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ABSTRAK 

 
 

M. Harisul Huda. Konsep kompetensi Kepribadian guru (Studi Komparasi 

Dalam Kitab Adab Al ‘Alim Wa Al Muta'allim Karya K.H. Hasyim Asy'ari Dengan 

Kitab Ihya ‘Ulumiddin karya Imam Al Ghazali). Skripsi, Yogyakarta. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan dengan data sumber 

kitab karya K. H. Hasyim Asy'ari dan Imam Al Ghazali. Adapun pengumpulan data 

dalam penelitian ini dengan menggunakan metode library research. Dalam 

menganalisis, penelitian ini menggunakan content analysis dan komparasi yaitu 

dengan melakukan penafsiran terhadap pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dan Imam Al-

Ghazali dan melakukan perbandingan dari isi kedua kitab tersebut. Dari situlah 

diketahui masih relevankah dengan konsep kepribadian guru PAI pada masa kini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kepribadian guru yang 

ditawarkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al- ‘Alim wa Muta'allim 

meliputi pribadi yang bertakwa berwibawa, sabar, rendah hati, ikhlas, ridho, ramah, 

tekun, disiplin, menghargai peserta didik, teladan, kreatif, dan evaluator. Sedangkan 

kompetensi kepribadian guru yang ditawarkan oleh Imam Al Ghazali dalam kitab 

Ihya ‘Ulumiddin terdiri dari akhlak mulia, ikhlas, berwibawa, sportif, arif bijaksana. 

2) Persamaannya yaitu berpondasi pada religius ethic. Dimana ketika dalam 

mengajar didasarkan atas keimanan dan niat yang tulus. Sedangkan perbedaannya 

yaitu terletak dalam kompetensi kepribadian yang terlihat dalam kitab Ihya 

‘Ulumiddin khusus ditujukan pada diri peserta didik sendiri, dan kepribadian guru 

yang termuat dalam kitab Adab al ‘Alim wa Al Muta'allim lebih luas yaitu mencakup 

kepribadian atas diri, kepribadian dalam mengajar, dan juga kepribadian saat 

berhadapan dengan peserta didik. 3) Relevansi kepribadian guru yang ditawarkan 

oleh K.H. Hasyim Asy'ari maupun Imam Al Ghazali dengan Permendiknas nomor 16 

tahun 2007 yaitu saling melengkapi dan menambahi kekurangan masing-masing 

untuk menjadikannya sosok guru yang ideal. Hal ini dikarenakan kepribadian guru 

dalam kitab Ihya ‘Ulimiddin maupun kitab Adab Al Alim wa Al Muta'allim belum 

semuanya termaktub dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Dengan adanya 

sosok guru yang mempunyai kepribadian yang baik akan mendukung untuk 

mewujudkan eksistensi sosok guru yang ideal guna mewujudkan tujuan pendidikan. 

 

Kata Kunci : Kompetensi, Kepribadian Guru, K.H Hasyim Asy’ari, Imam Al-Ghazali 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi 

orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka mampu 

menghasilkan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.1 Menurut UU No.20 

tahun 2003 Bab I Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan.2 

Pendidikan pada zaman sekarang ini mempunyai kedudukan yang sangat 

penting, dengan pendidikan seseorang akan mempunyai pandangan yang luas untuk 

mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat 

dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Hal ini senada dengan tujuan pendidikan 

menurut UU Sisdiknas Bab II pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka menjadi kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

 
1Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 

hal 16 

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, melalui pengajaran dan 

pelatihan serta mengarahkan mereka agar mendapatkan pengetahuan dan pengertian.3 

Salah satu komponen untuk memenuhi pencapaian tujuan pendidikan tersebut 

adalah guru. Pendidik atau guru mempunyai peran penting untuk perkembangan 

peserta didik dalam segi intelektual maupun spiritual, sehingga nantinya mampu 

menghasilkan generasi yang membangun peradaban suatu bangsa. Pendidik adalah 

semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang, yaitu manusia, alam, dan 

kebudayaan. Manusia merupakan komponen paling penting diantara beberapa 

komponen yang memengaruhi perubahan seseorang. Alam dan dan kebudayaan tidak 

melakukan pendidikan secara sadar. Manusia ada yang melakukan pendidikan secara 

sadar, dan ada yang tidak sadar, dan ada yang kadang-kadang sadar, ada yang 

kadang-kadang tidak.4 

Seseorang yang berprofesi menjadi guru, syarat terpentingnya adalah 

kompetensi. Menurut E. Mulyasa, kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual secara kaffah untuk 

membentuk kompetensi standar seorang guru, yang mencakup penguasaan materi, 

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

pribadi dan profesionalitas.5 Makna penting kompetensi dalam dunia pendidikan 

 
3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

4Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal.170. 

5Jejen Mustafa, Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 

hal.27. 
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didasarkan atas pertimbangan rasional bahwasannya proses pendidikan merupakan 

proses yang rumit dan kompleks. Berbagai macam faktor yang menentukan sukses 

dan tidaknya kegiatan pembelajaran. Kualitas baik buruknya mutu pendidikan 

merupakan dampak dari kualitas kemampuan guru. Peran guru merupakan tugas yang 

tidak mudah dan tidak sembarang orang dapat melakukannya, dan juga profesi guru 

memerlukan seseorang yang cukup memiliki kemampuan untuk berkecimpung dalam 

profesi tersebut.6  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 

2010 pada Bab VI Pasal 16 menyebutkan guru Pendidikan Agama Islam harus 

memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, professional, dan 

kepemimpinan.7 Apabila seorang guru tidak memiliki atau kehilangan salah satu dari 

beberapa komponen diatas maka akan terjadi hasil yang kurang maksimal dan guru 

juga tidak akan berkompeten dalam melakukan tugasnya. 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi 

kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak 

mulia.8 Sifat-sifat atau kepribadian yang harus dimiliki seorang guru menjadi titik 

fokus utama dalam Islam. Islam adalah agama akhlak sedangkan guru atau pendidik 

 
6H.E Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hal.24. 

7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama pada Sekolah pasal 16. 

8Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Kompetensi Kepribadian Guru. 
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adalah pembentuk akhlak. Sudah menjadi keharusan bagi guru untuk mempunyai 

akhlak yang mulia sehingga nantinya akan dijadikan tauladan bagi peserta didik.  

Guru yang baik adalah guru yang mampu menyeimbangkan antara perkataan 

dan perbuatannya. Guru harus menjadi sosok yang digugu (dipercaya) dan ditiru bagi 

peserta didik. Seorang guru harus mendidik dirinya sendiri sebelum mendidik orang 

lain, karena tidak mungkin dia bisa mendidik orang lain sedangkan dirinya belum 

terdidik terlebih dahulu. 

Islam menempatkan guru dalam profesi yang sangat mulia, karena guru 

adalah tema sentral dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri sering disebut sebagai 

pendidik kemanusiaan (educator of mindkind). Karena itu dalam Islam seseorang 

dapat menjadi guru karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis 

saja, akan tetapi yang lebih penting dari itu guru harus teruji akhlak dan budi 

pekertinya. Bahkan dalam Islam menempatkan guru hampir sejajar dengan Rasul. 

