
i 
 

KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM BUKU RASULULLAH  

SANGGURU KARYA  ABDUL FATTAH ABU GHUDDAH DAN RELEVANSINYA 

TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER  

 

SKIRPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

Oleh  

 

 

ROSADI  

NPM : 1711010286 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H/2021 M 



ii 
 

KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM BUKU RASULULLAH 

 SANG GURU KARYA  ABDUL FATTAH ABU GHUDDAH DAN RELEVANSINYA  

TERHADAPPENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER  

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

Oleh  

 

 

ROSADI  

NPM : 1711010286 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing I : Dr. Imam Syafe‟i 

Pembimbing II : Drs. Sa‟idy, M. Ag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H/2021 M 



iii 
 

ABSTRAK 

 

Di era pendidikan kontemporer iniguru Pendidikan Agama Islam dihadapkan dengan berbagai 

tantangan dalam proses pembelajaran, salah satu faktor tercapainya tujuan pembelajaran adalah guru yang 

memiliki kompetensi dalam bidangnya.Beberapa kendala yang dihadapi guru baik faktor internal juga 

eksternal seperti kurangnya penguasaan teknologi sebagai faktor penting dalam terselenggaranya proses 

pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola kelas, pengemasan materi dan penggunaan media, serta 

hubungan komunikasi dalam pembelajaran. Hal tersebut menjadikan pembelajaran berjalan kurang efektif. 

Pentingnya peran guru dalam terlaksananya proses pembelajaran ini menjadi salah satu upaya dalam 

menyikapi krisis pendidikan. Dengan berkaca dalam khasanah Islam tidak bisa kita pungkiri bahwa kita 

memiliki guru terbaik yang dapat kita jadikan refrensi dalam menyikapi kondisi saat ini yakni Nabi 

Muhammad SAW karena Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri teladan yang baik. 

Tujuan penelitian ini yakni untuk (1) Mengetahui nilai-nilai kompetensiguru  Pendidikan Aagam Islam 

dalam buku Rasulullah Sang Guru karya Abdul Fattah Abu Ghuddah. (2) Mengetahui relevansi nilai-nilai 

kompetensi  Guru dalam buku Rasulullah Sang Guru Karya Abdul Fattah Abu Ghuddah terhadap Pendidikan 

Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research). Sifat 

penelitian adalah deskriptif analitik dan metode analisnya adalah analisis isi.Sumber primer yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian ini, yaitu: buku Rasulullah Sang Guru yang diterbitkan oleh Pustaka Arafah, 

Solo tahun 2019. Sedangkan sumber-sumber pendukungnya adalah berupa karya-karya para pemikir lainnya 

berupa buku, jurnal, dan literatur lain yang mendukung penelitian ini dalam batas relevansinya dengan 

persoalan yang diteliti. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa: Nilai-nilai Kompetensi 

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Buku Rasulullah Sang Guru Karya Abdul Fattah Abu Ghuddah terdiri 

dari Kompetensi pedagogik, Kompetensi kperibadian, Kompetensi sosial, Kompetensi profesional.  

Kompetensi pedagogik meliputi  tidak berbicara dengan tergesa-gesa agar orang lain bisa menghafalnya, 

memperhatikan perbedaan individu diantara orang-orang yang belajar, menggunakan metode diskusi dan 

tanya jawab, metode diskusi dan berpikir logis, metode deduktif, metode nasihat, metode kisah, dan metode 

keteladanan.Kompetensi keperibadan meliputi Kesempurnaan naluri, kesempurnaan budi pekeri.keutamaan 

dalam perkataan dankeutamaan prilaku Kompetensi Sosial meliputi: bersikap ramah kepada murid, 

menghargai perasaan murid, menjalin hubungan deengan  murid, dan memberikan hak kepada setiap murid 

untuk menyampaikn pndapat. Dan Kompetensi professional meliputi: Rasulullah SAW adalah utusan Allah 

SWT yang tetulis dalam nash Al-Qur‟an sebagai seorang guru bagi seluruh manusia dan kemanusiaan dan 

tidak diragukan lagi ke profesionalannya. Nilai-nilai Yang terkandung dalam buku Rasulullah Buku 

Rasulullah Sang Guru Karya Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat 

masih relevan dipergunakan dalam konteks pendidikan dewasa ini. Karena Rasulullah SAW adalah suri 

tauladan yang baik bagi umat muslim, baik itu dalam pembelajaran, pemerintahan, dan kehidupan sehari-

sehari. Tidak ada contoh yang lebih baik dari Rasullah SAW dalam proses pembelajaran pendidikan Agama 

Islam. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Nilai-nilai Kompetensi, Guru Pendidikan Agama Islam, Abdul Fattah Abu Ghuddah, 

Pendidikan Islam Kotemporer. 
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ABSTRACT 

In this contemporary era of education, Islamic Religious Education teachers are faced with various 

challenges in the learning process, one of the factors for achieving learning objectives is teachers who have 

competence in their fields. Some of the obstacles faced by teachers, both internal and external factors such as 

lack of mastery of technology as an important factor in the implementation of the learning process, the ability 

of teachers to manage classes, packaging materials and use of media, and communication relationships in 

learning. This makes learning run less effective. The importance of the teacher's role in the implementation of 

the learning process is one of the efforts in responding to the education crisis. By looking in the mirror in the 

repertoire of Islam, we cannot deny that we have the best teacher that we can use as a reference in responding 

to the current conditions, namely the Prophet Muhammad SAW because in fact there has been a good role 

model for the Messenger of Allah. 

The purpose of this study is to (1) determine the competency values of Islamic Religious Education 

teachers in the book Rasulullah Sang Guru by Abdul Fattah Abu Ghuddah. (2) Knowing the relevance of 

teacher competency values in the book Rasulullah Sang Guru by Abdul Fattah Abu Ghuddah to 

contemporary Islamic education. The research method used is library research. The nature of the research is 

descriptive analytic and the method of analysis is content analysis. Primary sources obtained directly from the 

object of this research, namely: the book Rasulullah Sang Guru published by Pustaka Arafah, Solo in 2019. 

While the supporting sources are in the form of the works of other thinkers in the form of books, journals, 

and other literature that supports research This is within the limits of its relevance to the problem under study. 

Based on the research that the author did, the authors concluded that: The Competence Values of 

Islamic Religious Education Teachers in the Book of Rasulullah Sang Guru by Abdul Fattah Abu Ghuddah 

consist of pedagogic competence, personal competence, social competence, and professional competence. 

Pedagogic competence includes not speaking in a hurry so that others can memorize it, paying attention to 

differences between people who study, using discussion and question and answer methods, discussion 

methods and logical thinking, deductive methods, advice methods, story methods, and exemplary methods. 

Personal competence includes perfection of instinct, perfection of character. The virtues in quotations and the 

virtues of behavior in Social Competence include: being friendly to students, respecting students' feelings, 

establishing relationships with students, and giving each student the right to express opinions. And 

professional competencies include: Rasulullah SAW is the messenger of Allah SWT who is written in the 

Qur'anic text as a teacher for all humans and humanity and there is no doubt about his professionalism. The 

values contained in the book Rasulullah The Book of Rasulullah The Teacher by Abdul Fattah Abu Ghuddah 

in giving lessons to friends are still relevant to be used in the context of education today. Because Rasulullah 

SAW is a good role model for Muslims, both in learning, government, and daily life. There is no better 

example than Rasulullah SAW in the process of learning Islamic education. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Competency Values, Islamic Religious Education Teacher, Abdul Fattah Abu Ghuddah, 

Contemporary Islamic Education. 
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MOTTO 

 

 

 ٌَ ٍ َكا ًَ ِ أُْسَىةٌ َحَسَُتٌ نِّ ٌَ نَُكْى فِى َزُسىِل ٱَّللَّ َ نَّقَْد َكا َ َوٱْنٍَْىَو ٱْلَءاِخَس َوَذَكَس ٱَّللَّ ٌَْسُجى۟ا ٱَّللَّ  

َكثًٍِسا   

 
Artinya:“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat 

Allah”.( QS. Al-Ahzab : 21)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta : Pustaka Al-Fatih. 2009, h.420 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

  

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasikan terhadap makna yang terkandung 

dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan pengertian judul skripsi “Komptensi 

Guru Pendidikan Aagam Islam Dalam Buku Rasulullah Sang Guru Karya Abdul Fattah Abu 

Ghuddah Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Kontemporer”, dengan demikian agar 

pembahasan selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil suatu pengertian lebih nyata. Adapun istilah-

istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut. 

