
24

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Tentang Profil Pendidik

1. Definisi Pendidik

Dalam suatu pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, perlu 

diperhatikan adanya beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terhadap 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan 

menjadi lima macam yang mana satu dengan lainnya memiliki hubungan yang 

sangat erat. Adapun kelima faktor tersebut dalam buku Metode Agama yang 

ditulis oleh Zuhairani dkk, yaitu: 

a. Peserta didik

b. Pendidik (Guru)

c. Tujuan pendidikan

d. Alat-alat pendidikan

e. Lingkungan
1

Namun, demikian dalam usaha pembinaan kepribadian peserta didik, 

peran seorang guru sangat dominan. Penampilan seorang pendidik sangat 

besar pengaruhnya dalam pembentukan jiwa siswa supaya berkepribadian 

muslim. 

Sebagaimana teori barat, pendidikan dalam Islam ialah siapa saja yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya. Pendidik juga 

diartikan dengan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan anak didikanya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi 

peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun 

psikomotorik (karsa).
2

Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi 

pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan 

1
 Zuhairani dkk, Metodologi Pendidikan Agama  (Solo : Ramadhani. 1993). h. 22  

2
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan  Islami (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.119-120 
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memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya 

sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, dan mampu melakukan tugas sebagia 

makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.
3
 

Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang 

tua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung jawab itu disebabkan sekurang-

kurangnya oleh dua hal:
4
 

Pertama : karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi 

orang tua anaknya, dan karena itu ditakdirkan pula bertanggung jawab 

mendidik anaknya. 

Kedua : karena kepentingan kedua orang tuanya, yaitu orang tua 

berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. 

Oleh karena itu terdapat statement “Pendidik pertama dan utama adalah 

orang tua sendiri”
5
 Mereka berdua bertanggung jawab penuh atas kemajuan 

perkembangan anak kandungannya, karena sukses tidaknya anak sangat 

tergantung pengasuhan, perhatian dan pendidikannya. Kesuksesan anak 

kandung merupakan cerminan kesuksesan orang tua juga. 

Allah berfirman : Surat at-Tahrim: 6 

                  

                     

  

Artinya :  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 

 

                                                           
3
  Suryo Subrata B, Beberapa Aspek Dasar Kependidikan  (Jakarta : Bina Aksara, 1983), h. 26 

4
 Ahmad Tafsir, Ibid. H.120 

5
 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : 2008) h.88 
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          Sebagai pendidik pertama dan utama terhadap anak-anaknya, orang tua 

tidak selamanya memiliki waktu yang leluasa dalam mendidik anak-anaknya. 

Selain karena kesibukan kerja, tingkat efektifitas dan efisiensi pendidikan 

tidak akan baik jika pendidikan hanya dikelola secara alamiah. Dalam konteks 

ini, anak lazimnya dimasukkan ke dalam lembaga sekolah, yang karenanya, 

definisi pendidik disini adalah mereka yang memberikan pelajaran peserta 

didik, yang memegang suatu mata pelajaran tertentu di sekolah.
6
 Penyerahan 

peserta didik ke lembaga sekolah bukan berarti melepaskan tanggung jawab 

orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, tetapi orang tua tetap 

mempunyai saham yang besar dalm mendidik anaknya, Pengertian pendidik 

menurut beberapa pendapat para ahli bisa dikelompokkan sebagai berikut: 

Menurut Mohammad Amin, pendidik adalah petugas lapangan dalam 

pendidik yang selalu berhubungan secara langsung dengan murid sebagai 

obyek pokok dalam pendidikan.
7
 

1) Menurut Ngalim Purwanto, guru adalah orang yang pernah 

memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau 

kelompok orang, sedangkan guru sebagia pendidik adalah seseorang 

yang berhaja terhadap masyarakat dan Negara.
8
 

2) Menurut Zakiyah Derajat, pendidik (guru) adlah pendidik profesional 

karena secara implisit dia telah merelakan dirinya menerima dan 

memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak 

orang tua.
9
 

3) Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah, pendidik adalah orang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada naka didik. Di samping itu 

pendidik dalam pandangan masyarakat adlah orang yang melaksankana 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga 

pendidikan formal tetapi juga bisa di masjid , di surau, di rumah dan 

lain sebagainya.
10

 

                                                           
6
 Ahmad tafsir, Op.Cit, h.120 

 
 7 Mohammad Amin, Pengantar Pendidikan Islam  (Pasuruan: Garoeda Boeana Islam, 1992), 

h.31 
8
 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis  (Bandung: Remaja Karya, 1986), 

h.169 
9
 Zakiyah Drajat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.39  

10
Syaiful Bahri Djamarah,  Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi  Edukatif  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), h.31 
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Dengan demikian, dari beberapa perumusan pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidk adalah semua orang yang berwewenang dan 

bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik baik secara 

individu maupun klasika, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

2. Kedudukan Pendidik Dalam Islam 

Pendidik adalah bapak rohani (Spritual father) bagi peserta didik, yang 

memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan 

meluruskan perilakunya yang buruk. Oleh karena  itu, pendidik memiliki 

kedudukan tinggi dalam Islam. Islam sendiri sangat menghargai orang-orang 

yang berilmu pengetahuan (guru atau ulama), maka Allah SWT telah bersaksi 

terhadp orang yang dikehendaki bahwa Dia telah memberikannya kebaikan 

dan diberi karunia yang banyak, serta akan mendapat balasan  (pahala) di 

dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqaroh ayat 

269 di bawah ini : 

                       

          

Artinya : 

Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al 

Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barang siapa 

yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang 

banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil 

pelajaran (dari firman Allah). 

Dalam beberapa hadist disebutkan yang artinya: “Jadilah engkau 

sebagai guru atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta dan janganlah kamu 

menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak”.Dalam hadis 

Nabi SAW yang lain disebutkan. “Tinta seorang ilmuwan  (yang menjadi 

guru) lebih berharga daripada darah syuhada”. 

Dalam kitab-kitab hadis kita menemukan banyak sekali hadis yang 

mengajarkan betapa tinggi kedudukan orang yang berpengetahuan, biasanya 

juga dihubungkan dengan mulianya menuntut ilmu. Kedudukan orang alim 
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dalam islam dihargai tinggi bila itu mengamalkan ilmunya.
11

 Al-Ghazali 

menukil beberapa hadis nabi tentang keutamaan seorang pendidik disebut 

sebagai orang-orang besar (Great individuals) yang aktifitasnya lebih baik 

daripada ibadah satu tahun. Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubah: 122 

                         

                

Artinya :  Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 

 

Selanjutnya, al-Ghazali menukil dari perkataan para ulama yang 

menyatakan bahwa para pendidik merupakan pelita (siraj) segala zaman, orang 

yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya (nur) 

keilmiahannya. Andaikata dunia tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti 

binatang, sebab, “pendidik adalah sosok yang berupaya mengeluarkan 

manusia dari sifat kebinatangannya (baik binatang buas maupun binatang 

jinak) kepada sifat insaniyyah dan ilahiyah.
12

 

Sebenarnya tingginya kedudukan pendidik dalam Islam merupakan 

realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memulaikan pengetahuan, pengetahuan 

itu didapat dari belajar dan mengajar, yang belajar adalah calon pendidik 

sedangkan yang mengajar adalah pendidik itu sendiri. Maka tidak boleh tidak, 

Islam pasti memuliakan seorang pendidik. Tak terbayangkan terjadinya 

perkembangan pengetahuan tanpa adanya seorang pendidik. Tingginya 

kedudukan seorang pendidik masih dapat disaksikan secara nyata pada zaman 

sekarang. Itu dampak kita lihat di pesantren-pesantren di Indonesia. Santri 

bahkan tidak berani menantang sinar mata kiainya, sebagian lagi 

membungkukkan badan tatkala menghadap kiainya, sekalipun ia berada di 

                                                           
11

 Ahmad Tafsir, Op.Cit. h.122 
12

 Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Ihya' Ulum Al-Din, ter. Isma'il Ya'qub (Semarang: 

Faizan, 1979), h.65, 68,70 dalam Abdul Mujib, Op.Cit, h.89 
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dalam kamar yang tertutup. Betapa tidak, mereka silau oleh tingkah laku kiai 

yang begitu mulia, sinar matanya yang “menembus”, ilmunya yang luas dan 

dalam, dan doanya yang diyakini diijabah.
13

 

3. Syarat Menjadi Seorang Pendidik 

Terkait dari pengertian pendidik seperti yang telah dijelaskan di atas, 

pekerjaan pendidik (guru) sebagai suatu profesi memerlukan suatu keahlian 

khusus serta tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik dan benar. 

