendidikan..., h. 182.
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Indonesia), menyatakan syarat terpenting bagi guru dalam Islam adalah syarat

keagamaan. Dengan demikian, syarat guru dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Umur harus sudah dewasa.
b. Kesehatan harus sehat jasmani dan rohani.
c. Keahlian, harus menguasai barang yang diajarkannya dan menguasai ilmu

mendidik (termasuk ilmu mengajar).
d. Harus berkepribadian muslim.33

Akhyak dalam bukunya profil pendidik sukses mengemukakan bahwa

guru sebagai pendidik generasi mendatang perlu memiliki persyaratan-

persyaratan sebagai berikut:

a. Dari segi kualifikasi, guru perlu memiliki kelayakan akademik yang tidak
sekedar dibuktikan dengan gelar dan ijazah, tetapi harus ditopang oleh
kualitas diri yang unggul dan profesional.

b. Dari segi kepribadian, guru perlu memiliki kepribadian yang tinggi yang
dihiasi dengan akhlak yang mulia dalam segala perilakunya.

c. Dari segi pembelajaran, guru perlu memahami ilmu teori dan praktek
pendidikan dan kurikulum. Mampu mendesain program pembelajaran yang
baik. Mampu mengimplementasikan pembelajaran dengan seni
pembelajaran yang efektif. Mampu mengevaluasi pembelajaran secara
potensial dan sebagai titik akhirnya adalah mampu menghantarkan
pembelajaran peserta didik dengan sukses.

d. Dari segi sosial, guru sebagai pendidik perlu memiliki kepekaan sosial
dalam menghadapi fenomena sosial di sekitarnya, karena guru adalah salah
satu elemen masyarakat yang memiliki sumberdaya yang berbeda
kualitasnya dibanding dengan elemen masyarakat yang lain.

e. Dari segi religius, guru perlu memiliki komitmen keagamaan yang tinggi,
yang dimanifestasikan secara cerdas dan kreatif dalam kehidupannya.

f. Dari segi psikologis, guru perlu memiliki kemampuan mengenal
perkembangan jiwa anak, baik aspek intelektual, emosional dan spiritual.

g. Dari segi strategi, guru perlu memperkaya diri dengan berbagai metode,
pendekatan dan teknik pembelajaran yang lebih memiliki kehandalan dalam
mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya.34

Dapat ditambahkan sebuah syarat yaitu dalam melaksanakan KTSP guru

diharapkan kreatif sehingga siswa dapat aktif.35

33 Tafsir, Ilmu..., h. 81.
34 Akhyak, Profil ..., h. 8. Akhyak, Meretas...., h 204-205.
35 Akhol Firdaus, Idiologi di balik KTSP, (Makalah: Dalam seminar di STAIN Tulungagung,
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Dalam pendidikan Islam maupun pendidikan secara umum, setiap

pendidik harus mempunyai kode etik. Kode etik pendidik adalah norma-norma

yang mengatur hubungan kemanusiaan antara pendidik dan peserta didik, orang

tua peserta didik, koleganya, serta dengan atasannya.36

Al-Ghazali merumuskan kode etik dengan 17 bagian, sebagaimana yang

diutarakan Muhammad Nawawi, antara lain:

a. Menerima segala problem anak didik dengan hati dan sikap terbuka dan
tubuh. Bersikap penyantun dan penyayang.

b. Menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak.
c. Menghindari dan menghilangkan sifat angkuh terhadap sesama.
d. Bersifat merendah ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat.
e. Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia.
f. Bersifat lemah-lembut dan menghadapi anak didik yang rendah tingkat IQ-

nya, serta membinanya sampai pada taraf maksimal.
g. Meninggalkan sifat marah.
h. Memperbaiki sifat anak didiknya, dan bersikap lemah-lembut terhadap anak

didik yang kurang lancar berbicaranya.
i. Meninggalkan sifat yang menakutkan pada anak didik yang belum mengerti

atau mengetahui.
j. Berusaha memperhatikan pernyataan-pernyataan anak didik walaupun

pernyataannya itu tidak bermutu.
k. Menerima kebenaran kepada anak didik yang membantahnya.
l. Menjadikan kebenaran sebagai acuan proses pendidikan walaupun

kebenaran itu datangnya dari anak didik.
m. Mencegah anak didik mempelajari ilmu yang membahayakan.
n. Menanamkan sifat ikhlas pada anak didik, serta terus menerus mencari

informasi guna disampaikan pada anak didiknya yang akhirnya mencapai
tingkat taqarrub Allah SWT.

o. Mencegah anak didik mempelajari ilmu fardlu kifayah sebelum mem-
pelajari ilmu fardlu 'ain.

p. Mengaktualisasikan informasi yang akan diajarkan kepada anak didik.37

Dari berbagai pendapat para ilmuan dan para ulama diatas, dapat

disimpulkan bahwa sebenarnya jauh lebih lengkap dan kompleks jika seorang

Tidak diterbitkan).
36 Sulistiyorini, Manajemen …., h. 62.
37 Muhammad Nawawi al Jawi, Miraqil Ubudiyah, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 88. A.Fatah

Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.89-91.
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pendidik itu mencontoh figur Nabi Muhammad SAW, karena Nabi adalah

pendidik dalam Islam yang pertama kali. Nabi adalah suri tauladan yang

ditunjuk Allah agar menjadi contoh bagi manusia yang hidup di dunia.