 

1. Kompetensi  

Kompetensi merupakan suatu sifat atau karakteristik seseorang yang terdiri dari kecakapan, 

kemampuan, kewenangan, keterampilan, pengetahuan, untuk mengerjakan apa yang 

diperlukan.Kompetensi juga dapat dikatakan sebagai perpaduan dari penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap yang diterapkan dalam kebiasaan baik itu dalam berfikir maupun 

bertindak didalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaannya.
2 

 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dari peserta didik. Baik dari 

perkembangan aspek afektif, kognitif, maupun psikomotorik.
3
Adapun guru Pendidikan Agama Islam 

adalah orang yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tujuan utamanya agar peserta didik 

dapat menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

 

3. Buku Rasulullah Sang Guru 

Buku Rasulullah Sang Guru adalah terjemahan dari Kitab Ar-Rasul Al-Mu’alim Wa Asalibuhu Fi 

At-Ta’limialah tema berharga yang jarang sekali diangkat. Penulisnya, Abdul Fattah Abu Ghuddah, 

telah memulai merancang menulis lebih dari 30 tahun. Dan belum pernah ada seorangpun yang 

menulis tentang tema ini sebelumnya.Bersumber dari hadis-hadis shahih dan mutawwatir, buku ini 

adalah pedoman ideal yang dibutuhkan oleh setiap pendidik.Diantara metode penting yang 

ditekankan buku ini adalah mengajar adalah seni yang harus dikuasai dan dilakukan dengan cerdik, 

tanpa menimbulkan efek bosan atau jenuh bagi orang yang diajar. Banyaknya hadis Nabi yang 

disampaikan dengan gaya bertutur yang cair menjadikan buku ini mudah dipahami oleh 

setiappembaca. 

 

4. Abdul Fattah Abu Ghuddah 

Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah adalah seorang ulama besar di bidang hadis. Lahir di kota 

Aleppo, Suriah, 17 Rajab tahun 1336 H atau 9 Mei 

1917darisebuahkeluargaindustrytekstil.Padamasamudanya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah  

menyelesaikan pendidikan menengah di Suriah, lalu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di 

Mesir, yaitu di fakultas Syariah Universitas Al- Azhar, dia mengambil spesialisasi bidang pedagogi 

                                                             
2Saiful Sagala, Kemampuan Profesional, (Bandung: Alfabeta, 2009) h.  20 



2 
 

(pengajaran) di Fakultas bahasa Arab di universitas yang sama dan lulus pada 1370 H atau 1950 M. 

Beliau meninggal dunia di Riyadh pada waktu awal pagi pada hari Ahad, 9 Syawal 1417 atau 16 

Februari1997.
4
 

 

5. Pendidikan Islam Kontemporer 

Penidikan Islam Kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terncana dan sistematis 

untuk mengembangakan potensi anak didik berdasarkan pada kaida-kaidah agama Islam pada masa 

sekarang. Pendidikan Islam kontemporer dimaknai sebagai model pendidikan yang mampu 

menggagas dan memformat pendidikan Islam sebagai pencetus, penggerak, perubahan, dan 

pembentukan manusia yang unggul diberbagai aspek, baik aspek moral, sosial, intelektual maupun 

spiritual 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa pendidikan 

merupakan kebutuhan hakiki manusia, karena manusia tidak akan bisa dipisahkan atau bahkan tidak 

akan bisa hidup secara wajar tanpa adanya sebuah proses pendidikan.
5
Pendidikan adalah usaha 

meningkatkan diri dalam segala aspeknya.Definisi mencakup kegiatan pendidikan yang melibatkan 

guru maupun yang tidak melibatkan guru (pendidik); mencakup pendidikan formal, maupun non 

formal serta informal.Segi yang dibina oleh pendidikan dalam definisi ini adalah seluruh aspek 

kehidupan.
6 

Sebagai makhluk yang berakal yang mampu menciptakan kebudayaan dan peradabannya, 

manusia memiliki sifat hakikat yang merupakan karakteristik manusia dan membedakan dengan 

makhluk lainnya.Sifat hakikat inilah yang merupakan landasan dan arah dalam melaksanakan ragam 

pengetahuan tentang pengembangan dirinya sendiri (manusia).Salah satunya adalah pendidikan, 

yang menempatkan manusia sebagai objek sekaligus subjek pendidikan itu sendiri.
7 

Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif.Agar interaksi ini dapat 

berlangsung ssecara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka di samping dibutuhkan 

pemilihan bahan atau materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode 

adalah cara di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan apakah 

sebuah metode dapat disebut baik diperlukan patokan (kriterium) yang bersumber pada beberapa 

faktor. Faktor utama yang menentukan adalah tujuan yang akan dicapai.
8 

Dalam Islam pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan harus diutamakan didalam 

kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surat Al-Mujadilah ayat 1:
 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam 

majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadilah [58] : 11
 

Berdasarkan ayat Al-Qur‟an diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT sangat memperhatikan 

pentingnya pendidikan serta mewajibkan seluruh umatnya untuk menuntut ilmu. Selain itu, Allah 

                                                                                                                                                                                                           
3Heri gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: PT Remaja Rosdakya, 2014), 164 
4 Abdul Fattah Abu Ghuddah, Rasulullah Sang Guruterj. Abu Husamuddin, (Sukoharjo: Pustaka Aarafah, 2019), h. 342 
5Mahfud Junaedi, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, (Depok: Kencana, 2017), 101 
6 Fuad Ihsan, Dasar Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.8, 2013), h.10 
7Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2019), h. 237 
8Fuad Ihsan, Op.Cit, h.10 
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SWT berjanji bahwa ia akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang 

menuntut ilmu.
 

Tolak ukur keberhasilan seorang guru itu bukan ditentukan oleh kepala sekolah maupun orangtua, 

tapi justru oleh murid-muridnya.Keberhasilan guru utamanya tercermin pada perubahan positif yang 

dialami oleh murid-muridnya. Perubahan positif itu bisa jadi macam-macam indikatornya, dari mulai 

pemahaman murid akan materi pelajaran, rasa antusias murid dalam mengikuti proses pembelajaran, 

dan yang paling penting adalah sejauh mana murid menikmati proses belajar yang dijalaninya 

tersebut.
9
Terdapat dalam undang-undang SISDIKNAS pasal 1 ayat 1 “Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.”
 

Guru menempati kedudukan yang terhormat di mata masyarakat. Guru dapat dihormati oleh 

masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur seorang guru. 