Adapun beberapa syarat tersebut meliputi persyaratan fisik, mental, moral, dan 

intelektual. Untuk lebih jelasnya, Oemar Hamalik mengemukakan sebagai 

berikut: 

a. Pengertian Fisik, yaitu Kesehatan jasmani yang artinya seorang guru harus 

berpotensi dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan. 

b. Persyaratan Psychis, yaitu sehat rohanai yang artinya tidak mengalami 

kegangguan jiwa ataupun kelainan. 

c. Persyaratan mental, yaitu Memiliki sikap mental yang bnaik terhadap 

profesi kependidikan, mecintai dan mengabdi  serta memiliki dedikasi 

yang tinggi pada tugas dan jabatannya. 

d. Persyaratan moral, yaitu Memiliki budi pekerti luhur dan memiliki sikap 

susila yang tinggi. 

e. Persyaratan intelektual, yaitu Memiliki pengetahuan dan keterampilan 

tinggi yang diperoleh dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang 

memberi bekal guna tugas dan kewajiban sebagai pendidik.
14

 

A. G. Soejieno menambahkan satu syarat yaitu rasa tanggung jawab.
15

 

Hal ini dikarenakan tugas pendidik harus dilakukan secara bertanggung jawab 

karena menyangkut perkembangan dan nasib seseorang ketika terjun di 

masyarakat, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak tidak 

dapat dimintai pertanggung jawaban. Zakiyah Derajat dan kawan-kawan, juga 

menambahkan suatu syarat khususnya bagi calon guru agama, yaitu 

persyaratan akidah. Guru agama harus taqwa kepada Allah.
16

 Sebab guru 

agama menjadi teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah SAW 

                                                           
13

 Ahmad Tafsir, Op.Cit, h.123 
14

 Cece Wijaya, A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru Dalam Belajar Mengajar 

(Bandung: Rosda Karya), h.9  
15

 A.G Soejono, Pendahuluan Didaktik Metode Umum, (Bandung:Bina Karya, 1982), h.63 
16

 Zakiah Darajat, Op.Cit, h.41 
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menjadi teladan bagi umatnya.
17

 Berbeda dengan Syaiful Bahri Djamarah, 

menurut beliau menjaadi seorang pendidik, khususnya yang berprofesi sebagai 

guru agama Islam, tidak sembarang orang dapat untuk melakukannya, karena 

guru agama harus memiliki atau memenuhi beberap persyaratan di bawah ini: 

1) Taqwa kepada Allah SWT 

2) Berilmu 

3) Sehat jasmani 

4) Berkelakuan baik
18

 

Secara umum M. Ngalim Purwanto menyebutkan lima syarat untuk 

menjadi pendidik (guru) yaitu: berijazah, sehat jasmani dan rohani, taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional.
19

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan 

untuk menjadi seorang pendidik dalam beberapa hal sama dengan persyaratan 

guru pada umumnya, yang membedakan hanyalah adanya penekanan pada 

penanaman nilai-nilai ajaran agama kedalam pribadi siswa serta dalam akidah 

ia harus taqwa kepada Allah dan berkepribadian muslim sejati. Pada intinya 

persyaratan yang ditentukan oleh para ahli pendidikan termasuk ahli 

pendidikan Islam, kesemuanya dimaksud agar seorang pendidik dapat 

melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dengan kata lain bila seorang 

pendidik telah memenuhi persyaratan khusunya syarat keahlian, maka tugas 

seorang pendidik yang berat itu akan lebih mudah untuk dilakukan. 

 

4. Sifat-sifat Pendidik 

Tugas sebagai pendidik merupakan tugas yang mulia dan luhur. Selain 

itu juga merupakan tugas yang berat. Ia merupakan model manusia etik, 

betapapun ia harus bisa ditiru (digugu lan ditiru). Kepribadiannya memiliki 

pengaruh yang besar bagi pembentukan akal dan jiwa peserta didiknya. Oleh 

sebab itu, bagi seorang pendidik dituntut agar memiliki sisfat-sifat tertentu 

yang merupakan syarat baginya sebelum menjadi pendidik. Sebenarnya, telah 

banyak para ahli yang merumuskan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang 

pendidik muslim, misalnya sebagai berikut: 

                                                           
17

 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit, h.32-33  
18

 Ibid, h.32  
19

 M. Ngalim Purwanto, Op.Cit, h.171 
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1. Muhammad Atiyah al Abrasyi, merumuskan sebagai berikut:
20

 

1) Zuhud tidak mengutamakan materi dan melakukannya karena Allah 

SWT. Seorang pendidik dalam pendidikan Islam, hendaknya tidak 

memiliki sifat materialistis, tidak rakus terhadap dunia dan tidak 

mengukur segala sesuatu dengan materi. Meskipun demikian tidak 

berarti tidak mau dan tidak menerima kekayaan dunia dari 

pekerjaannya. 

2) Kebersihan diri. Seorang pendidik harus bersih, baik pisik maupun 

psikisnya. 

3) Ikhlas dalam pekerjaan. Seorang pendidik harus memiliki 

keikhlasan, sebab keikhlasan merupakan jalan menuju sukses. 

Termasuk ikhlas adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. 

Melakukan apa-apa yang dikatakan dan tidak malu mengatakan 

tidak tahu, bila ada yang tidak diketahuinya. 

4) Suka pemaaf. Seorang pendidik harus bersifat pemaaf terhadap 

peserta didiknya, ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, 

lapang hati dan jangan pemarah karena hal-hal kecil. 

5) Seorang pendidik merupakan seorang bapak seblum menjadi 

pendidik. Seorang pendidik harus mencintai peserta didiknya seperti 

mencintai anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti 

memikirkan keadaan anaknya sendiri. 

6) Harus mengetahui tabiat peserta didik. Seorang pendidik harus 

mengetahui perbedaan masibg-masing peserta didiknya, agar tidak 

tersesat dalam menjalankan tugasnya. 

7) Harus menguasai mata pelajaran. Seorang pendidik harus sanggup 

menguasai matapelajaran yang diajarkannya dan terus menerus 

mendalaminya dengan memperluas pengetahuannya. 

 

 

 

2. Abdurrahman an Nahlawf, menyebutkan sebagai berikut:
21

 

                                                           
20

 Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 

1987), h.137 
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1) Hendaknya tujuan, tingkah laku dan pola pikir bersifat rabbani. 

Seorang pendidik harus menjadikan Tuhan sebagai tempat 

berangkat dankembalinya segala aktivitas. 

2) Memiliki sifat ikhlas. Seorang pendidik dengan keluasan ilmunya. 

Hendaknya berniat hanya untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. 

3) Hendaknya memiliki sifat sabar. Seorang pendidik harus bersabar 

dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didiknya. 

4) Hendaknya memiliki sifat jujur. Seorang pendidik harus jujur dalam 

menyampaikan apa yang diajarkannya. Jangan menyembunyikan 

ketidaktahuannya, jika memang tidak tahu. Ia harus terus menerus 

konsekwen dan komitmen kepada kejujuran. 

5) Hendaknya senantiasa membekali diri dengan ilmu. Seorang 

pendidik harus senantiasa memperdalam pengetahuannya, agar 

senantiasa dapat dengan mudah dan leluasa menyampaikan ilmunya. 

6) Hendaknya mampu menggunakan beberapa metode mengajar. 

Seorang pendidik akan dapat dengan mudah menyampaikan ilmu, 

nilai, norma, dan kecakapan, jika ia dapat menggunakan metode 

dengan tepat. 

7) Hendaknya mampu mengelola peserta didiknya. Seorang pendidik 

harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara tepat dan 

proposional. Dengan demikian pendidik tidak akan bersikap keras 

dalam kondisi yang semestinya bersifat lunak, begitu pula 

sebaliknya. 

8) Hendaknya mengetahui keadaan psikis peserta didiknya. 

Pengetahuan seorang pendidik terhadap kejiwaan peserta didiknya 

akan memudahkan kegiatan belajar mengajar. Sebab dengan 

demikian ia dapat dengan mudah memperlakukan peserta didiknya 

sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. 

9) Hendaknya memiliki kepekaan dalam mengantisipasi setiap 

perkembangan, gejolak yang terjadi, baiak peserta didiknya maupun 

dilingkungannya. Menganalisis, memberikan pemecahan dan jalan 

keluar. 

10) Hendaknya memiliki sifat adil. Seorang pendidik harus 

memperlakukan sama terhadappeserta didiknya. Jangan memilah-
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milah peserta didik kepada perlakuan istimewa dan tidak istimewa. 

Semua kebijaksanaan dan tindakannya ditempuh dengan jalan yang 

benar dan dengan memperhatikan setiap peserta didiknya. 

3. Al Gazali, menyebutkan sifat-sifat pendidik muslim sebagai berikut: 

1) Memiliki sifat kasih sayang kepada peserta didik. Seorang pendidik 

muslim, harus berbelas kasih kepada peserta didiknya, seperti ia 

berbelas kasih kepada anak kandunganya sendiri. 

2) Mengikuti sahabat syara‟ yaitu Rasulullah SAW, Seorang pendidik 

tifdak mencari ganjaran atau gaji atau  terimakasih dengan 

perbuatannya. Tetapi melakukannya semata karena Allah dalam 

rangka mencari kedekatan denganNya. 

3) Tidak meninggalkan nasehat kepad pesrta didik, dengan melarang 

mempelajari sesuatu tingkat, sebelum berhak kepada tingkat itu. 

Seorang pendidik harus membimbing peserta didiknya dari ilmu 

yang mudah ke yang sulit. 

4) Tidak berlaku kasr kepada peserta didik. Seorang pendidik harus 

memperlakukan peserta didiknya dengan lunak, tidak membentak, 

menyindirnya dengan halus bila berbuat salah. 

5) Tidak menjelek-jelekkan ilmu yang lain dihadap-an peserta didik. 

Seorang pendidik ridak menghina atau melecehkan ilmu yang 

bukan bidangnya. Pendidk dalam bidang bahasa, tidak boleh 

melecehkan ilmu fiqh dan seterusnya. 