Dalam beberapa riwayat hadist mereka mendapatkan warasatu al anbiya dan 

diibaratkan keunggulan mereka dibandingkan dengan yang lain, seperti bulan 

purnama ditengah tengah bintang seperti dalam hadist:9 

َلةَ  اْلَقَمرِ  َكَفْضلِ   اْلَعاِبدِ  َعَلى اْلَعالِِ  َفْضلَ  َوِإن  ....    َوِإن   ْاألَنِْبَياءِ  َورَثَةُ  اْلُعَلَماءَ  َوِإن   اْلَكَواِكبِ  َسائِرِ  َعَلى اْلَبْدرِ  لَي ْ
 َواِفر    ِبَظ    َأَخذَ  َأَخَذهُ  َفَمنْ  اْلِعْلمَ  َور ثُ ْوا   ِدْرََه ا َولَ  ا ِديْ َنار   يُ َور ِثُ ْوا لَْ  ْاألَنِْبَياءَ 

Artinya : Dan sungguh keutamaan seseorang yang mempunyai ilmu atas 

hamba yang layaknya seperti bulan purnama diantara bintang gemintang, dan 

 
9Sulaiman bin al-Asy’at al-Sijistani, Sunan Abu Daud, nomor hadist 3157. Lihat juga 

Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, nomor hadist 2606. 
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sungguh ulama’ adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak 

mewariskan dinar dan dirham akan tetapi mereka mewariskan ilmu.  

Juga seperti yang disyairkan oleh Imam As Syawqi:10 

“Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan kepadanya, seorang 

guru itu hampur saja merupakan seorang Rasul” 

Sorotan masyarakat kepada guru dewasa-dewasa ini tidaklah sedikit, 

penyebabnya dikarenakan masih banyaknya oknum guru yang melakukan perbuatan 

menyimpang kepada anak didiknya,  

TRIBUNJABAR. ID, TASIKMALAYA - Oknum guru honorer terpaksa 

diamankan polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap murid 

kelas VI Sekolah Dasar (SD). Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato 

Rinanto, mengungkapkan, peristiwa itu berawal dari oknum guru berinisial 

YM hendak buang air kecil di WC sebuah langgar di Kecamatan 

Sukahening."Saat YM tiba di musala, di situ ada korban. Kemudian YM 

memanggil korban berpura-pura menanyakan lokasi WC," ujar Ato. Entah 

bagaimana persisnya, YM berhasil membujuk korban masuk WC hingga 

diduga terjadi aksi pelecehan seksual. Untungnya korban berontak dan 

menangis sambil berlari ke luar. Warga termasuk orang tua korban terkejut 

melihat korban menangis."Setelah mengetahui apa yang terjadi, warga 

mengamankan YM. Awalnya ia tak mengaku. Namun akhirnya bilang sempat 

meraba dan berupaya memasukkan jari ke bagian paling sensitif korban," kata 

Ato.Menurut Ato kasus tersebut sudah dilaporkan ke Mapolresta 

Tasikmalaya. "Kami sudah melaporkan dan menyerahkan kasus tersebut ke 

Mapolresta," ujarnya. Kasatreskrim Polresta Tasikmalaya, AKP Yusuf 

Ruhiman, membenarkan adanya pelaporan kasus tersebut."Kasusnya sedang 

dalam pendalaman. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan termasuk 

terduga pelaku," kata Yusuf.11 

 
10Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:  Kencana, 2006), hal. 89. 

11 Firman Suryaman, dalam https://jabar.tribunnews.com/2021/01/01/oknum-guru-honorer-

diduga-lecehkan-murid-kelas-vi-sd-di-tasikmalaya-begini-modusnya diakses pada hari Selasa, 05 

Januari 2021 pukul 14.00 WIB. 

https://jabar.tribunnews.com/2021/01/01/oknum-guru-honorer-diduga-lecehkan-murid-kelas-vi-sd-di-tasikmalaya-begini-modusnya
https://jabar.tribunnews.com/2021/01/01/oknum-guru-honorer-diduga-lecehkan-murid-kelas-vi-sd-di-tasikmalaya-begini-modusnya
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Masih adanya oknum guru yang melakukan tindakan asusila mengindikasikan 

bahwa beberapa guru belum mampu untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang 

baik. Sosok guru seharusnya sudah bisa menjadi teladan khususnya bagi anak 

didiknya dan untuk masyarakat pada umumnya, karena pemegang kunci moral utama 

bagi penerus bangsa adalah sosok guru. Seorang guru harusnya mampu memiliki dua 

komponen yaitu intelektual dan moral. Dengan adanya dua komponen tersebutakan 

menciptakan pendidikan yang berkualitas. 

Di Indonesia ada salah satu ulama yang memliki perhatian khusus terhadap 

Pendidikan Islam. Ulama’ tersebut adalah K.H. Hasyim Asy’ari yang merupakan 

pendiri Nahdlatul Ulama dan juga sebagai tokoh dalam bidang keagamaan. Ia juga 

mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional berkat jasa dan kiprahnya pada 

Indonesia. Salah satu kiprah beliau dalam masa penjajahan yaitu mengeluarkan fatwa 

jihad (perang suci) melawan kolonialisme Belanda. 

K.H Hasyim Asy’ari dalam karyanya yang berjudul Adab al-‘Alim Wa al-

Muta’allim membahas mengenai materi kepribadian guru yang cukup rinci. Hal 

tersebut dikarenakan menurut Zuhairi Misrawi kitab tersebut merupakan resume dari 

kitab Adab al Mu’allim karya Syaikh Muhammad bin Sahrun (871 M), Ta’lim al-

Muta’allim ‘ala Thariq al-Ta’allum karya syaikh Burhanuddin al-Zarnuji dan 

Tadzkirat al-yam wa al-Muta’allim fi Adab al-‘alim wa al-Muta’allim karya Syaikh 

Ibnu Jama’ah.12 Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kitab tersebut merupakan 

 
12Zuhairi Miswari, Hadratusysyaikh Hasyim ‘Asyari”: Moderasi, Keumatan dan 

Kebangsaan, (Kompas: Jakarta, 2010), hal. 99 



7 

 

 

gambaran konsep kepribadian guru menurut Islam. Kitab Adab al-‘Alim Wa al-

Muta’allim menjadi lebih menarik dikaji karena isi yang terkandung di dalamnya 

memuat nuansa yang tradisionalis. 

Selain itu juga terdapat tokoh Islam lain yang mempunyai perhatian yang 

cukup besar terhadap penyebaran ilmu, terutama bidang akhlak dan tasawuf. Tokoh 

tersebut dikenal juga sebagai teolog, filosof, dan sufi dari aliran sunni. Ia adalah Al 

Ghazali dengan karya monumentalnya yaitu kitab Ihya’ Ulumuddin. Pendidikan 

menurut imam Al Ghazali termasuk dalam ibadah dan alat sebagai upaya perbaikan. 

Kompetensi kepribadian guru dalam mendidik anak merupakan salah satu titik fokus 

utama bagi Imam Al Ghazali.  