Masyarakat percaya, dengan adanya seorang guru, maka dapat mendidik dan membentuk 

kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa 

kepemimpinan yang bertanggung jawab. Guru adalah seorang pengajar ilmu, guru umumnya 

merujuk kepada pendidik professional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selain itu guru juga sebagai figur 

sentral dalam mengantarkan manusia (peserta didik) kepada tujuan yang mulia.Guru juga merupakan 

ujung tombak sekaligus faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan 

sumber manusia, dan juga merupakan pemegang peranan utama dalam keberlangsungan 

pendidikan.Karena pendidikan pada dasarnya berintikan pada interaksi antara guru dan 

murid.Dengan hal ini, eksistensi guru dalam pendidikan menempati posisi utama dalam mencapai 

tujuan pendidikan.
10 

Menjadi seorang guru, memang bukan perkara yang mudah.Walaupun guru memiliki niat baik 

untuk mengajar, mendidik, dan membagikan ilmunya.Ada saja murid yang ngobrol sendiri, ada yang 

ngelamun, ada yang main handphone, ada yang melaukan aktivitas gambar-gambar, dan sebagainya. 

Hal ini tentu membuat guru merasa geram, tidak jarang guru memutuskan untuk mengambil jalan 

tegas pada segala bentuk tindakan yang tidak menghargai jalannya proses belajar mengajar. Di satu 

sisi, penulis mengerti bahwa setiap guru ingin merasa dihargai, tidak terlepas juga dengan penulis. 

Namun di sisi lain, penulis kira kita jangan sampai hanya berhenti pada solusi memarahi siswa. 

Karena sedikit banyak, hal itu justru akan menambah parah polarisasi cara pandang siswa terhadap 

guru-gurunya.
 

Menurut Sumendap, ia juga berharap agar para guru mampu memperhatikan dan menghasilkan 

cara mengajar yang lebih baik. Meningkatkan minat belajar juga harus melalui peran guru.Salah 

satunya dengan meningkatnya kualitas mengajar para guru.Sebab lahirnya generasi muda yang 

berprestasi datang dari guru yang hebat.Jadi peran guru sangat strategis untuk itu diharapkan terus 

diasah kemampuan mengajarnya.
11

Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan 

penggunaan metode pengajaran yang serasi dengan tujuan mengajar.Guru-guru yang telah 

berpengalaman umumnya sependapat, bahwa masalah ini sangat penting bagi para calon guru karena 

                                                             
9Luna Cahya, 4 Hal yang Perlu Direfleksi Guru Indonesia (Online), tersedia di : https://www.zenius.net/blog/9573/cara-

mengajar-guru-indonesia (16 Oktober 2017) 

10Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 10 
11 Valdy Vieri Suak, “Sumendap Minta Ibid Guru Tingkatkan Kualitas Mengajar” (On-line), tersedia di 

:http://manado.tribunnews.com/2017/10/11/sumendap-minta-guru-tingkatkan-kualitas-mengajar (16 Oktober 2017) 

http://manado.tribunnews.com/tag/guru
https://www.zenius.net/blog/9573/cara-mengajar-guru-indonesia%20(16
https://www.zenius.net/blog/9573/cara-mengajar-guru-indonesia%20(16
http://manado.tribunnews.com/2017/10/11/sumendap-minta-guru-tingkatkan-kualitas-
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menyangkut kelancaran tugasnya.Karena itu, pendidik harus mempelajari secara teliti metode-

metode pengajaran itu sampai mempunyai keyakinan, kesanggupan, dan pengalaman-pengalaman 

praktis serta mampu mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang berada 

dalam daerah perhatian anak.
 

Dalam Pendidikan saat ini terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan 

menyebabkan hancurnya dunia pendidikan. Diantaranya, tidak tersedianya tenaga pendidik Islam 

yang professional, yaitu tenaga pendidik yang seharusnya, selain menguasai materi ilmu yang 

diajarkannya secara baik dan benar, juga harus mampu mengajarkannya secara efektif dan efisien 

kepada para siswa, serta harus pula memiliki idealisme dan akhlak yang mulia, agar apa yang telah 

dijelaskan dan telah disampaikan oleh pendidik dapat terserap secara sempurna dan sesuai dengan 

tujuan pendidikan, yaitu menciptkan generasi penerus bangsa yang berintelektual tinggi dan 

bermoral atau berkarakter baik.
 

Terdapat beberapa permasalahan antara guru dengan peserta didik, yaitu perilaku guru yang 

memberikan hukuman fisik dan sebaliknya peserta didik yang memukul dan mengeroyok gurunya 

dikarenakan sakit hati atas hukuman yang diberikan.Permasalahan ini tidak hanya ditujukan kepada 

siswa saja, karena tidak menutup kemungkinan, masalah ini terjadi disebabkan oleh guru yang tidak 

menguasai secara utuh kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru.
 

Peningkatan kualifikasi guru Pendidikan Agama Islam merupakan  hal yang harus mendapatkan 

perhatian semua pihak. Departemen Agama RI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas guru Pendidikan Agama Islam.Berbagai program peningkatan guru lanjutan pertama dan 

sekolah menengah lanjutan atas telah dilakukan.Program peningkatan kualitas guru Pendidikan 

Agama Islam dan program sertifikasi guru-guru Pendidikan Agama Islam, serta masih banyak 

program-program yang mendorong peningkatan kualitas kinerja guru-guru Agama Islam lainnya.
 

Berangkat dari kerangka berfikir diatas Penulis merasa tergerak untuk menghasilkan sebuah 

pemikiran terhadap dunia Islam dengan mencoba untuk menguak bagaimana kompeetensi  Nabi 

Muhammad SAW sebagai seorang guru. Serta, tidak ada teladan yang lebih baik selain beliau.Allah 

SWT berfirman dalam (QS. Al- Ahzab [33] : 21)
 

 

 ٌْ َُ ىَُن ًَ اْله ىَقَْذ َما ْ٘ اىَْٞ َٗ  َ
َُ َْٝشُج٘ا ّللّاه ِْ َما ََ جٌ َحَضَْحٌ ىِّ َ٘ ِ اُْص

ِه ّللّاه ْ٘ ْٜ َسُص ْٜ فِ َ َمثِ
َرَمَش ّللّاه َٗ س  ِخَش 

  

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.” (QS. Al- Ahzab [33] : 21)
12 

Bertolak dari uraian di atas, maka pokok pembahasan yang akan dikaji penulis yaitu 

menganalisis bagaimana kompeteensi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang guru dalam buku 

yang berjudul Rasulullah Sang Guru. Buku ini ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah.Beliau lahir 

di Suriah, pada tanggal 9 Mei 1917 dan wafat pada 16 Februari 1997.Beliau dikenal sebagai ulama 

besar Suriah dan salah satu pendiri Universitas Muhammad Ibnu Saud, Arab Saudi.Beliau telah 

menulis dan mentahqiq sebanyak 73 judul buku.Buku-buku beliau sebagian besar dicetak di Beirut, 

di Maktabah Matbu'ah Islamiyah. Maka penulis pun akan melihat pula kompetensi Nabi Muhammad 

SAW dalam dalam menjadi seeorang guru yang tertulis dalam buku Rasulullah Sang Guru.
 

                                                             
12Ibid, h.431 
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik dan merasa 

sangat perlu untuk meneliti secara luas dan dalam tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, 

khususnya guru Pendidikan Agama Islam.Sehubungan dengan itu, maka penulis merumuskan judul 

penelitian “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Buku Rasulullah Sang Guru Karya 

Abdul Fattah Abu Ghuddah.”
 

 

C. Identifikasi Masalah  

1. Di era modern ini masih banyak tenaga pengajar pendidikan agama islam yang belum memenuhi 

sandar kompeteensi sbagai seorang pendidik 

2. Masih banyak guru yang enggan menerapkan tata cara Rasulullah SAW dalam mengajar, padahan 

sudah di jalskaan dalam Al-Qur‟an bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang baik yang tidak 

haanya dari seegi keperibadian tetapi juga dalam mengajarkan ajaran agama Islam. 