6) Tidak mengajarkan sesuatu di luar kemampuan peserta didik. 

Seorang pendidik tidak memaksakan suatu ilmu kepada peserta 

didiknya di luar kemampuannya. Seperti peserta didik di sekolah 

dasar, jangan diajar mata pelajaran sekolah menengah. 

7) Memberikan atau mengajarkan pelajaran yang jelas dan tidak 

mengatakan, bahwa di balik yang diterangkan terdapat 

pengetahuan atau pembahasan yang lebih dalam. Seorang pendidik 

hendaklah menerangkan kepada peserta didiknya suatu 

pembahasan yang jelas. Jangan dikatakan kepada mereka,   bahwa 

dibalik yang diterangkan ada pembahsan lagi yang lebih dalam. 

Sebab dengan demikian akan mengakibatkan berkurangnya minat, 

untuk memperdalm pelajarn atau ilmu yang telah dipelajari. 
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8) Hendaknya pendidik itu mengamalkan ilmunya. Seorang pendidik 

harus menyesuaikan antara ilmu dengan tindakannya. 

Mengamalkan apa yang diketahuinya, karena ilmu itu dilihat 

dengan mata hati dan amal perbuatan dilihat dengan mata kepala. 

 

5.  Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik 

Seorang pendidik memiliki tugas mendidik dan juga mengajar. 

Dalam bukunya Zuhairani, Mendidik didenifisikan dengan membimbing 

anak atau memimpin mereka agar memiliki tabiat dan kepribadian yang 

utama (insan kamil) maksudnya pribadi yang berakhlak baik dan 

bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya serta berguna bagi bangsa 

dan negara.
22

 Sedangkan mengajar adalah memberikan pengetahuan kepada 

anak agar mereka dapat mengetahui peristiwa-peristiwa, hukum-hukum, 

ataupun proses daripada suatu ilmu pengetahuan. 
23

Adapun tujuan yang 

ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran adalah terbentuknya suatu 

kepribadian muslim sebagai tujuan akhir dari tujuan pendidikan Islam. 

Dalam referensi lain, ahli-ahli pendidikan Islam dan ahli pendidikan Barat 

telah sepakat bahwa tugas utama daripada pendidik adalah mendidik. 

Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan 

dalam bentuk mengajar, sebagian dilakukan dalam bentuk memberi 

dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain-

lain. Tugas itu dapat digambarkan sebagai berikut :  
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         Tugas seorang pendidik di sekolah sebagian  besar adalah mendidik 

dengan cara mengajar. Tugas pendidik di dalam rumah tangga sebagian 

besar bahkan mungkin seluruhnya, berupa membiasakan, memberikan 

contoh yang baik, memberikan pujian, dorongan, dan lain-lain. 

Sedangkan menurut al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah 

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati 

manusia untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT.
24

 Hal 

tersebut karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya 

mendekatkan diri kepada-Nya. Jika pendidik belum mampu membiasakan 

diri dalam peribadatan pada peserta didiknya, maka ia mengalamai 

kegagalan dalam tugasnya, sekalipun peserta didik memiliki prestasiu 

akademis yang luar biasa. Hal itu mengandung arti adanya keterkaitan 

antara ilmu dan amal saleh. 

Dalam paradigma jawa, pendidik diidentikan  dengan guru (gu dan 

ru) yang berarti digugu dan ditiru.  Diartikan digugu (dipercaya) karena 

guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia 

memiliki wawasan dean pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. 

Dikatakan ditiru (diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, 

yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri 

teladan oleh peserta didiknya. Pengertian ini diasumsikan bahwa tugas guru 

tidak sekedar transformasi ilmu, tapi juga bagaimana ia mampu 
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menginternalisasikan ilmu yang dimilikinya pada peserta didiknya. Pada 

tataran ini terjadi sinkronisasi antara apa yang diucapkan oleh guru 

(didengar oleh peserta didik) dan yang dilakukannya (dilihat oleh peserta 

didik). 

Hal yang senada dikemukakan oleh Zakiyah Darajat bahwa tidak 

mungkin mendidik anak agar bertaqwa kepada Allah SWT jika dia sendiri 

tidak bertaqwa kepada-Nya, ia adalah teladan bagi muridnya sebagiamana 

Rasulullah sebagai teladan bagi umatnya. Sejauh mana guru mampu 

memberikan teladan bagai umatnya. Sejauh mana guru mampu memberikan 

keteladanan yang baik bagi muridnya, maka sejauh itulah dapat 

diperkirakan keberhasilan dalam mendidik generasi penerus bangsa yang 

baik dan berkepribadian mulia.
25

 

Ahmad Tafsir menyebutkan, dalam literatur Barat diuraikan tugas-

tugas seorang pendidik (guru) selain mengajar ialah berbagai macam tugas 

yang sesungguhnya bersangkautan dengan mengajar, yaitu tugas membuat 

persiapan mengajar, tugas mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang 

bersangkutan dengan pencapaian tujuan pengajaran.
26

 Dalam literatur lain, 

Tugas pendidik dirinci sebagai berikut: 

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik dengan 

berbagai cara seperti observasi, wawancara melalui pergaulan, angket 

dan sebagainya. 

2. Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang 

baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak 

berkembang. 

3. Memperlihatkan pada peserta didik tugas orang dewasa dengan cara 

memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar peserta 

didiknya memilih dengan tepat. 

4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah 

perkembangan peserta didik berjalan dengan baik. 

5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala peserta didik menemui 

kesulitan dalam mengembangkan potensinya.
27
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Dalam perkembangan berikutnya, paradigma pendidik tidak hanya 

bertugas sebagai pengajar, yang mendoktrin peserta didiknya untuk 

menguasai seperangkat pengetahuan dan keterampilan tertentu. Pendidik 

hanya bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar 

mengajar. Keaktifan sangat tergantung pada peserta didiknya sendiri, 

sekalipun keaktifan itu akibat dari motivasi dan pemberian fasilitas dari 

pendidiknya. 

Dalam rangka merealisasikan tugasnya dalam membentuk 

kepribadian muslim yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan, perlulah 

kita ketahui fungsi dari pendidik (guru) itu sendiri. Menurut Saiful Bahri 

dalam buku guru dan anak didik dalam interaksi edukatif mengklarifikasi 

fungsi daripada pendidik antara lain:
28

 

a. Sebagai Komunitator 

Sebagai komunitator seorang guru harus mampu menyiapkan sumber 

informasi sebanyak mungkin, menyeleksi dan mengevaluasi serta 

mengolah menjadi sumber informasi yang sesuai dengan keadaan 

siswa. 

b. Sebagai inovator 

Seorang guru haruslah berwawasan dan berorientasi ke masa depan. 

Seorang guru harus mampu menyiapkan peserta didiknya untuk masa 

depan dan membekalinya dengan pengetahuan yang mampu menjawab 

tantangan masa depan. 

c. Sebagai emansipator 

Di samping sebagai komunikator dan inovator, seorang guru juga 

berfungsi sebagai emansipator. Baik dari segi pengetahuannaya, 

ketrampilan, maupun dari segi sikapnya sehingga dapat mandiri. 

Seorang guru harus penuh semangat membantu anak didiknya menuju 

ketingkat perkembangan kepribadian yang tinggi dan mulia serta 

mengalami peningkatan dari yang semula. 

d. Sebagai transformator dari nilai-nilai budaya bangsa 

Seorang guru sebagaimana pengertian secara umum, yakni 

memberikan pengetahuan pada anak didiknya, seorang guru harus 
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mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya bangsa dan agama pada 

diri siswa untuk dimilikinya. 

e. Sebagai motivator 

Fungsi guru sebagai motivator maksudnya seorang guru harus mampu 

memotivasi siwanaya untuk lebih giat dan aktif dalam belajar dan 

bekerja serta dinamis dalam mengembangkan dirinya. 

Syaiful Bahri juga bependapat bahwa banyak sekali peran yang 

dijalankan oleh guru agama khususnya figur pendidik yang berkompeten, 

atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi pendidik, semuanya 

mempunyai peran yang sama dan harus dilaksanakan, antara lain: korektor, 

inspirator, informatory, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, 

pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan 

evaluator.
29

 

Jadi seorang pendidik dituntut mampu memainkan peran dan fungsinya 

dalam menjalankan tugas suci sebagai pendidik. Hal ini menghinadari 

adanya benturan fungsi dan peranannya, sehingga pendidik bisa 

menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota masyarakat, warfa 

negara, dan pendidik sendiri. Antara tugas keguruan dan tugas lainnya harus 

ditempatkan menurut proporsinya. 

Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, tugas inti daripada seorang 

pendidik adalam mendidk dan mengajar murid-murid baik berupa 

bimbingan, memberikan petujuk, teladan, ketrampilan, nilai-nilai, norma-

norma, kesusilaan, kejujuran, sikap dan sifat yang baik sehingga mereka 

berguna bagi nusa dan bangsa. Menurut Muhaimin tugas pendidik khususnya 

guru pendidikan agama Islam adalah: 

1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT yang 

telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

2) Menyalurkan bakat dan minatnya dalam mendalamai bidang agama 

serta mengembangkan secara optimal, sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk dirinya sendiri dan dapat pula bermanfaat untuk orang lain. 
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3) Memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam 

keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4) Menangkal dan mencegah pengaruh negatif dari kepercayaan, paham 

atau budaya lain yang membahayakan dan menghambat pengembangan 

keyakinan siswa. 

5) Menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. 

6) Menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

7) Mampu memahami, mengilmui pengetahuan agama Islam secara 

menyeluruh sesuai dengan daya serap dan keterbatasan waktu yang 

tersedia.
30

 

Kadang kala seseorang terjebak dengan sebutan pendidik, misalnya 

ada sebagaian orang yang mampu memberikan dan memindahkan ilmu 

pengetahuan (transfer of knowledge) kepada orang lain sudah dikatakan 

sebagai pendidik. Sesungguhnya seorang pendidik bukanlah bertugas itu 

saja, tetapi pendidik juga bertanggung jawab atas pengelolaan (manager of 

learning), pengarah (direr of learning) Fectuasilitator, dan perencana (the 

planner of future society),
31

 Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik 

dalam pendidikan dapat disimpulakn menjadi tiga bagian,yaitu:
32

 

1. Sebagai pengajar (intruksional), yang bertugas merencanakan program 

pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta 

mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan 

2. Sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta didik pada 

tingkat kedewasaan dan berkepribadian insan kamil seiring dengan 

tujuan Allah SWT menciptakannya. 

3. Sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin, mengendalikan 

kepada didri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, 

terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, 
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pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas 

program pendidikan yang dilakukan. 

Dalam tugas ini seorang pendidik dituntut untuk memiliki seperangkat 

prinsip keguruan. Prinsip keguruan itu dapat berupa:
33

 

a) Kegairahan dan kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan : 

kesediaan, kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta didik. 

b) Membangkitkan gairah peserta didik 

c) Menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik 

d) Mengatur proses belajar mengajar yang baik 

e)Memperhatikan perubahan-perubahan kecenderungan yang 

mempengaruhi proses mengajar, dan  

f) adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar. 

Sedangkan tanggung jawab dari seorang pendidik, dengan melihat tugas 

pendidik yang begitu rumit, meliputi: 

a. Bertanggung moral 

b. Bertanggung jawab dalam bidang pendidikan 

c. Tanggung jawab kemasyarakatan 

e. Bertanggung jawab dalam bidang keilmuan. 

 

6. Kompetensi-kompetensi Pendidik 

Profil seorang pendidik, pada intinya terkait dengan aspek personal 

yang menyangkut pribadi pendidik itu sendiri, aspek profesional menyangkut 

peran profesi pendidik sebagai tenaga profesional serta spek sosial yang 

menyangkut kepedulian seorang pendidik terhadap masalah-masalah sosial 

dilingkungan sekitarnya. Maka dapat ditarik asumsi bahwa pendidik, 

khususnya yang berprofesi sebagai guru pendidikan Islam akan berhasil 

menjalankan tugas kependidikannya apabila dia memiliki kompetensi 

personal dan kompetensi profesional serta kompetensi sosial yang memadai. 

Namun, tiap-tiap dari kompetensi tersebut harus diikuti dengan kata 

“religius”, karena akan menunjukkan komitmen pendidik dengan ajaran 

Islam sebagai kriteria utama, sehingga segala masalah pendidikan dihadapi, 
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dipertimbangkan, dan dipecahkan serta ditempatkan dalam perspektif 

Islam.
34

 Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki tersebut antara lain: 

1. Kompetensi personal-religius, yaitu kompetensi yang menyangkut 

kemampuan dasar kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat 

nilai-nilai lebih yang hendak ditransinternalisasikan kepada peserta 

didiknya. Misalnya nilai kejujuran, keadilan, musyawarah, 

kedisiplinan, dan nilai-nilai yang lain yang berkaitan dengan akhlaq 

al-karimah sehingga guru mampu menjadi uswatun hasanah atu suri 

teladan, sehingga terjadi transinternalisasi (pemindahan penghayan 

nilai-nilai) antara pendidik dan peserta didik baik langsung maupun 

tidak langsung, atau setidaknya terjadi transaksi (alih tindakan) antara 

keduanya. 

2. Kompetensi sosial-religius, yaitu kompetensi yang menyangkut 

kepeduliannya terhadap masalah-masalh sosial yang selaras dengan 

ajaran agama Islam, seperti sikap tolong menolong, gotong royong, 

toleransi, dan sebagainya untuk selanjutnya diciptakan dalam suasana 

pendidikan Islam dalam rangka transinternalisasi sosial atau 

pemindahan nilai-nilai sosial antara pendidik dan peserta pendidik. 

3.  Kompetensi profesional-religius, yaitu yang menyangkut kemampuan 

untuk menjalankan tugasnya secara profesional, dalam arti menguasai 

ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya dan wawasan 

pengembangannya agar ilmu dan keahliannya berkembang dan tidak 

ketinggalan zaman, sehingga dalam menghadapi permasalahan 

mampu membauat keputusan atas beragamnya kasus serta mampu 

mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan 

keahliannya dalam persefektif Islam. 

4. Kompetensi Pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam 

mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan 

pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan 

memimpin peserta didik. Secara operasional kemampuan mengelola 

pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian. 1) Perencanaan menyangkut 
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penetapan tujuan, dan kompetensi, seta memperkirakan cara 

pencapaiannya. Perencanaan merupakan fungsi sentral darai 

manajemen pembelajaran dan harus berorientasi kemasa depan. 2) 

Pelaksanaan adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses 

belajar mengajar  telah memiliki sumber daya manusia dan sarana 

prasarana yang diperlukan, sehingga dapat membentuk kompetensi 

dan mencapai tujuan yang diinginkan. 3) Pengendalian atau evaluasi 

bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana 

atau tujuan yang telah ditetapkan. 

 

7. Kode Etik Pendidik 

Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan 

kemanusiaan (relationship) antara pendidik dan peserta didik, orang tua 

peserta didik, koleganya serta atasannya. Soetjipto dan Raflis Kosasi 

berpendapat bahwa adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi tertentu, 

menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap.
35

 

Menurut Hadari Nawawi istilah kode etik mengandung arti „Sejumlah 

nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pedoman bagi seorang pendidik 

atau karyawan pendidikan yang memangku keahlian dibidang pendidikan atau 

pengajaran dalam menunaikan tugas (pekerjaannya) sehari-hari.
36

 Suatu 

jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik. Demikian pula 

jabatan pendidik mempunyai kode etik tertentu yang harus dikenal dan 

dilaksanakan oleh setiap pendidik. Bentuk kode etik suatu lembaga pendidikan 

tidak harus sama, tetapi secara instrinsik mempunyai kesamaan konten yang 

berlaku umum. Demikian pula profesi seorang pendidik memiliki kode etik 

sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya dan dapat terhindar dari segala 

bentuk penyimpangan, terutama dalam bertingkah laku baik dalam posisinya 

sebagai pendidik agama Islam di sekolah maupun sebagai anggota masyarakat. 

Jadi, apabila seorang pendidik melanggar kode etik profesinya serta menodai 

profesi perannya sebagai pendidik, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai 

dengan tingkat kesalahannya. Bahkan konsekuensi terakhir dan terberat 

terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa pemecatan dari keanggotaan 
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organisasi profesinya, atau dikeluarkan dari jabatannya sebagai pendidik. Oleh 

sebab itu, dalam bukuya Abdul Mujib disebutkan bahwasanya pelanggaran 

terhadap kode etik akan mengurangi nilai dan kewibawaan identitas 

pendidik.
37

 Dengan berpedoman kepada kode etik pendidik diharapkan akan 

terbentuk figur pendidik yang berkepribadian dan berpenampilan yang baik 

serta senantiasa memperhatikan dan mengembangkan profesi pendidiknya. 

Disamping itu, kode etik pendidik ini merupakan barometer dari sikap dan 

perbuatan pendidik dalam berbagai kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, 

maupun masyarakat. Menurut Ibnu Jama‟ah, yang dikutip oleh Abd Al-Amir 

Syams al-Din, etika pendidik terbagi atas tiga macam, yaiu: 

1. Etika yang terkait dengan dirinya sendiri 

 Pendidik dalam bagian ini paling tidak memiliki dua etika, 

yaitu (1) memiliki sifat keagamaan (diniyyah) yang baik, memiliki 

patut dan tunduk terhadap syariat Allah dalam bentuk ucapan dan 

tindakan, baik yag wajib maupun sunnah; senantiasa membaca al-

Qur‟an, zikir kepada-Nya baik dengan hati maupun dengan lisan, 

memelihara wibawa nabi Muhammad SAW, dan menjaga perilaku 

lahir dan batin; (2) memiliki sifat-sifat akhlak yang mulia 

(akhlaqiyyah), seperti menghias diri (tahalli) dengan memelihara diri, 

khusyu‟, rendah hati, menerima apa adanya, zuhud, dan memiliki daya 

dan hasrat yang kuat. 