C.C.C.C. TugasTugasTugasTugas DanDanDanDan PeranPeranPeranPeran PendidikPendidikPendidikPendidik

1.1.1.1. TugasTugasTugasTugas PendidikPendidikPendidikPendidik

Pendidik atau guru memiliki banyak tugas baik yang terikat dengan dinas

maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan ke

dalam tiga jenis tugas: yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan

dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.... Tugas guru sebagai profesi meliputi

mendidik, mengajar dan melatih.38 Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di

sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus

mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para murid atau siswanya.

Tugas guru dalam kemasyarakatan adalah bahwa masyarakat menempatkan

guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang

guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan, bahkan guru

pada hakekatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting

dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa.39

Al Ghazali mengatakan sebagaimana yang dikutip Munardji, tugas

pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan

serta membawakan hati nurani untuk bertaqarrub kepada Allah.40 Paters

mengemukakan, sebagaimana yang dikutip Nana Sudjana, ada tiga tugas dan

tanggung jawab guru, yakni:

a.Guru sebagai pengajar

b.Guru sebagai pembimbing

38 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), h. 4.
39 Akhyak, Profil ..., h. 9. Akhyak, Meretas...., h 205.
40 Munardji, Ilmu ..., h. 63.
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c.Guru sebagai administrator kelas41

Ketiga tugas tersebut merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai

pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan

melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut memiliki seperangkat

pengetahuan dan ketrampilan teknis mengajar disamping menguasai ilmu atau

bahan yang akan diajarkannya. Guru sebagai pembimbing mempunyai tugas

yaitu memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang

dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik, sebab tidak hanya

menyampaikan ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge tetapi juga

menyangkut pengembangan kepribadian dan penyampaian nilai-nilai kepada

para siswa. Sedangkan tugas sebagai administrator kelas pada hakekatnya

merupakan jalinan antara keterlaksanaan bidang pengajaran pada umumnya.

Dalam literatur Barat diuraikan, bahwa tugas-tugas guru selain mengajar

adalah hal yang berkaitan dengan kelengkapan mengajar, yaitu membuat

persiapan mengajar dan mengevaluasi hasil belajar. Hal ini menyatakan bahwa

sebelum mengajar guru harus membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu,

serta menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan ketika proses

pembelajaran, dan setelah selesai pembelajaran, guru harus melakukan evaluasi

untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran tersebut.

Al Abrasyi menyatakan sebagaimana yang dikutip Ahmad Tafsir, tugas

guru ternyata bercampur dengan syarat dan sifat guru, yaitu:

a.Guru harus mengetahui karakter murid
b.Guru harus selalu meningkatkan keahliannya baik dalam bidang yang

diajarkannya maupun cara mengajarkannya.
c.Guru harus mengamalkan ilmunya, jangan berbuat yang berlawanan dengan

ilmu yang diajarkannya.42

Sedangkan menurut Heri Jauhari Muchtar, tugas pendidik dibagi menjadi

dua, yaitu tugas secara umum dan khusus. Secara umum tugas pendidik adalah:

41 Sudjana, Dasar-Dasar..., h. 15.
42 Tafsir, Ilmu ..., h 79.
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a.Mujadid, yakni sebagai pembaharu ilmu, baik dalam teori maupun praktek
sesuai dengan syariat Islam

b.Mujtahid, yaitu sebagai pemikir yang ulung.
c.Mujahid, yaitu sebagai pejuang kebenaran.

Sedangkan secara khusus tugas pendidik di lembaga pendidikan adalah
sebagai berikut:

a.Perencana : mempersiapkan bahan, metode dan fasilitas pengajaran serta mental
untuk mengajar.

b.Pelaksana : pemimpin dalam proses pembelajaran.
c.Penilaian : mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisis dan menilai

keberhasilan proses belajar mengajar.43

Muhaimin merumuskan tugas-tugas pendidik dalam pendidikan Islam,

sebagaimana yang dikutip oleh Muntahibun Nafis, dengan menggunakan

berbagai istilah seperti, ustadz, mu'allim, murabbi, mursyid, mudarris, dan

muaddib, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1)Ustadz : orang yang berkomitmen dengan profesionalitas yang melekat pada
dirinya sikap didaktik, komitmen terhadap mutu proses dan hasil
kerja serta continous improvement.

2)Mu'allim : orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu
berkreasi serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan,
menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan
transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta implementasi
amaliah.