 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan formulasi dari problem (masalah) yang disusun atas dasar hasil 

studi literatur atau prasurvei yang dilakukan sebelum mengadakan penelitian sesungguhnya 

dilapangan atau perpustakaan.
13 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka untuk mempermudah penulis, masalah di atas 

dirumuskan sebagai berikut:
 

1. Apa SajaKompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Buku Rasulullah Sang Guru Karya 

Abdul Fattah Abu Ghuddah.
 

2. Bagaimana relevansi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Buku Rasulullah Sang 

Guru Karya Abdul Fattah Abu Ghuddah terhadap Pendidikan Islam Kontemporer.
 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan target yang diharapkan akan tercapai setelah melakukan sebuah pekerjaan 

tertentu. Jika target itu tercapai setelah melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Jika target itu tercapai, 

maka pekerjaan tersebut layak dikatakan berhasil.Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk 

mengetahui: 

1. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Buku Rasulullah Sang Guru Karya Abdul 

Fattah Abu Ghuddah. 

2. Bagaimana relevansi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Buku Rasulullah Sang 

Guru Karya Abdul Fattah Abu Ghuddah terhadap Pendidikan Islam Kontemporer.
 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis dapat memperluas cakrawala dan mendalami tentang kompeetensi guru pendidikan 

agama Islam. 

2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai panduan ataupun referensi tentang bagaimana 

kompetensi guru pendidikan agama Islam  yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sehingga 

menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi perbaikan pendidikan khususnya dalam proses 

pembelajaran. 

 

                                                             
13Basri MS, Metodologi Penelitian Sejarah (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 109 
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G. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahayu Mulyawati dengan judul, Kompetensi Guru Dalam Prespektif 

Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surat Al-Nah ayat 4-4 dan Surat Ar-Rahman Ayat 1-4.Dalam 

penelitiannya peneliti membahas terkait tentang kompetensi guru dalam Pendidikan Agama 

Islam dengan menggunakan teori-teori yang terdapat didalam Al-Qur‟an. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Julkifli dengan judul, Kompetensi Guru  Dalam Kajian Pendidikan 

Agama Islam Telaah AyatAyat Pengajaran Dalam A-Qur’an. Dalam penelitiannya peneliti 

membahas terkait tentang kompetensi guru dalam Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan teori-teori yang terdapat didalam Al-Qur‟an. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Indriyani dengan judul,Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam  

Dalam Perspektif Abuddin Nata. Dalam penelitiannya peneliti membahas terkait tentang 

kompetensi guru dalam Pendidikan Agama Islam dalam prepektif Abudin Nata. 

 

H. Metode Penelitian  

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan dan 

untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian yang cocok dan sesuai 

untuk menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan 

dengan lancar dan mendapatkan data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode 

penelitian sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan uraian pemaparan masalah-masalah yang akan diteliti maka menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Nilai-nilai 

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Buku Rasulullah Sang Guru Karya Abdul Fattah 

Abu Ghuddah. 

Kartini Kartono mengatakan bahwa penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data 

dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan.Berupa 

buku-buku, catatan-catatan, makalah-makalah, jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, dan lain-

lain.
14

Sumber-sumber tersebut sebagai bahan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk menganalisis mengungkapakan, membedah, membuka secara faktual dan sistematis 

pada kitab yang terkait dengan penelitian  

2. Sumber Data  

Sumber data adalah “subyek dari mana data dapat diperoleh”.
15

Dalam mengumpulkan data, 

penulis sepenuhnya menggunakan metode penelitian kepustakaan. Untuk mendapatkan data-data 

penelitian, penulis mengumpulkan bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan kepribadian 

muslim. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti, 

dapat disebut juga data asli atau baru.Dalam hal ini sumber primernya adalah Buku Rasulullah Sang 

ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah.Yang diterjemakhan Abu Husamudin Serta di dalam buku ini 

selain berisi tentang terjemahan kitab asli terdapat pula analisis yang dikemukakan oleh 

                                                             
14Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial(Bandung: Mandar Maju, 1996), h.33 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Cet.10h. 172 
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penerjemah.Buku tersebut dicetak pada tahun 2019 oleh percetakan Pusaka Arafah di Semarang. 

Jumlah halaman buku Muhammad Sang Guruyaitu 332 halaman. Nabi Muhammad SAW dalam 

kitab Ar-Aasul Al-Mu’alim wa Asalibuhu fi At-Ta’lim : Menyibak Rahasia Metode Mengajar 

Rasulullah ini besar korelasinya dengan keberhasilan dunia pendidikan dan pengajaran. 

b. Datasekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah 

ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.
16

 

Penulis mencari bahan lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan yaitu berkenaan dengan 

analisis metode-metode pembelajaranNabi Muhammad SAW dalam kitab Ar-Aasul Al-Mu’alim wa 

Asalibuhu fi At-Ta’lim karya Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam buku: 

1) Akmal Hawi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, Sebagai buku pendukung tambahan 

untuk melihat pendapat dalam sudut penulis yang lain mengenai Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam.  

2) Guntur Cahaya Kesuma,Metode Pendidikan dan Pengajaran Rasululla .Sebagai buku pendukung 

tambahan untuk melihat pendapat dalam sudut penulis. 

3) Sitiatava Rizema Putra, Metode Pengajaran RasulullahSAW..Sebagai buku pendukung tambahan 

untuk melihat pendapat dalam sudut penulis yang lain mengenai cara mengajar Rasulullah SAW.  

 

I. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dimana 

studi ini yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari literature yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan seperti teks book, jurnal 

ataupun artikel yang memiliki relevansi dengan penelitian ini guna mendapatkan landasanteoritis. 

 

J. Teknik Analisis Data  

Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu penulis memproses data-data yang telah 

dikumpulkan, baru kemudian penulis menganalisis dan menginterprestasikannya. Analisis isi 

(content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi 

tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang 

memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian 

memberi interpretasi. Interpretasi (tafsiran) adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan 

antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara 

simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi 

berurutan). 

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi- inferensi yang dapat ditiru 

(replicable) dan shahih data dengan memerhatikan konteksnya.
17

Krippendorf menjelaskan bahwa 

definisi analisis isi menggambarkan objek penelitian dan menempatkan peneliti ke dalam posisi 

khusus yang berhadapan langsung dengan realitasnya.Dalam analisis isi digambarkan kerangka kerja 

yang sederhana. Adapun kerangka kerja analisis isi yang menggunakan beberapa konsep dasar adalah 

sebagaiberikut: 

a. Data sebagaimana yang dikomunikasikan kepada analisis 

b. Konteksdata 

                                                             
16Eko Sugiarto, Panduan Menulis Skripsi (Semarang: Media Pressindo, 2007), h. 46 

17Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 165 
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c. Mekanisme pengetahuan analisis yang membatasi realitasdata 

d. Target analisis 

e. Inferensi sebagai tugas intelektual yangmendasar 

f. Keshahihan sebagai akhirkeberhasilan. 