2. Etika terhadap peserta didiknya 

   Dua etika yang paling tidak harus dimiliki dalam bagian ini, 

yaitu: (1) Sifat-sifat sopan santun (adabiyyah), yang terkait dengan 

akhlak yang mulia seperti di atas; (2) Sifat-sifat yang memudahkan, 

menyenangkan dan menyelamatkan (Muhniyyah) 

3. Etika dalam proses belajar mengajar 

Pendidik dalam bagian ini, paling tidak juga memiliki dua 

etika, yaitu: (1) Sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan 

menyelamatkan (muhniyyah); (2) Sifat-sifat seni, yaitu seni mengajar 

yang menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. 
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Dalam merumuskan kode etik, Al-Ghazali lebih menekankan betapa berat 

kode etik yang diperankan seorang pendidik daripada peserta didiknya. Kode 

etik pendidik terumuskan sebanyak 17 bagian, sementara kode etik peserta 

didik hanya 11 bagian. Hal itu terjadi karena guru dalam konteks ini menjadi 

segala-galanya, yang tidak saja menyangkut keberhasilannya dalam 

menjalankan profesi keguruannya, tetapi juga tanggung jawab dihadapan 

Allah  SWT kelak. Adapun kode etik yang dimaksud adalah: 

1) Menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang 

terbuka dan tabah 

2) Bersikap penyantun dan sayang, sebagimana Firman Allah dalam al-

Qur‟an surat al-Imran :159 

                      

                       

            

Artinya :  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 

terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila 

kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya. 

 

3) Menjaga kewibawaan dan kehormatan dalm bertindak 

4) Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama. 

Firman Allah SWT QS Al Najm : 32 
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Artinya : (yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 

perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya 

Tuhanmu Maha luas ampunanNya. dan dia lebih mengetahui (tentang 

keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu 

masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu 

suci. dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. 

 

5) Bersifat rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat. 

Firman Allah dalam al-Qur‟an al-Hijr : 88 

                      

      

Artinya : Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada 

kenikmatan hidup yang Telah kami berikan kepada beberapa golongan di 

antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati 

terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang 

beriman. 

 

6) Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia 

7) Bersifat lemah-lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat 

IQ-nya rendah, serta membinanya sampai pada taraf maksimal. 

8) Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta 

didiknya. 

9) Memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lemah lembut 

terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya. 

10) Meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik, terutama 

pada peserta didik yang belum mengerti atau mengetahui. 
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11) Berusaha memperhatikan pertanyaa-pertanyaan peserta didik, 

walaupun pertanyaan itu tidak bermutu dan tiadak sesuai dengan 

masalah yang diajarkan. 

12) Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didik. 

14) Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang 

membehayakan. Sebagaimana firman Allah dal al-Qur‟an surat al-

Baqarah : 195 

                      

   

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik. 

15) Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus menerus 

mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang 

akhirnya mencapai tingkat taqarrub kepada Allah SWT. QS. Al-

Bayyinah : 5 

                       

        

Artinya :  

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 

lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan 

yang demikian Itulah agama yang lurus. 

 

16)  Mencegah peserta didik mempelajari ilmu fasdhu kifayah (kewajiban 

kolektif, seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi, dan 

sebagainya) sebelum mempelajari ilmu fardlu „ain (kewajiban 

individual, seperti akidah, syariah, dan akhlak). 
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17)  Mengaktualisasikan onformasi yang diajarkan pada peserta didik. 

Firman Allah SWT dalam al-Qur‟an :44 dan As-shaf: 2-3. QS. Al-

Baqoroh: 44 

                   

  

Artinya : Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, 

sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu 

membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? 

 

                      

       

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan 

sesuatu yang tidak kamu kerjakan? 3.  Amat besar kebencian di sisi Allah 

bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. 

 

Dalam bahasa yang berbeda, Muhammad Athiyah Al-Abrasyi 

menentukan kode etik dalam pendidikan Islam khususnya, sebagai berikut:
38

 

1. Mempunyai watak kebapakan sebelum menjadi seorang pendidik, 

sehingga ia menyayangi peserta didiknya seperti menyayangi anaknya 

sendiri. 

2.  Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik. Pola 

komunikasi dalam interaksi dapat diterapkan ketika terjadi proses 

belajar-mengajar. Pola komunikasi dalam pendidikan dapat dilakukan 

dengan tiga macam, yaitu komunikasi sebagai aksi (interaksi searah), 

komunikasi sebagai interaksi (komunikasi dua arah), dan komunikasi 

sebagai transaksi (interaksi multi arah).  Tentunya untuk mewujudkn 
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pendidikan yang maksimal harus digunakan komunikasi transaksi, 

sehingga suasana belajar menjadi lebih aktif antara pendidik dan 

peserta didik, antara peserta didik dan pendidik, dan antara peserta 

didik dengan peserta didik. 

3. Memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didiknya. Pemberian 

meteri pelajaran harus diukur dengan kadar kemampuannya.  

4. Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian peserta 

didik, misalnya hanya memprioritaskan anak yang memiliki IQ tinggi. 

5.  Ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak hanya menuntut hal yang 

diluar kewajibannya. 

6.  Dalam mengajar supaya mengaitkan materi satu dengan materi lainnya 

(menggunakan pola integrated curriculum)  

7.  Memberikan bekal peserta didik dengan ilmu yang mengacu pada masa 

depan, karena ia tercipta berbeda zaman dengan yang dialami oleh 

pendidiknya. 

8.  Sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kepribadian yang kuat, 

tanggung jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik, serta 

mempunyai rencana yang matang untuk menatap masa depan yang 

dilakukan dengan sungguh-sungguh. 

Pelanggaran kode etik berarti menodai profesi, oleh karena itu akan 

membawa konsekuensi yang dapat merugikan bagi guru yang bersangkutan. 

Konsekuensi terakhir dan terberat sebagai akibat pelanggaran kode etik adalah 

pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Disamping kode etik bagi 

suatu organisasi profesi kepada pemangkunya dikenakan pula sumpah 

jabatan.
39

 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pendidik pada umumnya maupun 

pendidik agama islam jika dalam menjalankan tugasnya selalu berpegang 

teguh pada kode etiknya, maka hal itu dapat menjadikannya sebagai sosok 

pendidik teladan dan hal ini akan menjamin bahwa tujuan pendidikan yng 

diharapkan akan dapat terjadi. Semakin tinggi kualitas pendidik, maka 

semakin baik pula kualitas pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh 

peserta didik. Pendidik seperti inilah yang dinamakan pendidik yang ideal, 
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karena benar-benar dapat berperan serta memfungsikan dirinya sesuai dengan 

profesi yang dijabatnya. 

 

B. Istilah Pendidik dalam Islam 

Dalam tata bahasa Indonesia, kata pendidik terdiri dari kata didik yang 

mendapatkan awalan –pe. Kata tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia adalah si pelaku mendidik.
40

 Pengertian ini memberikan 

kesan bahwa kata ini lebih mengacu pada cara melaksanakan sesuatu perbuatan 

dalam hal ini mendidik. Selain kata pendidik, dalam bahasa Indonesia terdapat 

pula kata pengajar. Kata ini sebagaimana dijelaskan pula oleh Purwadinata adalah 

si pelaku pengajar/orang yang mengajar. Kata lain yang serumpun dengan kata 

tersebut adalah mengajar yang berarti, memberi pengetahuan atau pelajaran.
41

 

Dalam bahasa inggris pendidik disebut Teacher yang diartikan guru 

atau pengajar dan tutor yang berarti guru privat, atau guru yang mengajar 

dirumah. Selanjutnya dalam bahasa Arab dijumpai kata Ustadz, Mudarris, 

Mu‟allim dan Mu‟addib. Kata Ustadz jamaknya Asatidz yang berarti guru 

(Teacher), Profesor (gelar akademik), jenjang dibidang intelektual, pelatih, 

penulis, dan penyair. Adapun kata mudarris berarti Teacher (guru), Instructor 

(pelatih) dan Lecture (dosen). Selanjutnya kata Mu‟allim yang juga berarti 

Teacher (guru), Instructor (pelatih), trainer (pemandu). Selanjutnya kata 

Mu‟addib berarti Educator (pendidik) atau teacher in Quranic School (guru 

dalam lembaga pendidikan Al-Qur‟an). 

Dengan demikian, istilah-istilah di atas mengindikasikan dalam arti 

pendidik, karena seluruh kata tersebut mengacu kepada seseorang yang 

memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kepada aoarang lain. 

Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggungjawab untuk 

mendidik. Sementara dalam konteks Islam sebagaimana disebutkan di atas, istilah 

pendidik pada umumnya mengacu pada term ustadz, murabbbiy, muallim, 

muaddib, dan mursyid. Dalam hal-hal tertentu term-term tersebut memiliki 

kesamaan makna. Namun secara esensial setiap term memiliki perbedaan,baik 

secara tekstual maupun konseptual. Untuk itu, perlu dikemukakan uraian dan 
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analisis terhadap term pendidik tersebut dengan beberapa argumentasi tersendiri 

dari beberapa pendapat para ahli pendidikan Islam. 

 

1. Ustadz 

 

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut juga dengan ustadz. 

Kata ustadz jamaknya Asatidz yang berarti Teacher (guru), professor (gelar 

akademik), jenjang dibidang intelektual, pelatih, penulis dan penyair. Kata 

usatdz biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung 

makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme 

dalam mengemban tugasnya. Seorang dikatakan professional, bilamana pada 

dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap 

komitmen, terhadap mutu proses dan hasil kerja, sikap continous 

improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-

model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang dilandasi 

oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan 

generasi penerus yang akan hidup pada zamannya.
42

 

 

2. Mu’allim 

Kata Mu‟allim yang juga berarti guru (Teacher), pelatih (Instructor), 

pemandu (Trainer). Kata mu‟allim berasal dari kata dasar “ilm yang berarti 

menangkap hakikat sesuatu.
43

 Dalam setiap “ilm terkandung dimensi teoritis dan 

dimensi amaliah. Jika kata tersebut di kata bendakan (mashdar) darai kata 

“allama, yang telah dimutaadikan dari kata dasarnya, maka menjadi al-ta‟lim 

yang berarti mengajar.
44

 Istilah al-ta‟lim ini digunakan sejak periode awal 

pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal 

dibanding dengan al-tarbiyah maupun al-ta‟dib. Rasyid Ridha, misalnya 

mengartikan al-ta‟lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada 

jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Argumentasinya 

didasarkan dengan merujuk pada ayat Q.S. Al-Baqarah : 151. 
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Artinya :  Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) 

kami Telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-

ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al 

Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu 

ketahui. 