3)Murabbi : orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu
berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya
untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan
alam sekitarnya..

4)Mursyid : orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau
menjadi pusat panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta
didiknya.

5)Mudarris : orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta
memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan
serta berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas
kebodohan mereka, serta dan melatih ketrampilan sesuai dengan
bakat, minat dan kemampuannya.

43 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 155.
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6)Muaddib : orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung
jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa
depan.44

2.2.2.2. PeranPeranPeranPeran PendidikPendidikPendidikPendidik atauatauatauatau GuruGuruGuruGuru

a.a.a.a. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai DemonstratorDemonstratorDemonstratorDemonstrator

Dalam hal ini guru hendaknya menguasai bahan. Dialah yang memilih

dari berbagai ilmu pengetahuan, kadar yang lazim dan sesuai dengan murid;

maka tugasnya meliputi mempelajari kejiwaan murid dan memiliki pengetahuan

yang sempurna/lengkap tentang ilmu-ilmu mengajar, terutama yang akan

diajarkannya kepada muridnya. Guru juga harus menunjukkan contoh cara

melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan atau lebih detail lagi ibadah dengan

metode demonstrasi.

Metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar yang memperlihatkan

bagaimana proses terjadinya sesuatu. Ini dapat dilakukan oleh guru atau orang

lain yang sengaja diminta dalam proses.45 Maka seorang guru harus mengetahui

berbagai pengetahuan, terlebih lagi seorang guru agama, ia harus orang yang

beragama.

Guru hendaknya tetap percaya atas kemampuan dirinya dengan

pendidikan mudah melatihnya, mengajarnya dan mendidiknya sendiri, sehingga

pendidikan yang membekas dalam jiwa yang didasarkan atas dasar yang lebih

daripada pengalaman yang terdahulu.46

b.b.b.b. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai PengelolaPengelolaPengelolaPengelola KelasKelasKelasKelas

Dalam peranannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu

mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari

lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan. Lingkungan ini diatur dan

diawasi agar kegiatan pendidikan terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan.

44 Nafis, Diktat…, h. 48.
45 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 60.
46 Akhyak, Profil..., h. 12. Akhyak, Meretas..., h 209.
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Dalam hal ini Depdikbud menjelaskan, pengelolaan kelas adalah segala

usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif

dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik

sesuai dengan kemampuan.47 Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah,

pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna

mencapai tujuan pengajaran.48

Ruang lingkup pengelolaan kelas dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal fisik, dan non fisik. Kedua

hal tersebut perlu dikelola dengan baik agar bisa tercipta suasana yang kondusif

sehingga dapat tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien.49

c.c.c.c. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai MediatorMediatorMediatorMediator dandandandan FasilitatorFasilitatorFasilitatorFasilitator

Guru, dalam teori pembelajaran kosntrukvisme, bertindak dan berperan

sebagai mediator dan fasilitator.50 Sebagai mediator guru hendaknya memiliki

pengetahuan dan pemaaman yang cukup tentang media pendidikan karena

media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan

proses belajar belajar.51 Pengajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang

baik. Media yang akan digunakan dalam proses pengajaran itu juga memerlukan

perencanaan yang baik.52 Pemilihan media yang tepat akan membantu guru

untuk menyampaikan materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Karena

dengan media akan memberikan motivasi, kejelasan, rangsangan atau stimulus

bagi siswa dalam mengikuti pelajaran.53

Sedangkan sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan

sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan

47 Prim Masrokan Muthohar, Diktat Manajemen Pendidikan Islam, (Tulungagung: STAIN
Tulungagung, 2005), h. 29.

48 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2006), h. 176.

49 Sulistiyorini, Manajemen ..., h. 67.
50 Nyoman S Degeng, Makalah QuantumTeaching, (Malang: Makalah Tidak diterbitkan).
51 Akhyak, Profil ..., h. 13. Akhyak, Meretas..., h 210
52 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 67.
53 Yoto dan Saiful Rahman, Manajemen Pembelajaran, (Malang: Yanizar Goup, 2001), h. 70.
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proses belajar mengajar, baik berupa nara sumber, koran, majalah atau bahkan

buku teks.

Sering kita dengar istilah sumber belajar (Learning Resource), orang juga

banyak telah memanfaatkan sumber belajar, namun umumnya yang diketahui

hanya perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar. Padahal secara tidak

terasa apa yang mereka gunakan, orang dan benda tertentu adalah termasuk

sumber belajar.54

Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat

memberikan kemudahan belajar sehingga diperoleh sejumlah informasi,

pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan. Dalam hal ini

nampak adanya beraneka ragam sumber belajar yang masing-masing memiliki

kegunaan tertentu yang mungkin sama atau bahkan berbeda dengan sumber

belajar yang lain.55

Guru sebagai fasilitator sedikitnya harus mempunyai 7 sikap seperti yang

diidentifikasikan Rogers yang dikutip oleh E Mulyasa sebagai berikut:

1. Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya, atau
kurang terbuka.

2. Dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan
perasaannya.

3. Mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif,
bahkan sulit sekalipun.

4. Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta
didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran.

5. Dapat menerima balikan, baik yang sifatnya positif maupun negatif dan
menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan
perilakunya.

6. Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses
pembelajaran.

7. Menghargai prestasi peserta didik, meskipun biasanya mereka sudah tahu
prestasi yang dicapainya.56

54 Majid, Perencanaan ..., h. 170.
55 E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h.177
56 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda Karya,

2007), h. 55.
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d.d.d.d. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai EvaluatorEvaluatorEvaluatorEvaluator

Evaluasi pendidikan adalah proses atau kegiatan untuk menentukan

kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan dan

usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feed back) bagi

penyempurnaan pendidikan.57 Dalam buku lain disebutkan bahwa evaluasi

adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan pertumbuhan dan

perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan.

Tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar pemahaman peserta didik

terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk

mengingat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui tingkat

perubahan perilakunya. Sedangkan fungsi evaluasi adalah membantu peserta

didik agar ia dapat mengubah dan mengembangkan tingkah lakunya secara

sadar.58 Secara rinci evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1.Untuk mengetahui taraf kesiapan daripada anak-anak yang menempuh suatu
pendidikan tertentu.

2.Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses
pendidikan yang telah dilaksanakan.

3.Untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang kita ajarkan dapat kita
lanjutkan dengan bahan yang baru ataukah kita harus mengulangi kembali
bahan-bahan yang telah lampau.

4.Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan
tentang jenis pendidikan atau jenis jabatan yang cocok untuk anak tersebut.

5.Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi untuk menentukan apakah seorang
anak dapat dinaikkan kedalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus
mengulang dalam kelas semula.

6.Untuk membandingkan apakah prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak
sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum.

7.Untuk menafsirkan apakah seorang anak telah cukup matang untuk kita
lepaskan ke pendidikan yang lebih tinggi.

8.Untuk mengadakan seleksi.

57 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h
2.

58 Mujib dan Mudzakir, Ilmu...,h. 211-212.
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9.Untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan dalam lapangan
pendidikan.59

Dalam fungsinya sebagai evaluator atau penilai, maka guru atau pendidik

harus senantiasa mengikuti kegiatan belajar dan juga hasil belajar siswa atau

peserta didik dari waktu ke waktu, agar selalu memperoleh informasi yang

akurat tantang perkembangan belajar siswa.

e.e.e.e. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai EdukatorEdukatorEdukatorEdukator dandandandan InstrukturInstrukturInstrukturInstruktur

Dalam hal ini peran guru ada dua macam yaitu guru sebagai edukator

(pendidik) dan guru sebagai instruktur (pengajar).60 Pendidikan, kata lain untuk

mendidik adalah educere, berasal dari e-ducere yang berarti menggiring keluar.

Jadi educere dapat diartikan sebagai usaha pemuliaan. Jadi pemuliaan manusia

atau pembentukan manusia. Proses mengajar-belajar atau pembelajaran

membantu pelajar mengembangkan pelajar mengembangkan potensi intelektual

yang ada padanya.61

Jadi pendidik atau guru disini bertugas ganda yaitu mendidik yang

mencakup aspek afektif dan psikomotorik dan juga mengajar yang mencakup

aspek kognitif. Karena pada dasarnya pendidikan adalah usaha untuk membantu

manusia menuju kedewasaannya atau dalam rumusan Ahmad Patoni yaitu:

usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya.62

f.f.f.f. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai InovatorInovatorInovatorInovator

Dalam kamus besar bahasa Indonesia inovasi diartikan pemasukan atau

pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru yang berbeda dari yang sudah

ada atau yang dikenal sebelumnya.63 Adapun pengertian inovasi pendidikan

yang dimaksudkan disini ialah suatu perubahan yang baru yang bersifat

kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk

59 Akhyak, Profil ..., h. 14. Akhyak, Meretas..., h, 211.
60 Ibid, (Profil), h, 15.
61 J. Drost, Dari KBK sampai MBS-Esei Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005),

h. 54.
62 Patoni, Metodologi ..., h. 13.
63 Depdikbud, Kamus ...,h 333.
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meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam

pendidikan.64

Dalam hal ini hendaknya guru mempunyai jiwa-jiwa pembaharuan agar

pendidikan memiliki kualitas dan menghantarkan peserta didik menatap masa

depannya. Dalam mengadakan pembaharuan dalam pendidikan kita harus

meningkatkan profesionalisme guru. Guna membentuk profesi diperlukan

beberapa pengetahuan tertentu. Adapun pengetahuan tersebut ialah:

pengetahuan tentang pendidikan, pengetahuan tentang psikologi, pengetahuan

tentang kurikulum, pengetahuan tentang metode mengajar, pengetahuan tentang

dasar dan tujuan pendidikan, pengetahuan tentang moral, nilai-nilai dan norma-

norma.65

g.g.g.g. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai MotivatorMotivatorMotivatorMotivator