Analisis disini dimaksud untuk menganalisis khususnya Kompetensi Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Buku Rasulullah Sang Guru Karya Abdul Fattah Abu Ghuddah
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Kompetensi 

a. Pengertian Kompetensi  

Kompetensi dalam Bahasa Indonesia adalah serapan dari Bahasa Inggris Competence yang 

berarti kecakapan dan kemampuan.Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan 

belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.18Kompetensi ialah deskripsi tentang 

segala sesuatu yang harus dapat dilakukan oleh seseorang yang bekerja dalam bidang profesi 

tertentu, ia adalah deskripsi tindakan, perilaku dan hasil yang harus dapat diperagakan oleh orang 

yang bersangkutan. Kompetensi terkait erat dengan standar, seseorang dapat dikatakan kompeten 

dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan dan sikapnya serta hasil kerjanya sesuai standar 

(ukuran) yang di tetapkan atau diakui oleh lembaganya atau pemerintah.
19

 

Kompetensi juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau 

kemampuan seseorang, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.Kemampuan kualitatif 

seseorang adalah kemampuan sikap dan perbuatan seseorang yang hanya dapat dinilai dengan 

ukuran baik dan buruk.Adapun kemampuan kuantitatif adalah kemampuan seseorang yang dapat 

dinilai dengan ukuran (terukur).Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat 

digunakan dalam dua konteks, pertama sebagai indikator kemampuan, kedua, sebagai konsep 

yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya 

secara utuh.
20

 

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan 

keterampilan (daya fisik), yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dengan kata lain kompetensi 

merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melakukan tugas/pekerjaannya. 

Kompetensi juga dapat dikatakan sebagai gabungan dari kemampuan, pengetahuan, 

kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari karakteristik 

seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar 

kualitas dalam pekerjaan nyata.21 

Sementara itu terdapat beberapa hal yang harus terkandung dalam kompetensi, sebagai 

berikut: 

a. Pengetahuan (Knowledge) yaitu pengetahuan seseorang untuk melakukan sesuatu.  

b. Pemahaman (Understanding) yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. 

c. Keterampilan (Skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tugas yang 

diberikan. 

d. Nilai (Value) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah 

menjadi bagian dari dirinya. 

e. Sikap (Attitude) yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

Misalnya, perasaan senang atau tidak senang terhadap munculnya sesuatu yang baru.  

f. Minat (Interest) yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan 

                                                             
18Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru : Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik, (Jakarta: 

Kencana, 2011), h. 27 
19 Ibid. H. 28 
20Ahmad Susanto, Konsep Strategi dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru, (Jakarta: Prenada 

Media, 2016), h. 135 
21Ibid. h. 137 
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atauperbuatan.
22

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan 

seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap didalam melakukan suatu 

pekerjaan agar sesuai dengan standar (ukuran) yang diharapkan.Didalam melakukan suatu 

pekerjaan kompetensi merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus dimiliki, dan 

ketiga aspek kemampuan ini saling berkaitan serta mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

 

2. Guru Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, guru dipersepsikan sebagai orang yang pekerjaannya 

(mata pencahariannya/profesinya) mengajar. Guru sering pula dikonotasikan sebagai 

kepanjangan dari kata “digugu dan ditiru”. Digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh 

guru senantiasa dipercaya, didengar, diikuti, dan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh semua 

muridnya. Sedangkan ditiru artinya seorang guru menjadi suri tauladan yang baik bagi semua 

muridnya, mulai dari cara berpikir, cara berbicara, hingga cara berperilaku sehar-hari, dengan 

kata lain figur guru harus menjadi contoh.
23

 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
24

Professionalitas 

guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan didalam 

dunia pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang 

dimilikinya.
25

 

Pendidik dalam Islam adalah guru.Dalam literatur pendidikan Islam guru biasa disebut 

dengan istilah Ustadz, Mu’allim, Murabbi, Mursyid, Mudarris, dan Mu’addib.Sebutan ini 

sekaligus mengandung pengertian dan makna dari guru itu sendiri dalam pendidikan Islam. 

a. Ustadz yang mengandung makna orang yang berkomitmen dengan personalitas, yang 

melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta 

sikap continuous improvement. 

b. Mu’allim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta 

menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis praktisnya, sekaligus 

melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi (amaliah). 

c. Murabbi adalah 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. 

d. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi 

pusat panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didi. 

e. Mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui 

pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didik, 

memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya. 

f. Mu’addib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab 

dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.
26

 

                                                             
22Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung : PT Remaja Rosdakya , 

2014), h. 187 
23 Umar, Pengantar Profesi Keguruan (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 7-8 
24 U.H.Saidah, Pengantar Pendidikan Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasional, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2016), h. 221 
25 Iskandar Agung, Kompetensi Guru: Refleksi Kritis dan Pemikiran Alternatif, (Jakarta: Edu Pustaka, 2017), h. 25 
26Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 89-90 
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Disisi lain, guru adalah seseorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk 

kepentingan anak didik, menunjang hubungan sebaik-baiknya dengan anak didik, serta 

mengembangkan sekaligus menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan, dan 

keilmuwan.
27

Tugas guru terbagi menjadi dua, yaitu mengajar dan mendidik.Keduanya saling 

melengkapi, mengajar meliputi menyusun rencana, menyiapkan materi, menyajikan pelajaran, 

menilai hasil belajar peserta didik, membina hubungan dengan peserta didik, dan bersikap 

professional.Sementara itu, mendidik meliputi menginspirasi peseta didik, menjaga disiplin 

dikelas, memberikan motivasi, dan memfasilitasi peserta didik untuk belajar.
28

 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan (Agama 

Islam), yang mampu menyampaikan kepada peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang 

kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan diri dan masyarakat, serta mampu menjadi 

model atau panutan dan konsultan bagi para peserta didik, memiliki intelektual dan moral 

spiritual serta mampu mengembangkan minat, bakat dan bakat serta mampu menyiapkan peserta 

didik untuk dapat bertanggung jawab dalam membangun hubungan yang diridhai oleh Allah 

SWT. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah 

seseorang yang melaksanakan tugas pembinaan pendidikan dan pelajaran yang dibekali dengan 

pengetahuan Agama Islam dan juga mendidik peserta didiknya agar mereka kelak menjadi 

manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.
 

 

b. Syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam  

Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya mereka telah memiliki ijazah formal, memiliki 

badan yang sehat baik jasmani dan rohani dan berkahlak yang baik (berakhlakul karimah). 

Sejalan dengan itu, bahwa syarat-syarat guru Agama Islam adalah : seorang pendidik Islam, harus 

seorang yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian 

yang integral (terpadu), mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai sifat 

keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan yang meliputi kompetensi kepribadian, 

kompetensi penguasaan atas bahan pengajaran dan kompetensi dalam cara-cara mengajar.
29

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa seorang guru Pendidikan Agama Islam 

harus memiliki syaratsyarat sebagai sorang guru agama atau guru yang paham akan ajaran-ajaran 

Agama Islam, agar dapat berhasil di dalam menjalankan tugasnya. Diantara syarat seorang guru 

agama harus beriman serta berkahlak mulia dan berkepribadian. Di samping itu, seorang guru 

harus menguasai ilmu-ilmu dalam bidangnya dan ilmu penunjang lainnya sebagai pelengkap 

dalam menyampaikan materi pelajaran serta memiliki kompetensi keguruan, dimana kompetensi 

keguruan itu dapat mempermudah seorang guru dalam menyampaikan materi yang akan 

disampaikan kepada peserta didiknya.  

Samsul Nizar memberikan batasan tentang syarat-syarat menjadi guru Pendidikan Agama 

Islam, yaitu : 

a) Memiliki sifat zuhud, yakni mencari keridhaan Allah.  

b) Bersih fisik dan jiwanya. 

c) Ikhlas dan tidak riya dalam melaksanakan tugasnya. 

d) Bersifat pemaaf, sabar, terbuka dan menjaga kehormatan.  

e) Mencintai dan memahami karakter peserta didik. 

f) Menguasai pelajaran yang diajarkannya dengan professional.  

g) Mampu menggunakan metode secara bervariasi dan mmapu mengelola kelas. 