 

Kalimat wayu‟allimu hum al-kitab wa al-hikmah dalam ayat tersebut 

menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah mengajarkan tilawat Al-Qur‟an kepada 

kaum muslimin, menurut Abdul Fattah Jalal, apa yang dilakukan Rasulullah 

bukan hanya sekedar membuat umat Islam bisa membaca, melainkan membawa 

kaum muslimin kepada nilai pendidikan pensucian diri (tazkiyah an-nafs) dari 

segala kotoran, sehingga memungkinkannya menerima al-hikmah serta 

mempelajari segala yang bermenfaat untuk diketahui. Oleh karena itu, makna al-

ta‟lim tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang lahiriah akan tetapi mencakup 

pengetahuan teoritis, mengulang lisan, pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan pengetahuan dan 

pedoman untuk berperilaku.
45

 

Kecenderungan Abdul Fatah Jalal sebagaimana dikemukakan di atas, 

didasarkan pada argumentasi bahwa manusia pertama yang mendapat pengajaran 

langsung dari Allah adalah Nabi Adam a.s Hal ini secara eksplisist disinyalir 

dalam Q.S Al-Baqarah. 2:31. 

                      

         

                                                           
45

 Jalal Abdul Fattah, Minal Ushul al-Tarbiyah, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Arabi, 1988), h.29-

30 



52 

 

Artinya : Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!" 

 

Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa penggunaan kata „allama untuk 

memberikan pengajaran kepada Adam as memiliki nilai lebih yang sama sekali 

tidak dimiliki para malaikat. 

Dalam argumentasi yang berbeda, istilah al-ilmu (sepadan dengan al-ta‟lim) 

dalam Al-Qur‟an tidak terbatas hanya berarti ilmu saja. Lebih jauh kata tersebut 

dapat diartikan ilmu dan amal. Hal ini mengandung makna bahwa seorang guru 

(mu‟allim) ataupun pendidik dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu 

pengetahuan yang diajrkan serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya dan 

berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya.
46

 Allah 

mengutus Rasul-Nya antara lain agar beliau mengajarkan (ta‟lim) kandungan al-

kitab dan al-hikamh, yakni kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal yang 

mendatangkan manfaat dan menampik mudlarat. Ini mengandung makna bahwa 

seorang guru dituntut untuk mampu mengajarkan kandungan ilmu pengetahuan 

dan al-hikmah atau kebijakan dan kemahiran melaksanakan ilmu pengetahuan itu 

dalam kehidupannya yang bisa mendatangkan manfaat dan berusaha semaksimal 

mungkin menjauhi mudlarat. 

Guru matematika misalnya, akan berusaha mengajarkan hakikat matematika 

yaitu mengajar nilai kepastian dan ketepatan dalam mengambil sikap dan 

tindakan dalam kehidupannya serta dilandasi oleh pertimbangan dan perhitungan 

yang matang. Guru matematika bukan sekedar mengajarkan rumus-rumus atau 

transfer ilmu matematika, tetapi juga bagaimana rumus-rumus itu terinternalisasi 

(terhayati) dalam kehidupan peserta didik untuk selanjutnya diwujudkan dalam 

bentuk sikap dan amaliah yang matematis. Dengan demikian, seorang pendidik 

dituntut untuk sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta 

amaliah (implementasi). Hal ini juga didasarkan ayat berikut ini Q.S Muhammad 

: 19. 
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Artinya : Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, 

Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-

orang mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu 

berusaha dan tempat kamu tinggal. 

 

Kata fa‟lam (ketahuilah) pada ayat di atas memiliki makna sekedar 

mengetahui ilmu) secara teoritis yang tidak memiliki pengaruh bagi jiwa, akan 

tetapi mengetahui yang membekas dalam jiwa dan ditampilkan dalam bentuk 

aktifitas (amaliayah). Dalam hal ini Allah berfirman Q.S Fathir : 28 

                   

            

Artinya : Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 

binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). 

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah 

ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 

 

Dalam konteks ini, maka kata ulama‟ dalam ayat di atas adalah orang-orang 

yang mengetahui ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Disini, fungsi ilmu pada dasarnya menuntut adanya iman dan iman 

menuntut adanya amal. Tanpa amal, maka ilmu tidak akan berfungsi sebagai alat 

bagi manusia melaksanakan amanat-Nya sebagai khalifah Fi al-ardl.
47

 

Kata ta‟lim yang berakar pada kata “allama terulang dalam Al-Qur‟an 

sebanyak lebih dari 840 kali dan digunakan Tuhan untuk menjelaskan 

pengetahuan- Nya yang diberikan kepada sekalian manusia dan digunakan untuk 
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menerangkan bahwa Tuhan Maha mengetahui orang-orang yang mengikuti 

petunjuk Tuhan. Dapat dilihat pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 

Kata “Ta’lim” dalam Al-Qur’an 

Kata Surat Jumlah Ayat Makkiyah Madaniyah 

T 

A’ 

L 

I 

M 

al-Baqarah 4  - 

Ali-Imran 1  - 

An-Nisaa‟ 2  - 

Al-Ma‟idah 3  - 

Al-An‟am 6 -  

al-A‟raf 2 -  

Al-Anfal 1  - 

At-Taubah 3  - 

Huud 3 -  

Ar-Ra‟ad 5  - 

An-Nakhl 7 -  

Al-Israa‟ 1 -  

Al-Anbiya 2 -  

Al-Hajj 4  - 

An-Nur 3  - 

Al-Furqon 2 -  

An-Naml 1 -  

Al-Qasash 1 -  

Al-Ankabut 3 -  

Ar-Ruum 4 -  

Luqman 1 -  

Al-Ahzab 4  - 

Saba‟ 2 -  

Yasiin 1 -  

Shaad 1 -  

Az-Zumar 1 -  
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Al-Mu‟min 2 -  

Fushilat 2 -  

Az-Zukhruf 2 -  

Ad-Dukhan 1 -  

Al-Jatsiyat 3 -  

Al-Ahqaf 1  - 

Muhammad 3  - 

Al-Fath 1  - 

Al-Hujarat 2 -  

An-Najm 2  - 

Al-Munafiqun 1  - 

At-Thaqabun 1  - 

Al-Mulk 14 -  

Ar-Rahman 2  - 

Al-Hadid 2  - 

 Al-Muzammil 1 -  

Al-Mudassir 1  - 

Al-Alaq 2  - 

Al-Adiyat 1  - 

At-Takasur 1  - 

Yusuf 2 -  

Al-A‟la 1 -  

Diambil dari Holy Qur‟an 

 

3. Murabbiy 

Kata murabbiy berasal dari kata rabb, yang juga merupakan salah satu 

nama Tuhan (al-Asma‟ al-husna). Mashdar dari kata rabb ini adalah kata tarbiyah 

yang sering kita dengar sebagai term pendidikan dalam perspektif Islam. walaupun 

kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna 

tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian 

atau eksistensinya.
48

 Kata Tarbiyah dalam bahasa Arab, sering digunakan oleh para 

ahli pendidikan Islam untuk menterjemahkan kata pendidikan dalam bahasa 
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Indonesia. Sebuah buku dikarang Mohammad Athiyah Al-Abrasyi yang berjudul 

Tarbiyah Islamiyah misalnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Prof 

H. Bustamai A. Gahni dan Johar Bahry dasar dasar pokok Pendidikan Islam. 

Dalam penjelasan lain, kata al-tarbiyah berakar dari tiga kata yaitu:
49

 

Pertama, rabba yarbu yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. 

Sebagaimana dalam Q.S Arrum : 39. 

                          

               

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 

harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, 

Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya). 

 

Kedua, rabiya – yarba berarti menjadi besar. Dalam literatur yang sama kata ini 

juga diartikan denga arti tumbuh dan berkembang.
50

 Ketiga, rabba yarubbu berarti 

memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, dan memelihara. Kata Rabb juga 

berasal dari kata tarbiyah yang berarti mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan 

dengan terhadap atau membuat sesuatu untuk mencapai kesempurnaannya secara 

bertahap. 

Kata rabb sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Fatikhah, 1:2  

              

Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

 

 

      Kata rabb dalam surat tersebut, mempunyai kandungan makna yang 

berkonotasi dengan istilah al-tarbiyah. Sebab kata rabb (Tuhan) dan murabbi 
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(pendidik) berasal dari akar kata yang sama. Berdasarkan hal ini, maka Allah 

adalah pendidik yang Maha Agung bagi seluruh alam semesta. 