Sosok Al-Ghazali layak untuk dilontarkan karena beliau dikenal sebagai 

tokoh teolog, filsuf, dan sufi dari aliran sunni, terutama dalam permasalah akhlak, 

kaitannya dalam permasalah pendidikan maupun muamalah dalam masyarakat secara 

filosofis teoritik dan aplikatif. Selain itu, imam Al-Ghazali juga besar perhatiannya 

dalam bidang penyebaran ilmu, karena menurut pengarang Ihya’ ‘Ulumuddin ini, 

ilmu adalah sarana prasana untuk penyebaran sifat-sifat utama, memperluas jiwa, dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.13 

Ditengah perkembangan zaman kemerosotan akhlak atau moral masyarakat 

membuat ia terpanggil untuk menumbuh kembangkan kepribadian dan 

menghilangkan sifat sifat tercela pada masyarakat. Menjadi pengajar pada Universitas 

 
13Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, (Jakarta: Republika, 2011), hal. 109. 
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Nizamiyah Naisabur merupakan langkah yang dipilih oleh Imam Al Ghazali untuk 

mengobati penyakit moral yang berada di masyarakat.14 Ia juga berada pada masa 

filusuf-filusuf dan pembaharu sosial yang pernah dikenal sejarah seperti Plato, 

Rosseu dan Bastalozi yang juga berpendapat bahwa perbaikan sosial dapat 

diwujudkan melalui jalur pengajaran yang baik.15 Al-Ghazali mempunyai pendapat 

yang tajam, kedalaman dan kebijaksanaan berfikir, serta pandangan yang jauh 

menegenai masalah-masalah pengajaran serta problem-problem lain yang berkaitan 

dengannya. Dari sini, tampak bahwa pentingnya konsep-konsep yang diberikan Al-

Ghazali dalam membahas pendidikan akhlak dan dalam konteks ini kaitannya dengan 

konsep kepribadian guru. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa perlu 

untuk meneliti secara mendalam konsep kepribadian guru Pendidikan Agama Islam. 

Sehubungan dengan itu, maka penulis merumuskan judul penelitian “Konsep 

Kepribadian Guru (Studi Komparasi dalam Kitab Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim 

karya KH Hasyim Asy’ari dengan Kitab Ihya ‘Ulumuddin karya Imam Al Ghazali)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut : 

 
14Ibid, hal. 122. 

15Fatiyah Hasan Sulaiman, Aliran-aliran dalam Pendidikan: Studi tentang Aliran Pendidikan 

Menurut Al Ghazali, (Semarang: Dina Utama, 1993), hal 7. 



9 

 

 

1. Bagaimana perspektif konsep kepribadian guru menurut kitab Adab al-‘Alim 

Wa al-Muta’allim karya KH Hasyim Asy’ari dan kitab Ihya ‘Ulumuddin 

karya Imam Al Ghazali? 

2. Bagaimana analisis perbandingan konsep kepribadian guru menurut kitab 

Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim karya KH Hasyim Asy’ari dan kitab Ihya 

‘Ulumuddin karya Imam Al Ghazali ? 

3. Bagaimana relevansi konsep kepribadian guru menurut kitab Adab al-‘Alim 

Wa al-Muta’allim karya KH Hasyim Asy’ari dan kitab Ihya ‘Ulumuddin 

karya Imam Al Ghazali terhadap Pendidikan Agama Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui konsep kepribadian guru menurut kitab Adab al-‘Alim Wa 

al-Muta’allim karya KH Hasyim Asy’ari dan kitab Ihya ‘Ulumuddin karya 

Imam Al Ghazali. 

2. Untuk mengetahui analisis perbandingan konsep kepribadian guru menurut 

kitab Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim karya KH Hasyim Asy’ari dan kitab 

Ihya ‘Ulumuddin karya Imam Al Ghazali. 

3. Untuk mengetahui relevansi konsep kepribadian guru menurut kitab Adab 

al-‘Alim Wa al-Muta’allim karya KH Hasyim Asy’ari dan kitab Ihya 

‘Ulumuddin karya Imam Al Ghazali terhadap Pendidikan Agama Islam? 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti dua sisi, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya 

Pendidikan Islam tentang kompetensi kepribadian guru. 

b. Sebagai sumbangan data ilmiah untuk khazanah ilmu pengetahuan 

Pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memperkaya pemikiran tentang kompetensi kepribadian guru. 

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

kompetensi kepribadian guru menurut kitab Adab al-‘Alim Wa al-

Muta’allim karya KH Hasyim Asy’ari dan kitab Ihya ‘Ulumuddin karya 

Imam Al Ghazali yang seharusnya diaplikasikan oleh guru dalam 

menjalankan tugas kesehariannya sebagai guru. 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran kepusatakaan yang telah dilakukan penulis terkait 

tentang judul Konsep Kepribadian Guru (Studi Komparasi dalam Kitab Adab al-

‘Alim Wa al-Muta’allim karya K.H. Hasyim Asy’ari dengan Kitab Ihya ‘Ulumuddin 

karya Imam Al Ghazali) bahwa sejauh pengamatan penulis, ada beberapa penelitian 

yang terkait, diantaranya : 
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1. Skripsi Laili Masruroh, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga pada tahun 2014. Peneliti mengangkat tema tentang Konsep 

Kepribadian Guru menurut Kitab Ihya ‘Ulumuddin karya Imam Al Ghazali 

dan Relevansinya dengan Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama 

Islam. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepribadian yang harus 

dimiliki seorang guru adalah akhlak mulia, berwibawa, sportif, bijaksana dan 

menjadi teladan. Kepribadian guru dalam Ihya ‘Ulumuddin karya Imam Al 

Ghazali relevan dengan Undang-Undang Nomer 14 tahun 2005 yakni sifat-

sifat mulia, berwibawa, sportif, bijaksana serta mampu menjadi teladan.16 

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan penulis lakukan adalah 

objek penelitian tentang kepribadian guru menurut kitab Ihya ‘Ulumuddin 

karya imam Al Ghazali dan relevansinya dengan kompetensi kepribadian 

guru Pendidikan Agama Islam. Perbedaan penelitian diatas dengan yang 

akan penulis lakukan adalah penulis akan membandingkan konsep 

kepribadian guru menurut Al Ghazali dan K.H. Hasyim Asy’ari. 

2.  Skripsi Nur Wahid Zainal Abidin, mahasiswa program studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Walisongo pada tahun 2016. Peneliti mengangkat tema tentang 

 
16Laili Masruroh, “Konsep Kepribadian Guru menurut Kitab Ihya ‘Ulumuddin karya Imam Al 

Ghazali dan Relevansinya dengan Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam”, Skripsi 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.   
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Konsep Kepribadian Guru menurut K.H. Hasyim Asy’ari (Telaah Kitab 

Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

kepribadian guru yang dirumuskan oleh K.H. Hasyim Asy’ari dalam Kitab 

Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim menunjukkan bahwa guru harus memiliki 

kepribadian spiritual, berorientasi dan termotivasi pada akhirat, menjaga 

kehormatan diri, berpegang teguh pada sunnah. Kepribadian ini menurut Nur 

Wahid masih sangat relevan untuk diimplementasikan oleh pendidik bahkan 

lebih mampu untuk mengontrol perilaku agar guru tidak melakukan tindakan 

yang menyimpang.17 Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan 

penulis lakukan adalah objek penelitian tentang kepribadian guru menurut 

Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim karya K.H. Hasyim Asy’ari. Perbedaan 

penelitian diatas dengan yang akan penulis lakukan adalah penulis akan 

membandingkan konsep kepribadian guru menurut Al Ghazali dan K.H. 

Hasyim Asy’ari dan relevansinya terhadap guru pendidikan agama Islam.  

3. Skripsi Lilik Muthoharoh, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta, pada tahun 2018 yang berjudul Konsep Kompetensi Kepribadian 

Guru PAI menurut (Perbandingan Kitab Ta’lim Muta’allim karya Az-Zarnuji 

dan Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim karya K.H. Hasyim Asy’ari). 