                                                             
27 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 111 
28 Ibid., h. 115-116 
29

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 37. 
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h) Mengetahui kehidupan psikis peserta didik
.30 

Sementara itu Abdurrahman al-Nahlawi memberikan gambaran tentang sifat-sifat yang 

harus dimiliki oleh seorang guru Pendidikan Agama Islam yaitu sebagai berikut:  

a) Hendaknya tujuan tingkah laku dan pola pikir guru tersebut bersifat rabbani  

b) Hendaknya guru bersifat jujur menyampaikan apa yang diajarkannya.  

c) Handaknya guru senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan kesediaan untuk 

membiasakan mengajarkannya.  

d) Hendaknya guru mampu menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi dan 

menguasainya dengan baik serta mampu mmeiliki metode mengajar yang sesuai dengan 

materi pelajaran serta situasi belajar-mengajar.  

e) Hendaknya guru mampu mengelola siswa, tegas dalam bertindak serta meletakkan berbagai 

perkara secara professional. 

f) Hendaknya guru mempelajari kehidupan psikis para pelajar selaras dengan masa 

perkembangannya ketika ia mengajar mereka sehingga guru dapat memperlakukan anak 

didiknya sesuai dengan kemampuan akal dan kesiapan psikis mereka. 

g) Hendaknya guru tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang 

mempengaruhi jiawa dan pola berpikir angkatan muda. 

h) Hendaknya guru bersifat adil diantara para pelajarnya, artinya guru tidak cenderung kepada 

salah satu golongan di antara mereka serta tidak mengistimewakan seseorang diantara 

lainnya.
31

 

Seorang guru selian harus memiliki syarat-syarat tersebut diatas, seorang guru Pendiidkan 

Agama Islam juga harus memiliki syarat-syarat yaitu: tingkat pendidikan yang memadai, 

memiliki pengalaman mengajar atau masa kerja yang cukup, mempunyai keahlian dan 

berpengetahuan luas, memiliki keterampilan, mempunyai sikap yang positif dalam menghadapi 

tugasnya, hal ini dimaksudkan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara 

efektif (pengaruhnya) dan efisien (mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat).
32

 

Dengan adanya syarat-syarat sebagai seorang guru tersebut, diharapkan dapat terciptanya 

pelaksanaan tugas yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Sebagaimana 

pendapat yang menyatakan bahwa syarat-syarat kompetensi sebagai seorang guru memiliki ijazah 

yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mempunyai pengalaman 

bekerja yang cukup, memiliki kepribadian yang baik, mmepunyai keahlian dan berpengetahuan 

luas, mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolah.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa persyaratan tersebut merupakan faktor 

yang sangat erat hubungannya terhadap pelaksanaan tugas sekolah, khususnya dalam menunjang 

tercapainya tujuan pendidikan. 

 

c. Tugas dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam  

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa guru Agama merupakan manusia yang profesinya 

mengajar, mendidik anak dengan Pendidikan Agama, tentu tidak bisa lepas dari tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai guru agama. Adapun tugas dan tanggung jawab selaku guru agama 

antara lain : 

a) Mengajar ilmu pengetahuan Agama  

b) Menanamkan keimanan kedalam jiwa anak  

c) Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama  

                                                             
30

Syamsul Nizar, Pokok-pokok Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 45-46 
31

Abdurrahman al-Nahlawi, Pendidikan Islalm di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 

239-242 
32

Muhammad Uzer Utsman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakya, 2005), h. 8 
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d) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.
33

 

Berdasarkan pendapat diatas sangat jelas bahwa tugas seorang guru itu bukan hanya sekedar 

menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi memberikan bimbingan, pengarahan serta 

contoh teladan yang baik yang mana akan membawa peserta didik kearah yang lebih positif dan 

berguna dalam kehidupannya. Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, maka diperlukan 

adanya berbagai peranan pada diri guru. Peranan ini akan senantiasa menggambarkan pola 

tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan peserta didik yang utama 

sesama guru, maupun dengan staf lain.   

Peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar, secara singkat dapat disebut sebagai berikut: 

a) Informator, Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan dan 

sumber informasi kegiatan akademik. 

b) Organisator, Guru sebagai oranisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, 

jadwal pelajaran dan lain-lain. 

c) Motivator, Peran guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar peserta didik. 

d) Pengarah, Jiwa kepemimpinan guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru dalam hal ini 

harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan 

tujuan yang dicita-citakan. 

e) Inisiator, Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. 

f) Transmiter, Dalam kegiatan belajar, guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksaanaan pendidikan dan pengetahuan. 

g) Fasilitator, Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar mengajar. 

h) Mediator, Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar 

peserta didik. 

i) Evaluator, Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang 

akademis maupun tingkah laku sosialnya
.34

 

Berdasarkan beberapa pendapat dan pengertian diatas dapat dipahami bahwa betapa 

pentingnya peranan guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam dalam proses belajar 

mengajar demi terciptanya suasana belajar yang efektif dan efisien guna menciptakan generasi 

pene[rus bangsa yang selain memiliki kemampuan intelektual yang tinggi juga memiliki 

kepribadian yang baik dan berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan Pendidikan Islam. 

Mengingat peran guru Agama Islam sangatlah penting, maka peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam rangka membina atau mendidik anak supaya berkepribadian muslim dengan cara: 

a) Berusaha menanamkan akhlak yang mulia. 

b) Meresapkan fadilah didalam jiwa para siswa. 

c) Membiasakan mereka berpegang pada moral yang tinggi. 

d) Membiasakan mereka berfikir secara rohaniah dan insaniah atau berkeprimanusiaan. 

e) Menggunakan waktu untuk belajar ilmu dunia dan ilmuilmu agama tanpa memandang 

keuntungan-keuntungan materi
.35.

 

Pendapat diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat bahwa 

“Pend[idikan Agama hendaknya diberikan oleh guru yang benar-benar tercermin dalam agama itu 

dal[am sikap dan keseluruhan pribadinya”. Agar apa yang disampaikan oleh seorang guru, 

khusus[nya guru Pendidikan Agama Islam dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didiknya.
36

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha seorang guru, khususnya 

                                                             
33

Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakya, 2006), h. 35 
34

Arifin,  Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Keluarga, h. 13. 
35

M. Athiya Al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 3 
36

Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 29. 
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guru Pendidikan Agama Islam, dalam rangka membina dan mendidik peserta didik agar memiliki 

kepribadian yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an dan Hadits adalah memperbanyak 

latihan praktek keagamaan seperti praktek sholat, praktek berwudhu, praktek membaca Al-

Qur‟an, praktek berdoa, praktek berdzikir, memberikan motivasi dalam pembinaan akhlak, serta 

memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar peraturan. 

 

3. Pengetian Kompetensi Guru Peendidikan Agama Islam 

Pemaknaan kompetensi dari sudut istilah mencakup beragam aspek, tidak saja terkait 

dengan fisik dan mental, tetapi juga aspek spiritual.Kompetensi guru, yaitu merupakan 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibankewajiban secara bertanggung jawab 

dan layak. Guru sebagai orang yang perilakunya menjadi panutan siswa dan masyarakat pada 

umumnya harus dapat mengimplementasikan tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai baik 

dari tataran tujuan nasional maupun sekolah dan untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus 

memiliki kecakapan dan kemampuan yang menyangkut landasan pendidikan dan juga psikologi 

perkembangan siswa, sehingga strategi pembelajaran akan diterapkan berdasarkan situasi dan 

kondisi yang ada dilingkungannya.
37

 

Kompetensi guru juga merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuwan, 

teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, 

yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas
.38 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan 

seorang guru untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya secara layak dan bertanggung 

jawab.Merujuk pada pendapat tersebut, maka kompetensi guru merupakan kemampuan dan 

kewenangan seorang guru untuk melaksanakan profesinya.
39

Dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah suatu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang ada didalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat 

dan efektif dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. 