Motivasi adalah istilah umum yang menunjuk pada seluruh proses

gerakan termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri

individu , tingkah laku yang ditimbulkannya dan tujuan atau akhir dari gerakan

atau perbuatan. Karena itu bisa juga dikatakan, motivasi berarti membangkitkan

motif, membangkitkan daya gerak, atau menggerakkan seseorang atau diri

sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai kepuasan atau tujuan.66

Motivasi merupakan dorongan yang datang dari dalam dirinya untuk

mendapatkan kepuasan yang diinginkan, serta mengembangkan kemampuan

dan keahlian guna menunjang profesinya yang dapat meningkatkan prestasi dan

profesinya.67

Guru hendaknya mampu menggerakkan siswa-siswanya untuk selalu

memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Motivasi tersebut tumbuh dan

berkembang dengan jalan langsung dari dalam diri individu sendiri (intrinsik)

64 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h. 187.
65 Akhyak, Profil ..., h. 16. Akhyak, Meretas..., h, 213
66 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 267.
67 Rifa Hidayah, Psikologi Pendidikan, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.99.
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dan datang dari lingkungan(ekstrinsik).68 Dalam kaitannya dengan motivasi

guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik, antara lain

dengan memperhatikan prinsip-prinsip: peserta didik akan bekerja keras apabila

punya minat dan perhatian tehadap pekerjaannya. Memberikan tugas yang jelas

dan dapat dimengerti. Memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan

prestasi peserta didik. Menggunakan hadiah dan hukuman secara efektif dan

tepat guna.69

Guru dalam implementasi KBK agar dapat meningkatkan kualitas

pendidikan, khususnya dalam peningkatan prestasi belajar peserta didik, maka

guru perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Menganalisa dan memahami bahan dan hubungannya dengan bahasa lain
dengan baik.

2. Menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu
profesi.

3. Memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan dan prestasinya.
4. Menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar.
5. Mampu mengeliminasi bahan-bahan yang kurang penting dan kurang

berarti.
6. Proses mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir.
7. Proses pembelajaran selalu dipersiapkan.
8. Mendorong anak didiknya untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
9. Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan bahan yang akan

diajarkan.70

h.h.h.h. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai AdministratorAdministratorAdministratorAdministrator

Administrasi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan dalam

rangka usaha kerja sama sekelompok manusia yang diarahkan mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.71 Dalam hubungannya dengan kegiatan

pengadministrasian, seorang guru dapat berperan:

68 Akhyak, Profil..., h. 17. Akhyak, Meretas..., h 213
69 Mulyasa, Standar ...,h 59.
70 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.

186.
71 Muwahid Sulhan, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h.2.
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1. Pengambilan inisiatif, pengarah dan penelitian kegiatan-kegiatan
pendidikan.

2. Wakil masyarakat.
3. Orang yang ahli dalam mata pelajaran.
4. Penegak disiplin
5. Pelaksana administrasi pendidikan.
6. Pemimpin generasi muda
7. Penerjemah kepada masyarakat.72

Maka dari itu sudah selayaknya jika profesi seorang pendidik dalam

pendidikan Islam mampu menjadi administrator yang handal, karena pendidik

harus bisa dan menguasai administrasi.

i.i.i.i. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai PekerjaPekerjaPekerjaPekerja SosialSosialSosialSosial

Petugas sosial yaitu seorang yang membantu untuk kepentingan

masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat guru senantiasa merupakan

petugas-petugas yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya.

j.j.j.j. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai PengajarPengajarPengajarPengajar dandandandan ilmuwanilmuwanilmuwanilmuwan

Guru senantiasa terus menerus menuntut ilmu pengetahuan. Dengan

berbagai cara, setiap guru hendaklah belajar untuk mengikuti perkembangan

ilmu pengetahuan, agar seorang guru tidak ketinggalan ilmu pengetahuan.

k.k.k.k. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai OrangOrangOrangOrang tuatuatuatua dandandandan teladanteladanteladanteladan

Dalam sekolah guru mempunyai jabatan merupakan wakil orang tua

dalam mendidik anaknya. Maka dari itu guru haruslah mempunyai budi pekerti

yang baik agar dapat mendidik anak dengan baik dan dapat dicontoh oleh

peserta didik.

l.l.l.l. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai PencariPencariPencariPencari keamanankeamanankeamanankeamanan

Guru senantiasa harus mencarikan rasa aman bagi para peserta didik,

karena pada dasarnya guru merupakan tempat berlindung bagi para peserta

didik. Peserta didik adalah seorang yang membutuhkan perlindungan orang

yang lebih mampu dan dewasa.