 
17Nur Wahid Zainal Abidin, “Konsep Kepribadian Guru menurut K.H. Hasyim Asy’ari 

(Telaah Kitab Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim)”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Walisongo 2016.  
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Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepribadian guru yang dirumuskan 

oleh K.H. Hasyim Asy’ari dalam Kitab Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim dan 

Az-Zarnuji dalam Kitab Ta’lim Muta’allim memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya adalah seorang guru harus menampilkan pribadi 

yang mencerminkan ketaqwaan, rendah hati, berwibawa, wara’, sabar dan 

ikhlas. Adapun perbedaannya adalah syekh az-zarnuji menawarkan 

kompetensi kepribadian guru yang memiliki sifat ‘alim dan dewasa, lembut, 

sungguh-sungguh sedangkan K.H. Hasyim Asy’ari meliputi adil, mulia, 

semangat dan ramah.18 Penelitian diatas mengkomparasikan kompetensi 

kepribadian guru menurut K.H. Hasyim Asy’ari dalam Kitab Adab al-‘Alim 

Wa al-Muta’allim dan Az-Zarnuji dalam Kitab Ta’lim Muta’allim. 

Sedangkan penulis akan membandingkan konsep kepribadian guru menurut 

Kitab Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim karya K.H. Hasyim Asy’ari dengan 

Kitab Ihya ‘Ulumuddin karya Imam Al Ghazali dan relevansinya terhadap 

guru pendidikan agama Islam.  

 

F. Landasan Teori 

Penelitian yang penulis kerjakan mencoba mengkaji isi kitab Ihya Ulumuddin 

karya Imam Al Ghazali dan Kitab Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim karya KH 

Hasyim Asy’ari tentang konsep kepribadian guru yang terkandung di dalam dua kitab 

 
18Lilik Muthoharoh,” Konsep Kompetensi Kepribadian Guru PAI menurut (Perbandingan 

Kitab Ta’lim Muta’allim karya Az-Zarnuji dan Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim karya K.H. Hasyim 

Asy’ari)”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.  
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tersebut dan mencoba mengkomparasikannya. Untuk menganalisa data dalam 

penelitian ini selanjutnya dibutuhkan landasan teori yang sesuai dengan penelitian ini, 

yaitu : 

1. Konsep 

Konsep dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan dalam Bahasa Inggrisnya 

concept, lat, conceptus, concipere, adalah mengambil, menerima, menangkap, 

memahami. Suatu pemikiran ide, gagasan, kesan mental, yang memiliki derajat 

kekonkritan atau abstraksi yang digunakan dalam pemikiran abstrak pikiran yang 

mampu membedakan satu benda dengan benda lainnya.19  

Archie J. Bahm dalam tulisannya yang berjudul What Is Science menegaskan 

bahwa persoalan-persoalan di dalam kehidupan masyarakat, jika masalah itu 

dikatakan ilmiah, harus meliputi komponen-komponen : sikap, metode, tindakan, 

kesimpulan dan implikasi. Sikap ilmiah diperlukan dalam menyelesaikan problem 

kehidupan manusia. Sikap ilmiah ini sangat penting dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan. Bahm menjelaskan bahwa untuk memperoleh ilmu pengetahuan harus 

memiliki beberapa syarat, yakni harus memiliki rasa ingin tahu, bersifat spekulatif 

dan objektif, membuka cakrawala pengetahuan baru atau inovatif serta mampu 

memberikan penilaian, dan bersifat tentative.20 

 
19 Save M Dagum, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Lembaga Pengkajian Kebudayaan 

Nusantara (LPKN), 2006), edisi kedua. Cet. IX. 

20 Syahrul Kirom, “Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam 

Mengatasi Persoalan Kebangsaan”, dalam Jurnal Filsafat Vol.21, Nomor 2, Agustus 2011. 
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Konsep dalam pengertian lain adalah 1. Rancangan; 2. Ide atau gagasan yang 

diabstrakkan dari peristiwa konkret; 3. Gambaran mental dari objek, proses atau 

apapun yang ada di luar Bahasa, yang digunakan akan budi untuk memahami hal-hal 

lain.21 Menurut The Liang Gie dalam kamus logika karya menjelaskan bahwa konsep 

adalah buah pikiran umum mengenai suatu himpunan benda-benda atau hal-hal yang 

biasanya dibedakan dari penglihatan dan perasaan.22 

2. Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian terdapat banyak perbedaan pendapat diantara pakar 

ahli dalam memberikan definisi. Perbedaan pendapat tersebut cenderung muncul 

dalam pandangan redaksional dan cakupannya. Sedangkan dasar pengertiannya 

mempunyai sinergitas antara pengertian satu dengan pengertian lainnya.23 

Nana Sudjana menjelaskan kompetensi adalah kemampuan yang diisyaratkan 

untuk memangku profesi. Hal ini sependapat dengan Sadirman yang mengartikan 

kompetensi adalah suatu hal yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan 

tugasnya.24 Menurut McAhsan dan E.Mulyasa, mengartikan kompetensi sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah 

 

21 Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.456. 

22 The Liang Gie, Kamus Logika, (Yogyakarta: Liberty dan Pusat Belajar Ilmu Berguna, 

1998), hal. 63. 

23Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.29 

24Ibid, hal. 30. 
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menjadi bagian bagi dirinya, sehingga dapat melaksanakan perilaku-perilaku kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pakar lain mengatakan kompetensi adalah 

seperangkat tindakan intelegen yang harus dimiliki seseorang dan penuh tanggung 

jawab sebagai bentuk syarat seseorang dianggap mampu dalam melaksanakn tugas-

tugasnya sesuai bidang pekerjaan yang ditekuninya, hal ini disampaikan oleh Abdul 

Majjid.25 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan, keahlian, atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru 

yang mencakup kognitif, afektif, serta psikomotorik. Konsep kompetensi dapat 

diberlakukan terhadap semua bidang usaha yang dilakukan oleh seseorang. 

Kompetensi guru mengacu pada performance (perilaku nyata) dan perbuatan yang 

rasional untuk memenuhi spesifikasi atau pesyaratan tertentu dalam pelaksanaan 

tugas pendidikan. 

Kepribadian (personality) berasal dari kata person/pribadi yang berarti orang 

perseorangan, kedirian, individu, perseorangan, perorangan.26 Dan pribadi dan 

kepribadian juga menunjukkan terhadap idividu seorang yang berdiri sendiri terlepas 

dari individu yang lain, biasanya selalu dikaitkan dengan pola-pola tingkah laku 

manusia yang berhubungan dengan norma-norma tentang baik dan buruk. Jadi kata 

 
25Ibid, hal.33 

26 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: ARKOLA, 

1994), hal.624. 



17 

 

 

pribadi atau kepribadian digunakan untuk menunjukkan adanya ciri-ciri yang khas 

pada diri manusia.27 

Pengertian lain dari kepribadian adalah keseluruhan ciri-ciri dan tingkah laku 

seseorang (characterictis and behavior). Sehingga kepribadian juga meliputi 

kecerdasan, kecakapan, pengetahuan, sikap, tabiat, kelakuan. Kepribadian adalah 

suatu yang abstrak (maknawi), sukar dilihat atau diketahui secara nyata, yang dapat 

diketahui adalah penampilan dan bekasnya dalam segi aspek kehidupan. 

Pengertian kompetensi kepribadian secara terminologi menurut Isjoni, 

kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri atas unsur fisik dan psikis. 