Tuhan sebagai rabb al-„alamin dan rabb al-nas, yakni yang menciptakan 

mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Manusia sebagai 

khalifah-Nya diberi tugas untuk menumbuhkembangkan kreatifitasnya agar 

mampu mengkreasi, mengatur dan memelihara alam seisinya. Dilihat dari 

pengertian tersebut, maka tugas seorang pendidik adalah mendidik dan 

menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan 

memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, 

masyarakat dan alam sekitarnya. 

      Di dalam khazanah pemikiran Islam terdapat konsep Tauhid Rububiyyah, 

yang bertolak dari pandangan dasar bahwa hanya Allah yang menciptakan, 

mengatur, dan memelihara alam seisinya. Alam ini diserahkan Allah kepada 

manusia (sebagai khalifah) untuk diolah  sehingga manusia dituntut untuk mampu 

menggali dan menemukan ayat-ayat-Nya (tanda-tanda keagungan dan kebesaran-

Nya) di alam semesta ini yang serba seimbang, teratur dan terpelihara dengan 

baik.
51

 Jika konsep tauhid ini dijadikan landasan dalam aktifitas pendidikan Islam, 

maka akan berimplikasi pada proses pendidikan yang lebih hanya memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengadakan penelitian eksperimen di 

laboraturium, problem solving terhadap masalah-masalah sosial, dan sebagainya. 

Dengan demikian, proses pendidikan akan menghasilkan nilai-nilai positif yang 

berupa sikap rasional empirik, obyektif-empirik, obyektif matematis, dan 

professional. 

      Uraian diatas, secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses pendidikan 

bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai “pendidk” seluruh 

ciptaan-Nya, termasuk manusia. Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan 

Islam yang dikandung dalam term al-tarbiyah terdiri atas empat unsur pendekatan, 

yang kesemuanya itu merupakan tugas seorang pendidik, yaitu:
52

 

1) Memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (baligh). 

2) Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. 

3) Mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan 

4) Melaksanakan pendidikan secara bertahap 
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Rincian kata Rabb yang terdapat dalam al-Qur‟an dapat dilihat pada tabel 2.2 

Tabel 2.1 

Kata “Rabb” dalam Al-Qur’an 

Kata Surat Jumlah Ayat Makkiyah Madaniyah 

R 

A 

B 

B  

al-Baqarah 1  - 

Ali-Imran 1  - 

Al-An‟aam 7 -  

Al-A‟raaf 8 -  

Yunus 1 -  

Huud 1 -  

Ar-Ra‟ad 1  - 

Ibrahim 1 -  

Al-Israa‟ 3 -  

Al-Kahfi 8  - 

Maryam 3 -  

Thahaa 2 -  

Al-Anbiya 1 -  

Al-Furqon 1 -  

An-Naml 1 -  

Al-Qashah 3 -  

Al-Ankabut 1 -  

Saba‟ 4 -  

Yasiin 1 -  

Ash-Shaffat 2 -  

Shaad 1 -  

Az-Zumar 1 -  

Al-Mu‟min 2 -  

Fushilat 1 -  

Asy-Syuraa 1 -  

Az-Zukhruf 1 -  

Al-Jin 2 -  

Yusuf 6 -  
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Al-Maidah 2  - 

Al-fajr 2 -  

  

4. Mursyid 

Kata mursyid biasanya digunakan untuk pendidik / guru dalam thariqah 

(tasawwuf). Imam Syafi‟i pernah meminta nasihat kepada gurunya (Imam Waqi‟). 

Ada dua hal yang perlu digaris bawahi dari nasihat Imam Waqi‟ yaitu : pertama 

untuk memperkuat ingatan diperlukan upaya meninggalkan perbuatan-perbuatan 

maksiat. Apa hubungan antara ingatan dengan maksiat. Dalam konsep psikologi, 

seseorang dikatakan sehat mentalnya bilamana terwujud keserasian antara fungsi-

fungsi jiwa atau tidak ada konflik antara satu fungsi jiwa dengan lainnya. Fungsi 

jiwa antara lain berupa dorongan, perasaan, ingatan, pikiran. Jika salah satu 

fungsinya terganggu, maka akan berpengaruh terhadap lainnya. Orang yang 

berbuat maksiat akan terganggu perasaannya, ia akan memiliki perasaan bersalah 

dan berdosa yang pada gilirannya akan mengganggu kekuatan ingatan dan juga 

pikirannya. Kedua, ilmu itu cahaya Ilahi yang mana tidak akan tampak dan 

terlahirkan dari orang yang suka berbuat maksiat. Dalam penelitian Baharuddin
53

 

diperoleh bahwa manusia itu terdiri dari tiga aspek utama, yaitu (a) aspek jismiyah, 

yakni keseluruhan organ fisik-biologis, system kelenjar, dan sitem syaraf (b)  aspek 

nafsiyah, yakni keseluruhan kualitas insan yang khas milik manusia, yang 

mengandung dimensi al-nafs, al-aql dan al-qalb, dan (c) aspek ruhaniyyah, yakni 

keseluruhan potensi luhur psikis manusia yang memancar dari dimensi al-ruh dan 

al-fitrah. 

Secara proporsional, maka nafsiyah menempati posisi antara jismiyah dan 

ruhaniyah. Karena jismiyah berasal dari benda (materi), maka ia cenderung 

mengarahkan nafsiyah untuk menikmati kenikmatan yang bersifat material, 

sedangkan ruhaniyah berasal dari Tuhan, sehingga ia selalu mengajak nafsiyah 

manusia untuk menuju Tuhan. Orang yang suka berbuat maksiat, berarti nafsiyah-

nya diarahkan oleh kenikmatan jismiyah atau kenikmatan material yang bersifat 

sementara. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa dan dikembangkan oleh 

orang semacam ini akan berbahaya baik bagi kelangsungan hidup manusia, 

masyarakat, maupun alam sekitarnya. Sedangkan orang yang berusaha 

                                                           
53

  Muhaimin, Op.Cit, h.104 



60 

 

meninggalkan maksiat, berarti nafsiyah-nya diarahkan oleh ruhaniyah yang selalu 

menuju Tuhannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi  yang dibawa dan 

dikembangkan oleh orang semacam ini akan selalu dinafasi dan dijiwai oleh nur 

Ilahi, yang melekat pada dirinya sikap amanah dan tanggung jawab, baik tanggung 

jawab individu maupun sosial (kemasyarakatan) dan mampu mempertanggung 

jawabkan segala amal perbuatnnya di hadapan tuhannya, serta sikap solidaritas 

terhadap sesama dan solidaritas terhadap makhluk lainnya, termasuk didalamnya 

solidaritas terhadap alam sekitar. 

Dengan demikian, seorang pendidik (mursyid) berusaha menularkan 

penghayatan (transinternalisasi) akhlak dan atau kepribadiannya kepada peserta 

didiknya. Baik yang berupa ibadahnya, etos kerjanya etos belajarnya, maupun 

dedikasi yang serba lillahi ta‟ala (karena mengharap ridha Allah semata). Dalam 

konteks pendidikan mengandung makna bahwa guru merupakan model atau sentral 

identifikasi diri, yakni pusat panutan dan teladan bahkan konsultan bagi peserta 

didiknya. 

 

5. Mu’addib 

 

Kata Mu‟addib berarti pendidk (Educator) atau guru dalam lembaga 

pendidikan Al-Qur‟an (teacher in Qoranic School). Kata mu‟addib berasal dari 

kata „adab yang berarti moral, etika, adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) 

lahir dan batin. Kata peradaban, dalam bahasa Indonesia juga berasal dari kata 

dasar adab. Sehingga pendidik atau guru disini adlah orang yang beradab sekaligus 

memiliki peran dan fungsi menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab 

dalam membangun peradaban yang berkualitas dimasa depan. 

Dalam kitab Mu‟jam Al-Mufradat Al-Fadh Al-Qur‟an karangan Al-Maghib 

Al-Isfahani, istilah ta‟dib biasa di beri padanan dengan paletihan atau pembiasaan 

yang mempunyai kata dan makna dasar sebagai berikut : 

a. Ta‟dib berasal dari kata aduba-ya dubu yang berarti melatih, mendisiplin 

diri untuk berperilakau yang baik dan sopan 

b Ta‟dibberasal dari kata dasar adaba-ya‟dubu yang berarti mengadakan 

pesta atau perjamuan, maksudnya berbuat dan berperilaku sopan. 

c. Kata addaba sebagai bentuk kata kerja ta‟dib yang mengandung pengertian 

mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin dan memberi tindakan. 
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Menurut Al-Attas istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidik 

dalam Islam adalah mu‟addib konsep ini didasarkan pada hadist nabi. 

Kata addaba merupakan bentuk lain dari kata adab yang mendapat ziadah 

tasydid, dalam hadist diatas dimaknai Al-Attas sebagai “mendidik” sedangkan 

orang yang melaksanakan didikan itu adalah muaddib yang berarti “pendidik”. 

Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa hadist tersebut bisa dimaknai dengan 

“Tuhanku telah membuatju mengenali dan mengakui dengan adab yang dilakukan 

secara berangsur-angsur ditanamkan-Nya kedalam diriku, tempat-tempat yang 

tepat bagi segala sesuatu di dalam pencipataan, sehingga hal itu membimbingku 

kearah pengenalan dan pengakuan tempat-Nya yang tepat di dalam tatanan wujud 

dan kepribadian, serta sebagai akibatnya ia telah membuat pendidikanku yang 

paling baik”.
54

 

Berdasarkan uraian di atas, maka al-ta‟dib berarti pengenalan dan pengakuan 

yang secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam diri manusia tentang tempat-

tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Sedangkan 

muaddib disini sosok yang berperan penting dalam membangun peradaban 

tersebut. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan berfungsi sebagai pembimbing 

kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud 

dan kepribadiannya. 