72 Akhyak, Meretas..., h. 215.
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m.m.m.m.GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai PsikologPsikologPsikologPsikolog dalamdalamdalamdalam pendidikanpendidikanpendidikanpendidikan

Peran guru yang lain yaitu sebagai psikolog pendidikan. Dimana ketika

atau setiap bertindak guru harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip

psikologi pendidikan, agar guru tidak sembarangan dalam menentukan

keputusan.

n.n.n.n. GuruGuruGuruGuru sebagaisebagaisebagaisebagai pemimpinpemimpinpemimpinpemimpin

Seorang guru harus bisa memimpin. Untuk itu seorang guru harus

memenuhi syarat-syarat kepemimpinan, antara lain: berkepribadian,

mengadakan hubungan baik dengan orang lain, dan lain-lain. Karena pada

dasarnya guru harus memimpin kelasnya dan dirinya sendiri.

Dalam proses pendidikan, guru mempunyai peran yang sangat

menentukan terhadap prestasi belajar.73 Peran guru untuk mencapai tujuan

pendidikan meliputi beberapa aspek, antara lain:

Hubungan guru dengan murid

1) Guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadikan dirinya suri tauladan
bagi anak didiknya

2) Didalam melaksanakan tugasnya harus dijiwai dengan kasih sayang, adil
serta menumbuhkannya dengan penuh tanggung jawab

3) Guru seyogyanya mencegah usaha-usaha atau perbuatan-perbuatan yang
dapat menurunkan martabatnya

4) Guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap murid
5) Guru seyogyanya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya

sendiri dengan memungut bayaran
6) Setiap guru dalam pergaulan dengan murid-muridnya tidak dibenarkan

mengaitkan persoalan politik dan ideologi yang dianutnya baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Hubungan guru dengan sesama guru

1) Didalam pergaulan sesama guru hendaknya bersifat terus terang, jujur dan
sederajat

2) Diantara sesama guru hendaknya selalu ada kesediaan untuk saling
memberi saran, nasehat dalam rangka menumbuhkan jabatan masing-
masing.

3) Didalam menunaikan tugas dan memecahkan persoalan bersama
hendaknya saling tolong menolong dan penuh toleransi.

73 Sulistiyorini, Manajemen..., h. 52.
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4) Guru hendaknya mencegah pembicaraan yang bersifat sensitif yang
berhubungan dengan pribadi sesama guru.
Hubungan guru dengan atasannya

1) Guru wajib melaksanakan perintah dan kebijaksanaan atasannya
2) Guru wajib menghormati hirarki jabatan
3) Guru wajib menyimpan rahasia jabatan
4) Setiap saran dan kritik kepada atasan harus diberikan melalui prosedur dan

forum yang semestinya
5) Jalinan hubungan antara guru dan atasan hendaknya selalu diarahkan

untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan yang menjadi
tanggung jawab bersama

Hubungan guru dengan pegawai tata usaha
1) Hubungan guru dengan pegawai tata usaha hanya terjamin oleh

kedudukankepala sekolah didalam kelembagaan sekolah
2) Setiap guru berkewajiban untuk selalu memelihara semangat corps dan

meningkatkan rasa kekeluargaan dengan pegawai tata usaha dan
mencegah hal-hal yang dapat mengganggu martabat masing-masing

3) Setiap guru hendaknya bersifat terbuka dan demokratis dalam
hubungannya dengan pegawai tata usaha dan sanggup menempatkan diri
sesuai dengan hirarki jabatan

4) Setiap guru hendaknya bersifat toleran dalam menyelesaikan setiap
persoalan yang timbul atas dasar musyawarah dan mufakat demi
kepentingan bersama

5) Hubungan antara guru dengan pegawai tata usaha hendaknya merupakan
ikatan moral dan bersifat koperatif edukatif.
Hubungan guru dengan orang tua

1) Guru hendaknya selalu mengadakan hubungan timbal balik dengan orang
tua / wali anak dalam rangka kerja sama untuk memecahkan persoalan-
persoalan di sekolah dan pribadi anak

2) Segala kesalahpahaman yang terjadi antara guru dengan orang tua / wali
anak hendaknya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat
Hubungan guru dengan masyarakat

1) Guru hendaknya selalu berusaha berpartisipasi terhadap lembaga serta
organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang berhubungan dengan
usaha pendidikan, sebab pada hakekatnya pendidikan itu merupakan tugas
pembangunan masyarakat dan kemanusiaan

2) Guru hendaknya melayani dan membantu memecahkan masalah-masalah
yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan kemampuannya

3) Guru hendaknya menghormati dan menyesuaikan diri dengan adat
kebiasaan masyarakat dengan sikap membangun

4) Guru harus menerima dan melaksanakan peraturan-peraturan negara
dengan sikap korektif dan membangun
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5) Guru hendaknya senantiasa menjunjung tinggi dan mewujudkan nilai-nilai
yang terkandung dalam pancasila

6) Guru adalah mediator kebudayaan
7) Guru adalah perantara antara sekolah dan masyarakat.74

Banyak sekali tugas dan peran guru, sehingga dapat dikatakan bahwa

menjadi pendidik atau guru itu tidak mudah. Guru diharapkan mampu

menjalankan perannya dengan baik, karena guru sebagai perantara kebudayaan

bukan hanya sebagai pengajar ilmu pengetahuan seperti yang disebutkan di atas.