Dengan demikiaan kepribadian adalah seluruh perbuatan atau sikap seseorang (guru) 

yang merupakan gambaran dari orang tersebut, dengan catatan orang tersebut 

melakukannya secara sadar. Guru yang mempunyai kebiasaan baik akan dikatakan 

dengan guru yang memiliki kepribadian baik, atau guru yang berakhlak mulia. Begitu 

juga sebaliknya apabila ada sesorang guru yang berkelakuan tidak baik akan dikatan 

sebagai guru yang mempunyai kepribadian buruk atau mempunyai akhlak yang tidak 

mulia.28 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 telah 

dipaparkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

diantaranya yaitu kompetensi pedagogi, profesional, sosial dan kepribadian. Dalam 

 
27 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal. 140. 

28Ibid, hal.32. 
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Peraturan Meneteri Agama No. 16 Tahun 2010 telah dijabarkan beberapa kompetensi 

guru yang khusus harus dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam ditambah dengan 

kompetensi leadership. Antara kompetensi satu dengan kompetensi yang lainnya 

adalah suatu hal yang saling berkaitan dan telah membentuk satu kesatuan yang tidak 

bisa dipisahkan. 

Kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya adalah pengertian dari kompetensi pedagogi. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi 

professional adalah kemampuan penguasaan terhadap materi secara luas dan 

mendalam yang dimungkinkan agar peserta didik mampu untuk memenuhi standar 

kompetensi yang telah ditentukan. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam 

bergaul secara efektif dengan masyarakat lain yang berada di dalamnya seperti 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar.29 Kompetensi leadership adalah kemampuan sebagai pemimpin 

informal, yang berkaitan dengan peran sebagai guru Pendidikan Agama Islam yang 

tidak hanya di kelas, akan tetapi juga mempengaruhi seluruh warga sekolah dalam 

pengembangan budaya agama di sekolah. 

 
29E.Mulyasa, Standar Kompetensi, hal.173. 
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Dari kelima kompetensi diatas dalam penelitian ini akan membahas 

kompetensi kepribadian. Istilah kepribadian merupakan terjemahan dari Bahasa 

Inggris yakni personality. Dalam Bahasa Arab kepribadian diartikan dengan istilah 

sulukiyah (perilaku), khulqiyah (akhlak), infi’aliyah (emosi), jasadiyah (fisik), 

qadarah (kompetensi) dan muyul (minat).30 

Permendiknas no 16 tahun 2007 guru Pendidikan Agama Islam harus 

mempunyai kompetensi kepribadian sebagai berikut: 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hokum, sosial dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru dan rasa percaya diri. 

e. Menjunjung tinggi kode etik guru.31 

Kepribadian yang telah dimiliki seorang guru akan menjadikannya ciri khas 

atau karakter guru yang membedakan dengan tugas profesi yang lainnya. Berbagai 

jenis kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

 
30Chaerul Rohman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru.hal. 

31. 

31Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cetakan ke III) hal.150-151 
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a. Pribadi yang Disiplin 

Keberhasilan seseorang akan terlihat dengan sikap kedisplinan orang 

seseorang tersebut. Sikap atau mental dalam menhadapi segala sesuatu yang 

dilakukan dengan waktu yang tepat dan benar benar menghargai waktu adalah 

konsep disiplin. Dalam kajian psikologi dan manajemen konteporer, 

kedisiplinan diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan seseorang. 

Guru yang mempunyai sikap disiplin akan melakukan segala aktifitasnya 

dengan tepat waktu, mulai dari berangkat sampai pulangnya. Guru yang 

mempunyai sikap disiplin akan mengajar dengan penuh tanggung jawab, 

mentaati segala peraturan yang telah disepakati dan mampu menjadi teladan 

dan contoh bagi peserta didik serta antusias dalam melaksanakan tugas-

tugasnya.32 

b. Pribadi yang jujur dan adil 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan jujur adalah lurus 

hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus ikhlas. Kejujuran adalah suara hati 

seseorang yang akan menetap pada pribadi seseorang yang telah tertanam 

secara kuat. Guru dituntut untuk jujur dan baik kepada dirinya sendiri maupun 

kepada anak didiknya. Jujur terhadap diri sendiri adalah mau mengakui 

keberadaan dirinya, kekurangannya dan kelebihannya. Guru yang telah 

mengetahu bahwa dirinya masih terdapat kekurangan akan mengantarkan 

 
32Chaerul Rahman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi, hal.43. 
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guru tersebut memiliki sifat yang menerima kritik saran dari orang lain dan 

bersedia untuk menambah pengetahuannya.33 

Guru yang jujur terhadap peserta didik berarti guru tidak boleh 

menutupi ilmu pengetahuan yang telah diketahuinya selain itu juga harus 

berani mengatakan tidak tahu suatu ilmu yang memang guru tersebut belum 

mengetahuinya. Hal inilah yang telah dipesankan oleh Imam al-Ghazali 

terhadap para guru yaitu mengatakan tidak tahu ketika guru tersebut benar-

benar belum mengetahuinya. 

c. Pribadi yang berakhlak mulia 

Akhlak mulia yang telah dimiliki sangatlah penting, karena dengan itu 

dia akan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Mereka lebih cenderung 

mengikuti sesuatu yang telah dilakukan oleh guru daripada sekedar 

mendengarkan dari ucapannya saja. Akhlak mulia adalah perilaku yang 

bersandarkan pada ketentuan-ketentuan agama, norma-norma sosial, dan tidak 

bertentangan dengan adat istiadat di sekitarnya. Mengingat guru bukanlah 

hanya sebatas profesi yang menyampaikan ilmu di kelas saja akan tetapi guru 

juga sebagai pendidik yang diharuskan mampu menjadi spiritual father bagi 

peserta didiknya yang akan memberikan nasihat-nasihat, sehingga ia harus 

menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia terlebih dahulu sebelum 

 
33Ibid, hal.46. 
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menasihati anak didiknya. Terdapat banyak sekali akhlak mulia seperti 

sederhana, qona’ah, tawakal, sabar, ikhlas, .34 

d. Pribadi Teladan 

Beberapa orang mengatakan guru adalah figur yang pribadinya bisa 

digugu dan ditiru, hal ini memang benar adanya. Keberadaan guru sebagai 

pendidik menjadikannya panutan dan contoh bagi peserta didik maupun 

masyrakat. Guru merupakan sosok yang dijadikan contoh dan panutan bagi 

masyarakat, bahkan kerap kali menganggap bahwa seorang guru merupakan 

teladan bagi masyarakat tersebut. Guru profesional adalah guru yang 

mempanyai figur dapat dijadikan contoh bagi semua lapisan masyrakat. Figur 

teladan disini adalah segala tingkah laku dan ucapannya selalu dijaga dengan 

baik. Hidupnya akan menjadi lampu penerang pada kegelapan dan akan 

membawa peserta didik kearah yang lurus dan benar.35 

 

e. Pribadi yang Mantap 

Sebagai seorang guru, pribadinya harus mempunyai kepribadian yang 

mantap. MANTAP merupakan kepanjangan dari Mandiri, Aktif, Nggak suka 

Maksiat, Tenang, Anggun dan Prima. Jadi sikap mantap ini harus selalu 

tercermin kepada seseorang yang berprofesi menjadi guru. 