 

4. Macam-macam Kompetensi Guru Pendidikan Aama Islam 

Dalam perspektif kebijakan Nasional Pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi 

guru, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensisosial dan kompetensi professional.
40 

1. Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi Pedagogik artinya guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai 

dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru harus 

menguasai manejemen kurikulum, mulai dari merencanakan perangkat kurikulum, melaksanakan 

kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum, serta memiliki pemahaman tentang psikologi 

pendidikan, terutama terhadap karakteristik peserta didik.
41

 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan 

karakteristik peserta dari berbagai aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan 

intelektual.Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar 

                                                             
37Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Depok: PT RajaGrafindo Persada 

2016), h. 70 
38Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru : Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik, h. 27 
39Khusnul Wardan, Guru Sebagai Profesi, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), h. 131   
40Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru : Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik, h. 30 
41 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru,(Depok: PT RajaGrafindo Persada 

2016)h. 22. 
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dan prinsipprinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan 

keterkaitan yang berbeda. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi:  

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, akhlak, spiritual, sosial, budaya, 

emosional, dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan Pendidikan Agama 

Islam. 

4) Menyelenggaraka n kegiatan pengembangan yang mendidik. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan Pendidkan Agama Islam.   

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasik an berbagai 

potensi yang dimiliki. 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi PAI untuk kepentingan pembelajaran. 
10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

.42 

 

2. Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian artinya guru memiliki sikap kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Dengan kata 

lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani.
43

Kepribadian guru memiliki fungsi 

yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khusunya didalam kegiatan 

pembelajaran.Hal ini sangat berpengaruh karena pada dasarnya menusia merupakan makhluk 

yang suka mencontoh.
44

Kompetensi kepribadian juga meliputi kesehatan jasmani, guru harus 

aktif dan energik dalam kegiatan belajar mengajar, tidak pula lemas tanpa gairah yang mana akan 

membuat berkurangnya antusias murid untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya.
45

 

Kompontensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian bagi guru merupakan yang mantap, stabil, dewesa, arif, berakhlak mulia dan 

berwibawa dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Kompetensi kepribadian terdiri atas: 

1) Bertindak sesuai dengan norma agama Islam, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 

Indonesia.  

2) Memiliki kemampuan untuk menjaga integritas diri sebagai guru Pendidikan Agama Islam.  

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat.  

4) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 

5) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi GPAI, dan rasa 

percaya diri.  

6) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
46

 

 

3. Kompetensi Sosial   

Kompetensi sosial artinya guru harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri 

didalam ruang lingkup pekerjaan maupun lingkungan sekitar.Kompetensi ini mengharuskan guru 

                                                             
42http://Pendis.kemenag.co.id 
43Ibid, h.63 
44

Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh,, (Bandung : PT Remaja Rosdakya , 2014) h. 197 
45

Rosidin, Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2019), h.  211 

46http://Pendis.kemenag.co.id 
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untuk memiliki komunikasi sosial baik terhadap peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, 

pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali 

siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial 

sebagai berikut:  

1) Bertindak objektif, dan tidak diskriminatif. 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan masyarakat.  

3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki 

keragaman sosial budaya. 

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan 

atau bentuk lain.
47

 

 

4. Kompetensi Profesional   

Guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi yang akan 

diajarkan serta mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu 

menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Kompetensi professional yaitu penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan menyeluruh,  yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, dan juga penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya
.48 

Kompetensi professional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan mataeri kurikulum mata pelajaran di 

sekolah dan substansi keilmuan yang menuangi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan 

metodologi keilmuan.Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai 

berikut.
49

 

1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.
50

 

 

5. Kompetensi Spirirtual 

Kompetensi Spiritual adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan 

Maha Pencipta, sebagai contoh seseorang yang percaya kepada Allahsebagai Pencipta atau 

sebagai Maha Kuasa. Spiritual mengandung pengertian hubungan manusia dengan Tuhannya 

dengan menggunakan instrumen (medium) sholat, puasa, zakat, haji, doa dan sebagainya.
51

 

Kata spiritual dalam hal ini dipahami bahwa pendidikan yang disajikan setiap pendidik 

senantiasa menjunjung tinggi komitmen untuk mengajarkan nilainilai spiritualitas Islam guna 

                                                             
47http://Pendis.kemenag.co.id 
48 Abdul  Rachman  Shaleh,  Madrasah  dan  Pendidikan  Anak  Bangsa,  (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2005), 

hlm.75-77 
49Suyanto dan Jihad Asep, Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas di Era Global, 

( Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 41-43 
50http://Pendis.kemenag.co.id 
51Nurcholiq, Mochamad. “Peran Kepemimpinan Spiritual Dalam Meningkatkan Mutu Sebuah Organisasi.” 

TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 1 (2018): 18–27 

http://pendis.kemenag.co.id/
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menanamkan keyakinan kepada peserta didik serta menjadikan ajaran Islam  sebagai  satu-

satunya  ajaran spiritual yang paling lurus. Adapun implementasinya dilakukan melalui zuhud, 

jujur, sabar, adil, bersih hati pikiran dan fisik, pemaaf sekaligus menguasai teori secara 

komprehensif
..52

Indikator dari kompetensi spiritual bagi guru Pendidikan Agama Islam adalah:  

1) Menyadari bahwa mengajar adalah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat 

dan sungguhsungguh.  

2) Meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah. 

3) Meyakini sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan jiwa dan pengabdian. 

4) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi diri dan kehormatan. 

5) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah pelayanan. 

6) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah seni dan profesi
.53 

 

6. Kompetensi Kepemimpinan 

Kompetensi Kepemimpinan adalah kemampuan seorang guru untuk mempengaruhi peserta 

didik yang didalamnya beerisi serangkaian tindakan atau prilaku tertentu terhadap peserta didik 

yang di pengaruhinya. Indicator yang harus di miliki seorang guru Pendidikan Agama Islam 

adalah:  

1) Bertanggung jawab secara penuh dalam pembelajaran PAI di satuan pendidikan. 

2) Mengorganisir lingkungan satuan pendidikan demi terwujudnya budaya yang Islami. 

3) Mengambil inisiatif dalam mengembangkan potensi satuan pendidikan. 

4) Berkolaborasi dengan seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan. 

5) Berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di lingkungan satuan pendidikan. 

6) Melayani konsultasi keagamaan dan sosial.
54

 

 

B. Pendidikan Islam Kontemporer 

1. Pengertian Pendidikan Islam Kontemporer 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan ialah proses perubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan.
55

 

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usah 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, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
56

 

Dalam konteks islam, pendidikan menurut bahasa terdapat tiga kata yang digunakan. Ketiga 

kata tersebut, yaitu (1) “at-tarbiyah”, (2) “al-ta‟lim”, dan “al-ta‟dib”. Ketiga kata tersebut 

memiliki makna yang saling berkaitan untuk pemaknaan pendidikan dalam islam. Ketiga kata 

tersebut memiliki makna mendalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang 

dalam hubungannya dengantuhan
.57 

Menurut istilah, islam kontemporer adalah gagasan untuk mengkaji islam sebagai nilai 

alternatif baik dalam perspektif interprestasi, tekstual maupun kajian kontekstual mengenai 

                                                             
52Dakir dan Sadimi, “Pendidikan Islam dan ESQ: Komparasi-integeatif Upaya Menuju Stadium Insan Kamil”,( 

Semarang: Rasail, 2011),hlm.217 
53http://Pendis.kemenag.co.id 
54http://Pendis.kemenag.co.id 
55Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kamus Besar Bahsa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) edisi kedua, h. 232 
56Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), h.15 
57Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Kalam Mulia, 2002), h. 33 
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kemampuan islam memberikan solusi bari kepada temuan-temuan disemua dimensi kehidupan 

dari masa lampau hingga sekarang. Pemikiran Islam kontemporer maksudnya adalah pemikiran 

Islam yang berkembang pada masa modern (abad 19 masehi) hingga sekarang.Ciri khas 

pemikirannya adalah bersifat agresif yang berkembang dengan metodo pemikiran baru dalam 

menafsirkan Al-Qur‟an dan peradaban Islam.
 