D.D.D.D. KompetensiKompetensiKompetensiKompetensi GuruGuruGuruGuru

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS. Purwadarminta), yang

dikutip oleh Uzer Usman, kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk

menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi

(competency) yakni kemampuan atau kecakapan.75 Istilah kompetensi memiliki

banyak makna, seperti yang dikemukakan di bawah ini.

Broke and Stone mengemukakan, sebagaimana yang dikutip Mulyasa

bahwa: descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be

entirely meaningful (kompetensi merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat

perilaku guru yang penuh arti). Sementara Charles juga mengemukakan bahwa:

competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for

a desired condition (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).76

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa:

74 Team Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik, Didaktik ..., h. 18.
75 Usman, Menjadi..., h. 14
76 Mulyasa, Standar ..., h. 25
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“Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan.” 77

Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir

dan bertindak secara konsisten dan terus menerus dapat memungkinkan

seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan,

dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.78

Kompetensi guru/pendidik adalah segala kemampuan yang harus dimiliki

oleh pendidik/guru misalnya persyaratan, sifat, kepribadian, sehingga dia dapat

melaksanakan tugasnya dengan benar.79 Untuk menjadi pendidik profesional

tidaklah mudah, karena ia harus memiliki kompetensi-kompetensi keguruan.

Kompetensi dasar (based competency) ditentukan oleh tingkat kepekaannya dari

bobot potensi dan kecenderungan yang dimilikinya.80 Kemampuan dasar

tersebut tidak lain adalah kompetensi guru.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal,

keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk

kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi,

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik,

pengembangan pribadi dan profesionalisme.81

Cooper sebagaimana yang dikutip Nana Sudjana, mengemukakan empat

kompetensi guru, yakni:

a. Mengetahui pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia
b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya
c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat

dan bidang studi yang dibinanya

77 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 1 dalam word
dokumen.

78 Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, Kurikulum Berbasis Kompetensi, dalam CD ROM.
79 Muchtar, Fikih ..., h. 151.
80 Munardji, Ilmu ..., h. 23.
81 Mulyasa, Standar ...,h. 26.
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d. Mempunyai ketrampilan teknik mngajar.82

Sebagai suatu profesi terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki

oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi pribadi, kompetensi profesional

dan kompetensi sosial kemasyarakatan. Dalam kompetensi pribadi, guru sering

dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Kompetensi

profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan

penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi sosial kemasyarakatan

berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai

makhluk sosial.

Menurut Suryosubroto, sebagaimana yang dikutip Akhyak, faktor-faktor

yang melekat pada guru yang berpengaruh pada proses belajar mengajar adalah

kepribadian, penguasaan bahan, penguasaan kelas, cara guru berbicara, cara

menciptakan suasana kelas, memperhatikan prinsip individualitas dan akhirnya

sebagai guru yang baik haruslah bersifat terbuka, mau bekerja sama, tanggap

terhadap inovasi, serta mau melaksanakan eksperimen-eksperimen dalam

kegiatan mengajar.

Agar guru memiliki kemampuan mengelola pembelajaran dengan baik,

guru perlu memiliki kemampuan profesional dengan memenuhi 10 komptensi

guru, yaitu:

a. menguasai bahan

b. mengelola program belajar mengajar

c. mengelola kelas

d. penggunaan media atau sumber

e. menguasai landasan-landasan pendidikan

f. mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar

g. menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran

h. mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah

82 Sudjana, Dasar-Dasar....h. 17.
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i. memahami prinsip-prinsip mengajar

j. menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran

Menurut Wina Sanjaya, sebagaimana yang dikutip Akhyak, kompetensi

yang harus dimiliki oleh guru dalam hubungannya dengan implementasi

kurikulum berbasis kompetensi meliputi tiga hal, yaitu kompetensi yang

berhubungan dengan proses perencanaan pembelajaran, kompetensi proses atau

implementasi rencana pembelajaran, dan kompetensi dalam bidang evaluasi. 83

Kompetensi dalam hal penyusunan rencana pembelajaran, berhubungan

dengan kemampuan guru dalam menyusun program pembelajaran termasuk

menyusun silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah tempat melaksanakan

tugas mengajarnya. KBK adalah kurikulum yang memberikan peluang kepada

guru untuk mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi daerah.