f. Pribadi yang stabil 

 
34Ibid, hlm 47-48 

35Ibid, hal.50. 
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Terdapat argumen yang mengatakan apabila seseorang telah mampu 

menjaga emosinya secara stabil maka orang tersebut telah mempunyai 

kecerdasan sosial yang tinggi, karena orang yang telah memiliki kemampuan 

tersebut akan mudah untuk berempati kepada orang lain. Bila dikaji lebih 

mendalam, perasaan dan emosi adalah suatu hal yang sangat penting untuk 

dikendalikan oleh seseorang agar kebahagiaan serta keselarasan hidup dapat 

tercapai. Oleh karena itu, kecenderungan dalam mengelola emosi adalah kunci 

seseorang dapat keluar dari segala permasalahan. 

g. Pribadi dewasa 

Guru yang mempunyai pribadi dewasa akan terlihat telah bijaksana, 

memiliki sikap yang empati, yakni mampu merasakan perasaan peserta 

didiknya, dan tidak hanya mementingkan perasaan dirinya, sehingga guru 

akan mampu untuk menerima berbagai kekurangn orang lain dan peserta 

didik. Guru yang dewasa adalah guru yang pemberani akan tetapi dia akan 

selalu berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata. Adapun ciri-ciri 

guru yang mempunyai kepribadian dewasa adalah: 

1) Perkembangan fisik mencapai puncak 

2) Perkembangan mental, kapasitas penuh idealisme, mandiri, berjiwa 

petualang 

3) Perkembangan sosial yang berpusat pada keluarga dan pekerjaan 

4) Pekerjaan emosional bertambah mantap 

5) Perkembangan spiritual dengan menerapkan iman 
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h. Pribadi yang arif dan penyabar 

Sabar merupakan suatu tindakan yang harus selalu melekat dalam jiwa 

seorang guru. Kunci sukses keberhasilan pendidikan salah satunya adalah 

kesabaran. Guru yang sabar dalam mengajarkan pengetahuan kepada peserta 

didiknya kelak dia akan merasakan buah dari kesabarannya. 

i. Pribadi yang Berwibawa 

Untuk membangun kewibawaan seseorang ada beberapa hal yang 

harus dipenuhi, diantaranya adalah: 

1) Keseuaian kata dengan perbuatan 

2) Jadilah pribadi yang pertama melakukan 

3) Menjadikan kata sebagai ikatan 

4) Berpegang pada nilai hakiki 

 

j. Pribadi yang mempunyai rasa percaya diri 

Sikap percaya diri sangat memengaruhi gairah dan semangat peserta 

didik dalam belajar. Guru sangat membutuhkan rasa percaya diri. Dengan 

guru mempunyai rasa percaya diri, peserta didik akan terpengaruh dengan 

suasana yang dibawakan oleh guru tersebut dan siswa akan bersemangat dan 

optimis dalam belajar. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang guru akan 
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pesimis maka suasana pembelajaran pun kurang bersemangat dan nantinya 

akan berdampak bagi peserta didik.36 

 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian dan tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam merupkan bagian dari pendidikan Islam, 

yang mempunyai tujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT. Awal mula pendidikan Islam masuk ke Indonesia dan menyebar 

keseluruh nusantara yaitu disebabkan dengan banyaknya pedagang dan 

pengembara yang datang dari Timur Tengah yang kemudian hidup berbaur 

dengan penduduk lokal.37 

Istilah pendidikan dalam Islam pada umumnya disebut dengan istilah 

at-Tarbiyah, at-Ta’dib, dan at-Ta’lim.38 Dari ketiga istilah tersebut memiliki 

tingkat kemiripan sebuah makna, akan tetapi secara esensial setiap istilah 

tersebut mempunyai perbedaan baik secara tekstual maupun kontekstual. 

Pengertian pendidikan Islam yang terkandung dalam kata at-Tarbiyah secara 

umum memiliki empat pendekatan yaitu: (1) memelihara dan menjaga fitrah 

peserta didik menjelang dewasa, (2) mengembangkan seluruh potensi 

menuju kesempurnaan, (3) mengarahkan seluruh fitrah kepada 

 
36 Ibid, hal.77. 

37Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan (Jakarta: 

PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal.V. 

38Mukodi, Pendidikan Islam Terpadu (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2011), hal.1. 
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kesempurnaan, (4) melaksanakan pendidikan secara bertahap.39 Pada periode 

awal pelaksanaan Pendidikan Islam telah dikenal dengan istilah Ta’lim. 

Menurut para pakar, kata at-Ta’lim memiliki arti yang lebih universal 

dibanding dengan at-Tarbiyah dan at-Ta’dib. Makna at-Ta’lim tidak hanya 

terbatas pada pengetahuan lahiriyah akan tetapi juga mencakup pengetahuan 

teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksankan pengetahuan dan 

pedoman perilaku. Menurut Naquib al-Attas istilah yang paling tepat 

digunakan untuk menggambarkan pendidikan Islam adalah at-Ta’dib, karena 

mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran dan 

pengasuhan yang baik.40 

Tujuan pendidikan Islam menurut Imam Asy-Syaibani sebagai pakar 

pendidikan Islam adalah mempersipakan kehidupan dunia maupun akhirat. 

Sementara puncak dari tujuan pendidikan islam yang akan dicapai adalah 

mengembangkan fitrah peserta didik baik ruh, fisik, kemauan dan akalnya 

secara dinamis sehingga nantinya diharapkan peserta didik mampu untuk 

menanggung beban tanggung jawabnya sebagai khalifah fil ardh.41 

 
39Ibid, hal.3. 

40Ibid, hal. 4-6. 

41Ibid, hal.11-12. 
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Pendidikan Agama Islam atau Pendidikan keislaman merupakan 

upaya pendidikkan dan mengajarkan agama Islam atau ajaran Islam dan 

nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan hidup) seseorang.42 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengajarkan agama Islam dari 

sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadist, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran latihan serta penggunaan pengalaman.43 

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 

penanaman, penghangatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama 

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Tujuan Pendidikan Agama Islam dalam 

lingkungan sekolah adalah meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa 

 
42H.Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam: Menguji Benang Kusut dunia Pendidikan 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2006) hal.5. 

43M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hal.222. 
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dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi.44 

4. Guru 

a. Pengertian Guru 

Guru adalah orang yang pekerjaan (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar.45 Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, guru adalah pendidik yang 

memegang mata pelajaran di sekolah.46 Pendidik adalah istilah lain yang 

sering digunakan untuk kata guru. Pendidik dan Guru adalah dua istilah yang 

sebenarnya memiliki maksud yang sama. 

Guru atau pendidik dalam Bahasa Arab biasa disebut dengan al-

mu’allim dan al-ustadz.47 Dalam Islam, perkembangan peserta didik dalam 

aspek perkembangan afektif, perkembangan kognitif, maupun 

perkembangan psikomotorik merupakan tanggung jawab seorang guru. Guru 

juga berarti sebagai orang dewasa yang seharusnya memberikan pertolongan 

kepada anak didiknya dalam perkembangan jasmani maupun rohani agar 

mampu mencapai tingkat kedewasaannya dan mampu berdiri sendiri dalam 

 
44Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005, cetakan 4), 

hal.44. 

45Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka 1997), hal.330. 

46Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), hal. 36. 

47Mangun Budiyanto, Ilmu Pendidikan Islam, Yogyakarta: Griya Santri, 2010), hal.6. 
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memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah serta mampu menjadi makhluk 

sosial dan makhluk individu yang mandiri.48 

b. Syarat Guru.  