Jika dilacak melalui Mu‟jam Al-Mufahrasy li alfadhi al-Qur‟an, Indeks Al-

Qur‟an maupun Konkordansi Qur‟an ternyata Al-Qur‟an tidak menyebutkan istilah 

ta‟dib ataupun istilah lain yang memiliki akar kata yang sama dengannya.
55

 

Perkataan adab itu sendiri dan cabang-cabangnya disebutkan dalam percakapan-

percakapan Nabi SAW, sebagaimana hadis yang tertera diatas. 

Muhaimin secara utuh mengemukakan tugas-tugas pendidik dalam 

pendidikan Islam. Dalam rumusannya, Muhaimin mengemukakan istilah ustadz, 

mu‟allim, murabi, mursyid, mudarris, dan muaddib. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat tabel 2.3 

 

 

 

 

                                                           
54

 Syamsul Nizar, Op.Cit,  h.30 
55

 Jindar Wahyudi, Op.Cit, h.55 



62 

 

Tabel 2.3 

Fungsi Pendidik, Karakteristik serta Tugasnya dalam Pendidikan Islam
56

 

No Fungsi Pendidik Karekteristik Dan Tugas 

1 Ustadz 

Orang yang berkomitmen dengan profesionalitas, 

yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen 

terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap 

continous improvement 

2 Mu‟allim 

Orang yang menguasai ilmu dan mampu 

mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam 

kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan 

praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu 

pengetahuan, internalisasi, serta implementasi 

(amaliah). 

3 Murabby 

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 jadi model atau sentral 

identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, 

dan konsultan bagi peserta didiknya. 

5 Mudarris 

Orang yang memiliki kepekaan intelektual dan 

informasi serta memperbaharui pengetahuan dan 

keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha 

mencerdaskan peserta didiknya, memberantas 

kebodohan mereka, serta melatih ketrampilan sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 

6 Muaddib 

Orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk 

bertanggung jawab dalam membangun peradaban 

yang berkualitas dimasa depan. 
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B. Profil Pendidik dalam Al-Qur’an 

Pada hakikatnya yang menjadi pendidik paling utama adalah Allah SWT. 

Sebagai guru Allah telah memberi segala gambaran yang baik dan yang buruk 

sebagai sarana ikhtiar umat manusia menjadi baik dan bahagia hidup di dunia dan 

akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut Allah mengutus nabi-nabi yang patuh dan 

tunduk kepada kehendak-Nya untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat 

manusia. Apabila melihat petunjuk yang ada di dalam Al-Qur‟an, maka pendidik 

bisa diklasifikasikan menjadi empat : 

a. Allah SWT 

Allah sebagai pendidik utama yang menyampaikan kepada para Nabi 

berupa berita gembira untuk disosialisasikan kepada umat manusia. 

Sebagaimana firman Q.S. Al-Baqarah : 31 

                          

      

Artinya : Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar 

orang-orang yang benar!" 

 

Ayat di atas dengan jelas bahwa Allah mengajar nabi Adam, kemudian di 

ayat lain Allah mendidik manusia dengan perantaran baca tulis. Firman Allah 

SWT dalam QS. Al-Alaq : 5 

          

Artinya : Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Allah mendidik manusia sesuatu yang tidak manusia kembali. Pendidikan 

Allah menyangkut segala kebutuhan alam semesta ini. Allah sebagai pendidik 

alam semesta dengan penuh kasih sayang sebagaimana firman-Nya dalam surat 

al-Fatihah : 2-3 
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Artinya :  Segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3.  Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang. 

 

 

Allah sebagai pendidik telah mengajar nabi Muhammad berupa turunan 

ayat-ayat Al-Qur‟an untuk di sampaikan kepada umatnya. Seperti Allah 

mengajari / menganjurkan nabi berdakwah, serta ayat-ayat lain yang pada 

intinya sebagai imtitsal yang disampaikan pada Nabi untuk disebarkan pada 

umatnya. 

 

b. Rasulullah SAW 

Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu Al-Qur‟an yang diajari 

segala aspek kehidupan oleh Allah SWT (melalui malaikat jibril) untuk 

disosialisasikan kepada umat manusia. Hal ini pada intinya menegaskan bahwa 

kedudukan Nabi sebagai pendidik atau guru yang langsung ditunjuk Allah 

SWT, dimana tingkah lakunya sebagai suri teladan bagi umatnya. Allah 

berfirman Q.S Al-Ahzab : 21 

                  

       

Artinya : Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 

 

Dengan demikian segala tingkah laku Rasulullah senantiasa terpelihara dan 

dikontrol oleh Allah SWT. Segala anjuran dan larangannya benar-benar wahyu 

dari Allah sebagimana dalam firman-Nya dalam QS. AN-Najm : 3-4 
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Artinya : Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan 

hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya). 

 

Segala perbuatan Nabi yang dilakukan secara wajar merupakan suri teladan 

bagi umat manusia. Nabi yang secara langsung dibimbing oleh Tuhan 

menjadikan aktifitas Nabi sebagai sesuatu yang terbaik untuk diaplikasikan oleh 

umat manusia. Nabi sebagai Pendidik yang “sempurna” menjadi keniscayaan 

bagi manusia untuk menteladaninya. 

 

c. Orang Tua 

Dalam Al-Qur‟an juga telah dijelaskan kedudukan orang tua sebagai 

pendidik anak-anaknya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman : 

                       

   

Artinya : Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar". 

Al-Qur‟an menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki orang tua sebagai 

pendidik (guru) yang pertama dan utama adalah ketuhanan dan pengenalan 

Tuhan yang pada akhirnya akan memiliki hikmah atau kesadaran tentang 

kebenaran yang diperoleh melalui ilmu dan rasio. Dapat bersukur kepada Allah, 

suka manasehati anaknya agar tiadak mensekutukan Tuhan, memerintahkannya 

anaknya agar melaksanakan salat, sabar dalam menghadapi penderitaan. 

Kedudukan orang tua sangat penting dalam membina dan mendidik anak-

anaknya, karena orang tua yang paling bertanggug jawab terhadap anak 

keturunannya. Apakah anak-anaknya mau dijadikan orang yang baik atau 

sebaliknya? Nabi bersabda : 
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عن أيب ىريرة ... كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودنو وينصرانو وميجسانو )رواه 

 لم وأمحد(البخاري ومس

 
Orang tua disamping memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-

anaknya jiga berkewajiban untuk membina dan mendidiknya. Dua kewajiban ini 

tidak bisa dipisahkan, karena menjadi tanggungan orang tua kepada anaknya. 

Dalam realitanya kebanyakan orang tua tidak kuasa secara langsung untuk 

mendidik anak-anaknya. Hal ini karena beberapa aspek yang tidak mugkin 

untuk dilaksanakannya, baik karena aspek kesempatan, kemampuan dan 

kendala-kendala lainnya. 

 

d. Orang lain 

Pendidik yang keempat dalam persepektif Al-Qur‟an adalah orang lain, 

yaitu kebanyakan orang yang tidak terkait langsung dengan nasabnya terhadap 

anak didiknya, sebagaimana firman Allah : 

                          

Artinya : Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada 

muridnya: "Bawalah kemari makanan kita; Sesungguhnya kita Telah merasa 

letih Karena perjalanan kita ini". 

 

Menurut para ahli tafsir nabi Musa berkata kepada muridnya yang bernama 

Yusya bin Nun. Ayat di atas menjelaskan tentang nabi Musa yangmendidik 

orang yang bukan kerabat dekatnya (orang lain). Selanjutnya dalam ayat lain 

yang menjelaskan ketika nabi Musa berguru kepada nabi Khidir, Allah 

berfirman :  

Dalam konteks ayat ini nabi Musa berguru kepada nabi Khidir, dimana nabi 

Musa kurang bisa bersabar menjadi murid nabi Khidir, sehingga yang bisa 

diambil hikmahnya bagaimana peserta didik bisa bersabar terhadap 

pendidiknya. 
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Nampaknya Al-Qur‟an secar jelas telah menjelaskan tentang empat 

klasifikasi pendidik (Allah sebagai pendidik seisi alam semesta, Anbiya‟ 

sebagai pendidik umat manusia, kedua orang tua sebagai pendidik anak dari 

nasabnya, dan orang lain inilah yang selanjutnya disebut pendidik / guru. 

Bergesernya kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya kepada pendidik / 

guru, setidaknya karena dua hal : pertama  karena orang tua lebih fokus kepada 

kewajiban finansial terhadap anak-anaknya. Kedua karena orang tua memiliki 

keterbatasan waktu atau kemampuan mendidik / mengajar.  

Dengan demikian menjadi keniscayaan bagi orang tua untuk menyerahkan 

dan mempercayakan anak-anaknya kepada pendidik yang berada dilembaga 

pendidikan. Tentunya dengan hal tersebut kewajiban orang tua mendidik secara 

langsung anak-anaknya bisa diwakili oleh pendidik-pendidik tersebut, sehingga 

kewajiban orang memberi nafkah anak-anaknya bisa terpenuhi termasuk 

kewajiban mendidiknya. 

 

 