Oleh sebab itu, guru dituntut untuk mampu menjabarkan kompetensi dasar

kedalam sejumlah kegiatan pembelajaran yang dianggap sesuai dengan

kemampuan siswa dan kondisi daerahnya. Dalam hal inilah letak perbedaan

KBK dengan kurikulum sebelumnya sesuai dengan semangat otonomi daerah

dan desentralisasi pendidikan, guru dapat merencanakan proses pembelajaran

sesuai dengan kondisi daerah dan keadaan muridnya.

Untuk mengenal posisi profesional pendidik, ada baiknya kita lihat

stratifikasi tenaga kerja secara sederhana. Tenaga kerja dapat distratifikasikan

ke dalam empat macam, yaitu pekerja terampil, teknisi terampil, teknisi ahli

profesional, dan elit profesional. Pekerja terampil disiapkan untuk terampil

melaksanakan tugas yang sifatnya operasional dan tidak banyak membutuhkan

pemikiran, karena sifatnya teknik mekanistis. Teknisi terampil memiliki

pengetahuan dasar teori, sehingga sedikit banyak memiliki wawasan dasar dari

pelaksanaan tugasnya. Teknisi ahli profesional mampu menjelaskan dan

83 Akhyak, Profil ..., h. 21-22.
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mempertanggung jawabkan alternatif atau putusan yang dipilih. Sedangkan ahli

profesional memiliki kemampuan lebih dari teknisi ahli.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa pendidik Islam yang

profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

a.Menguasai materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan
pertanyaan terutama pada bidang-bidang yag menjadi tugasnya.

b.Penguasaan strategi (mencakup pendekatan, metode dan teknik) pendidikan
termasuk kemampuan evaluasinya

c.Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan
d.Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan pada

umumnya, guna keperluan terhadap pengembangan pendidikan Islam
e.Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung

yang mendukung kepentingan tugasnya.84

Sebenarnya untuk menjadi pendidik yang profesional, kita dapat mengacu

kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW, karena beliau satu-satunya pendidik

yang paling berhasil dalam rentang waktu yang paling singkat. Diharapkan kita

dapat mencontoh segala perbuatan beliau baik dalam segi kepribadian, kualitas

maupun kepeduliannya terhadap yang lain, sesuai dengan semangat ayat yang

pertama kali turun yang artinya: "bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu

yang telah menciptakan."85 Maka kesimpulannya selain memiliki kompetensi

keguruan atau kependidikan yang disebutkan diatas, pendidik dalam pendidikan

Islam harus beragama Islam, dan konsisten dalam beragama serta niatnya

mendidik, untuk mengharap ridhoNya.

84 Hamruni, Konsep Edutaintment dalam Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Bidang Akademik
UIN Sunan Kalijaga, 2008), h.79.

85 QS Al Alaq/96: 1
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BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

A.A.A.A. KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

1. Pendidik dalam Islam menurut penulis orang-orang yang bertanggung jawab

terhadap perkembangan anak didik dengan berupaya mengembangkan

seluruh potensi yang dimiliki peserta didik baik potensi kognitif, afektif

maupun psikomotorik dan bertanggung jawab dalam perkembangan jasmani

dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga mampu mencapai

tujuan pendidikan Islam yaitu selamat dunia dan akhirat.

2. Guru sebagai pendidik generasi mendatang perlu memiliki persyaratan-

persyaratan dari beberapa segi sebagai berikut: A) Dari segi kualifikasi, B)

Dari segi kepribadian, C) Dari segi pembelajaran, D) Dari segi sosial, E)

Dari segi religius, F) Dari segi psikologis, G) Dari segi strategic,

3. Tugas guru ada banyak namun pada intinya ialah melakukan kegiatan

pembelajaran kepada peserta didik. Sedangkan peran guru antara lain:

sebagai demontrator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator dan

fasilitator, sebagai evaluator, sebagai edukator dan instruktur, sebagai

inovator, sebagai motivator, sebagai administrator, sebagai pekerja sosial,

sebagai ilmuan, sebagai orang tua dan teladan, sebagai pencari keamanan,

sebagai psikolog dalam pendidikan, sebagai pemimpin.

4. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal,

keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk

kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi,

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik,

pengembangan pribadi dan profesionalisme.
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B.B.B.B. SaranSaranSaranSaran -Saran-Saran-Saran-Saran

Hendaklah sebagai calon pendidik kita selalu mengembangkan

kompetensi kita baik dalam kompetensi pengajaran maupun yang lain, agar

nantinya kita dapat menjadi pendidik yang sukses dalam mendidik anak didik.

Hendaklah para guru senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuannya

dengan cara apapun agar tidak tertinggal perkembangan ilmu pengetahuan yang

sangat pesat ini.

Hendaklah para guru melaksanakan tugas dan perannya dengan penuh

keikhlasan agar nantinya mendapatkan balasan dari Allah, terlebih lagi guru

pendidikan agama Islam.

Janganlah guru hanya sebagai pengajar tapi jadilah seorang guru yang

mendidik peserta didik untuk menuju kedewasaannya.
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