Idealnya seorang guru haruslah memiliki syarat-syarat khusus dan 

mengerti seluk beluk teori pendidikan. Seorang guru juga harus memiliki 

beberapa syarat pokok agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Menurut 

Sulani syarat-syarat pokok yang harus dimiliki seorang guru adalah : 

1) Syarat Syahsiyah (memiliki kepribadian yang dapat diandalkan) 

2) Syarat Ilmiah (memiliki pengetahuan yang cukup) 

3) Syarat Idhofiyah (mengetahui, menghayati dan menyelami manusia 

yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa 

anak didik menuju tujuan yang ditetapkan).49 

Syarat profesionalisme guru sebagai pendidik dalam Islam secara 

umum adalah :50 

1) Sehat jasmani dan rohani. 

2) Bertaqwa. 

3) Berilmu pengetahuan luas. 

4) Berlaku adil. 

 
48Muhammad Nurudin, Kiat Menjadi Guru Profesional (Yogyakarta: Prismashopie, 2004, 

Cetakan 1), hal.156. 

49Muhammad Nurudin, Kiat Menjadi Guru Profesional, hal. 157-158 

50Ibid, hal. 157 
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5) Berwibawa. 

6) Ikhlas. 

7) Mempunyai tujuan yang rabbani. 

8) Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan. 

9) Menguasai bidang yang ditekuni. 

Salah satu profesi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip 

profesionalitas adalah guru. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pada Bab III pasal & ayat (1) telah menyebutkan 

prinsip-prinsip profesionalitas guru, diantaranya adalah :51 

1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaaan, dan akhlak mulia. 

3) Memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai 

dengan bidang tugas. 

4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 

5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 

6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 

7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 

8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, dan 

9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan. 

 

 

 

 

 
51Sutrisno, Revolusi Pendidikan di Indonesia: Membedah Metode dan Teknik Pendidikan 

Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2005), hal.77 
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c. Tugas dan Fungsi Guru. 

Guru dalam pandangan Islam bukanlah seseorang yang berprofesi 

sebagai pengajar dalam lingkup jabatan seseorang, melainkan lebih dari itu 

yaitu guru merupakan sosok yang mempunyai dimensi nilai yang luas dan 

agung, yaitu tugas ketuhanan, kerasulan, dan kemanusiaan. Guru dikatakan 

mempunyai tugas ketuhanan karena mendidik merupakan sifat “fungsional” 

tuhan (sifat rubbubiyah) mendidik semua makhluk ciptaanNya. Allah 

mengajarkan suatu ilmu terhadap makhlukNya melalui beberapa metode, 

yaitu melalui tanda-tanda alam kekuasaanNya, dengan menurunkan wahyu 

kepada Rasul-rasul pilihanNya dan Allah memilih beberapa hambanya yang 

beriman untuk mendidik.52 

Guru mempunyai tugas kemanusiaan karena guru harus terpanggil 

untuk membimbing, melayani, mengarahkan, menolong, memotivasi dan 

memberdayakan sesama, khususnya anak didiknya bukan hanya semata-

mata untuk memenuhi amanah dalam jabatannya saja akan tetapi karena dia 

menyadari bahwa dia mempunyai tugas kemanusiaan.Sehingga nantinya 

guru benar-benar mampu, ikhlas, dan penuh dedikasi tinggi dalam 

menjalankan tugas keguruaannya.53 

 

 
52Tobroni, Pendidikan Islam: Paradigma, hal. 113 

53Ibid, hal.114 
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d. Peran Guru 

Perkembangan peserta didik merupakan salah satu tanggung jawab 

seorang guru untuk mewujudkan hidupnya secara optimal. Karena hal itu, 

peran guru diidentifikasikan sedikitnya ada sembilan belas, yaitu :54 

1) Guru sebagai pendidik yaitu  harus bertanggung jawab terhadap 

tindakannya dalam pembelajaran disekolah maupun dalam kehidupan 

bermasyarakat 

2) Guru sebagai pengajar yaitu harus membantu peserta didik yang sedang 

dalam masa perkembangan untuk mempelajari sesuatu yang 

dibutuhkannya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar 

yang dipelajari. 

3) Guru sebagai pembimbing yaitu seorang guru harus membimbing bagi 

anak didiknya untuk merumuskan tujuan yang jelas, menetapkan jalan 

yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai 

kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. 

4) Guru sebagai pelatih yaitu harus melatih peserta didik dalam 

mengembangkan kompetensi dasar yang disesuaikan dengan potensi-

potensi yang ada pada dirinya 

5) Guru sebagai penasihat yaitu guru harus memberikan nasihat kepada 

peserta didiknya ketika mereka berhadapan dengan suatu hal yang 

 
54E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesionalitas: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm, 37. 
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diharuskan mereka mengambil sebuah keputusan, disini aktor guru 

difungsikan sebagai seorang penasihat bukan sebagai penentu 

keputusan. 

6) Guru sebagai pembaharuan yaitu ketika peserta didik dihadapkan 

dengan adanya jurang pemisah, selayaknya guru tersebut mampu 

memahami jurang tersebut dan memberikan solusi bagaimana 

menjembataninya secara efektif 

7) Guru sebagai model dan teladan yaitu guru merupakan pribadi yang 

mana segala tingkah lakunya akan selalu menjadi sorotan dan akan 

dijadikan contoh bagi peserta didik maupun masyarakat 

8) Guru sebagai pribadi yaitu seorang guru yang yang hidup di tengah 

tengah masyarakat merupakan sebuah figur yang harus memliki 

kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik, dan harus mampu 

berbaur ditengah-tengah masyarakat 

9) Guru sebagai peneliti yang artinya dalam berlangsungnya belajar 

mengajar tentulah seorang guru harus memahami situasi dan kondisi 

lingkungannnya, oleh karena itu seorang guru harus meneliti terlebih 

dahulu lingkungannya sebelum berpijak dalam menentukan metode 

pembelejaran yang akan dipakai 

10) Guru sebagai pendorong kreatifitas yaitu seorang guru dituntut untuk 

mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreatifitas dalam 
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pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar menumbuhkan jiwa kreatifitas 

peserta didik 

11) Guru sebagai pembangkit pandangan yaitu guru dituntut memberikan 

dan memelihara pandangan keagungan kepada peserta didiknya, karena 

dunia ini penuh dengan panggung sandiwara yang penuh dengan 

berbagai kisah dan peristiwa, mulai dari yang nyata sampai yang 

direkayasa 

12) Guru sebagai pekerja rutin yaitu guru harus setia dan telaten dalam 

menekuni kegiatannya yang memerlukan keahlian dan kebiasaan 

tertentu walaupun hal tersebut terasa sangat berat 

13) Guru sebagai pemindah kemah yaitu guru harus mampu memindahkan 

hal-hal lama yang dikira buruk menuju hal-hal yang baru 

14)  Guru sebagai pembawa cerita yaitu seorang guru senantiasa berusaha 

mencari cerita untuk membangkitkan gagasan hidup peserta didik di 

masa mendatang 

15) Guru sebagai aktor yaitu seorang guru harus melakukan segala sesuatu 

dengan naskah skenario yang ditulis olehNya yang disusun dengan 

mempertimbangkan pesan kepada penonton 

16) Guru sebagai emansipator yaitu seorang guru harus mampu 

membangkitkan rasa percaya didiknya kembali apabila peserta didik 

tersebut sedang merasa dicampakkan, menilai dirinya sendiri dengan 

anggapan sebagai pribadi yang tidak berharga 
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17) Guru sebagai seorang evaluator, dalam rangka meningkatkan mutu 

kualitas pencapaian tujuan pembelajaran, seorang guru harus 

mengadakan evaluasi 

18)  Guru sebagai pengawet yaitu seorang guru harus mempertahankan 

budaya budaya baik yang telah dibawakan orang terdahulu karena masih 

banyaknya karya manusia zaman dahulu yang masih memiliki nilai 

kehidupan manusia zaman sekarang maupun masa depan 

19) Guru sebagai kulminator yaitu seorang guru mengarahkan proses belajar 

mengajar secara bertahap mulai dari awal sampai akhir. 

Menentukan materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, alat penilaian merupakan tugas pokok 

dan fungsi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai 

hasil Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru.55 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (Library Reseach), yakni penelitian yang 

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. 

 
55Nanang Priatna dan Tito Sukamto, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013) hal.141. 
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Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi 

perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.56 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

filosofis sebagai upaya memperoleh kejelasan atas permasalahan yang ada. 

Pendekatan filososfis merupakan pendekatan yang berusaha meneliti 

berbagai persoalan yang muncul, berdasarkan dasar yang sedalam-dalamnya 

dan menurut ahlinya.57 

3. Sumber Data 

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Kitab Adab al-‘Alim Wa al-Muta’allim karya KH 

Hasyim Asy’ari dengan Kitab Ihya ‘Ulumuddin karya Imam Al Ghazali.  

Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang digunakan untuk 

melengkapi data primer yang mendukung penulis untuk melengkapi isi data 

primer yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari 

sumber data primer. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini antara 

 
56Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 

hal.1-2. 

57Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hal.15. 
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lain: Buku Kepribadian Guru karya Zakiah Darajat, Jakarta: Bulan Bintang, 

1980, Buku Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: Menjadi Guru 

yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa karya Chaerul Rahman dan Heri 

Gunawan, Bandung: Nuansa Cendekia, 2011. Buku Etika Pendidikan Islam: 

Petuah K.H Hasyim Asy’ari untuk Para Guru (Kyai) dan Murid (Santri) 

(Terj. Adab al ‘alim wa al Muta’allim), karya K.H Hasyim Asy’ari, 

penerjemah Mohammad Kholil, Yogyakarta: Titian Wacana, 2007, buku 

Seluk-Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali karya Zainuddin dkk, Jakarta: Bumi 

Aksara 1991, Buku Konsep Ilmu menurut Al-Ghazali Suatu Tujuan 

Psikologik Pedagogik karya M. Bahri Ghazali, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

1991, Buku Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Karya Drs. Abidin Ibn 

Rusn, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber data 

dari beberapa literatur yang erat kaitannya dengan tema yang dibahas.58 

 

 
58Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1998), hal.236. 
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5. Metode Analisis Data 

a. Content Analysis 

Penelitian ini menggunakan metode Content Analysis (analisis 

isi) dalam rangka memperoleh makna yang mendalam akan bahasa teks. 

Content analysis merupakan suatu penelitian yang membahas secara 

mendalam terhadap isi dari suatu informassi yang tertulis dalam media 

masa. Melalui metode ini peneliti melakukan penafsiran teks dari kitab 

Adab al ‘Alim wa al Muta’allim karya K.H Hasyim Asy’ari dan kitab 

Ihya ‘Ulumuddin karya imam al-Ghazali yang mengandung kepribadian 

seorang guru. 

b. Komparatif 

Metode komparatif disini digunakan untuk membandingkan 

kompetensi kepribadian guru yang dibahas dalam kitab Adab al ‘Alim 

wa al Muta’allim karya K.H Hasyim Asy’ari dan kitab Ihya ‘Ulumuddin 

karya imam al-Ghazali. Komparasi disini tidak dimaksudkan 

membandingkan secara tekstual saja, akan tetapi harapannya dapat 

diperoleh relevansinya. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dengan adanya sistematika pembahasan, penelitian nantinya akan 

memperoleh hasil yang jelas dan menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan dalam 

penulisan ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian 

akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan gamabaran umum kitab Adab al ‘Alim wa al Muta’allim 

karya K.H Hasyim Asy’ari  dan kitab Ihya ‘Ulumuddin karya imam al-Ghazali serta 

biografi dari kedua tokoh tersebut. 

Bab III merupakan pembahasan atau isi yang menguraikan kompetensi 

kepribadian guru Pendidikan Agama Islam menurut kitab Adab al ‘Alim wa al 

Muta’allim karya K.H Hasyim Asy’ari  dan kitab Ihya ‘Ulumuddin karya imam al-

Ghazali, persamaan dan perbedaan dari kompetensi kepribadian guru Pendidikan 

Agama Islam dalam kitab tersebut serta relevansinya dengan kompetensi kepribadian 

pada masa kini. 

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan kata penutup. Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasar pada permasalahan-permasalah yang telah diungkapkan dalam 

pendahuluan dan setelah melakukan pembahasan dan analisis dalam uraian diatas 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut.  

Pertama, kompetensi kepribadian guru yang tercantum dalam kitab Adab al-

‘Alim wa al-Muta’allim meliputi pribadi yang bertakwa, berwibawa, wira’I, sabar, 

rendah hati, ikhlas, ridho, ramah, tekun, disiplin, menghargai peserta didi, teladan, 

kreatif, dan evaluator. Sedangkan kompetensi kepribadian guru yang ditawarkan 

dalam kitab Ihya ‘Ulumiddin terdiri dari akhlak mulia, ikhlas, berwibawa, sportif, arif 

bijaksana. 

Kedua, kompetensi kepribadian guru yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali 

dan K.H Hasyim Asy’ari memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya 

yaitu berpondasi pada religious ethic, dimana ketika dalam mengajar didasarkan atas 

keimanan dan niat yang tulus. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dalam 

kompetensi kepribadian yang terlihat dalam kitab Ihya ‘Ulumiddin khusus ditujukan 

pada diri pendidik sendiri, dan kepribadian guru yang termuat dalam kitab Adab al-

‘Alim wa al—Muta’allim lebih luas yaitu mencakup kepribadian atas diri, kepribadian 

dalam mengajar, dan juga kepribadian saat berhadapan dengan peserta didik. 
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Ketiga, relevansi kepribadian guru yang ditawarkan oleh K.H Hasyim Asy’ari 

maupun Imam Al-Ghazali dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yaitu saling 

melengkapi dan menambahi kekurangan masing-masing untuk menjadikannya sosok 

guru yang ideal. Hal ini dikarenakan kepribadia guru dalam kitab Ihya ‘Ulumiddin 

mapupun kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim belum semuanya termaktub dalam 

Permendiknas nomor 16 tahun 2007, sehingga dengan adanya sosok guru yang 

mempunyai kepribadian yang baik akan mendukung untuk mewujudkan eksistensi 

sosok guru yang ideal guna mewujudkan tujuan pendidikan. 

B. Saran  

Penulisan hasil penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan, namun 

peneliti berharap karya ini dapat dijadikan bahan rujukan, pelajaran, dan 

pengembangan dalam penulisan karya ilmiah. Penulis menyadari bahwa karya ini 

masih belum sempurna dan masih banyak celah yang dapat dijadikan obejek 

penelitian. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji secara 

seksama dan memperdalam penelitian yang sama dengan lebih mendalam. 
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