Penidikan Islam Kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terncana dan 

sistematis untuk mengembangakan potensi anak didik berdasarkan pada kaida-kaidah agama 

Islam pada masa sekarang.Pendidikan Islam kontemporer dimaknai sebagai model pendidikan 

yang mampu menggagas dan memformat pendidikan Islam sebagai pencetus, penggerak, 

perubahan, dan pembentukan manusia yang unggul diberbagai aspek, baik aspek moral, sosial, 

intelektual maupun spiritual.
58 

Dari beberapa istilah di atasa dapat di ambil kesimpulan pendidikann islam  kontemporer  

adalah pendidikan  yang  mengedepankan  sikap  inklusif  atau  sikap  keterbukaan dengan  

metode,  teori,  atau  sistem  yang  baru  tentang  pendidikan  agama Islam  yang  diadaptasi  dari  

sistem  pendidikan  diluar  pendidikan  agama Islam  (pendidikan  umum,  atau  teori-teori  

disiplin  ilmu  lainya).  Sehingga dengan  sikap  inklusifisme  dapat  membuat  trobosan-trobosan  

baru  dalam sistem  pendidikan  yang  diusung  yang  disesuaikan  dengan  perkembangan 

zaman.
 

a. al-Tarbiyah  

Istilah tarbiyah, menurut para pendukungnya, berakar pada tiga kata. Pertama, kata raba’ 

yarbu’() yang berarti bertambah dan tumbuh. Kedua, kata rabiya yarba’ () yang berarti tumbuh 

dan berkembang .ketiga kata rabba yarubbu() yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, 

memenjaga, dan memelihara. Kata al-rabb () juga berasal dari kata dab berarti mengantrakna 

sesuatu kepada kesempurnaanya secara bertahap atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara 

berangsur-angsur.
59

 

Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa tarbiyah adalah mempersiapkan manusia supaya 

hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, halus perasaanya, 

mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan atau tulisan. Al-Abrasyi 

menekankan pendidikan merupakan pencapaian kesempurnaan dan kebahagian hidup.
60

 

b. Al-Ta‟lim 

Kata al-ta’lim Yang Jamaknya Ta’lim, menurut Hans Weher dapat berarti Information 

(pemberitahuan tentang sesuatu), Advice (Nasihat), Intruction (Perintah), Direction (Pengarahan), 

Teaching (Pengajaran), Training (Pelatihan), Schooling (Pembelajaran), Education (Oendidikan), 

Dan Apprenticeship (Pekerja an Sebagai Magang, Masa Belajar Suatu Keahlian).
61

 

Pengertian ta‟lim menurut Abd.al-Rahman sebatas proses penstranferan pengetahuan antara 

manusia. Ia hanya di tuntut untuk menguasai pengetahuan secara kognitif dan psikomotorik, akan 

tetapi tidak dituntut pada domain afektif. Ia hanya sekedar member tahu atau member 

pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan keperibadian, karena sedikit sekali kemunginan 

kea rah pembentukan keperibadian yang disebabkan  pemberian pengetahuan.
62

 

Pengunaan kata al-ta’lim lebih lanjut dapat di jumpai di dalam al-Qur‟an dan as-

Sunnah.Dalam al-Qur‟an, kata al-ta‟lim digunakan oleh Allah untuk mengajar nama-nama yang 

ada di alam jagat raya kepada Nabi Aadam as dalam QS. Al-Baqarah (2) : 31 yang berbunyi : 
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60Ibid. h. 36 
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ًَ اْلَ  َد
ٌَ اه َعيَّ َٗ ٌْ ُْ ُمْْرُ ِء اِ ُٰٓؤَلۤ ٕه ۤاِء  ََ ْٜ تِاَْص ِّ ْ٘ ـ ُ ثِ

ى َِنِح فَقَاَه اَّْْۢ
يهۤ ََ ٌْ َعيَٚ اىْ ٌَّ َعَشَضُٖ َا ثُ ۤاَء ُميَّٖ ََ ْص  

  َِ ْٞ ِذقِ صه
  

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda seluruhnya), kemudian 

megemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: “sebutkanlah kepada-Ku nama benda-

benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar” (QS. Al-Baqarah (2) : 31). 

c. Al-Ta‟dib 

Kata Al-Ta’dib  barasal dari kata Addaba,Yuddibu,Ta’diban yang dapat berarti Education ( 

Pendidikan) Discipline (Disiplin, Patuh Dan Tunduk Pada Aturan); Punishment (Peringatan Atau 

Hukuman), Dan Chastisement (Hukuman Penyucian). Kata Al-Ta’dib berasal dari kata adab yang 

berarti beradab, bersopan santun, tata krama, adab,budi pekerti,akhlak,moral, dan 

etika.
63

pengunaan kata al-ta’dib dalam arti pendidikan antaralain di jumpai dalam hadist 

Rosulullah SAW sebaga berikut: “Didiklah putra-putrimu sekalian dengan 3 perkara: yaitu 

mencintai Nabi mereka, mencintai keluarganya, membaca al-Qur‟an karena orange yang 

menghafal al-Qur‟an akan berada di bawah naungan Allah, pada hari yang tidak ada perlindungan 

kecuali perlindungannya  bersama nabi dan para sahabtanya.” (HR. Dailami dari Ali).
64

 

Pendidikan islam menurut istilah adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai 

islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasan, bimbingan, pengasuhan, 

pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselaraan hidup di dunia dan 

akhirat.
65

Menurut Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani Pendidikan Adalah Proses 

Mengubah Tingkah Laku Individu, Pada Kehidupan Pribadi, Masyarakat, Dan Alam Sekitarnya, 

Dengan Cara Pengajaran Sebagai Suatu Aktivitas Asasi Dan Sebagai Profesi Di Antara Profesi 

Asasi Dalam Masyarakat.
66

 

Berdasarkan definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa pendidikan adalah proses 

transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, 

pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembngan potensi peserta didik guna 

mencapai kesearasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat yang dapat dilakukan baik 

dilembaga formal (disekolah) dan non formal (luar sekolah). 

 

2. Dasar Pendidikan Islam Kontemporer 

Dasar adalah tempat untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada 

tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu.
67

Dasar-dasar 

pendidikan yaitu segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran dan gagasan yang mendasari, 

melandasai dan mengasasi pendidikan,agar bangunan pendidikan tersebut benar-benar dan 

memberikan keyakinan bagi orang yang menggunakannya, maka ia harus memiliki dasar 

fundamen atau asas yang kukuh pula.
68

 

Dasar pendidikan islam tentu saja di dasarkan kepada falsafah hidup umat islam dan tidak di 

dasarkan kepada falsafah hidup suatu negara, sebab sisitem pendidikan Islam tersebut data di 

laksanakan di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.
69
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a. Al –Quran 

Secara etimologi al-Qur‟an  berasal dari kata qara’a, yaqra’u, qira’atan atau qur’anan, yang 

berarti mengumpulkan (al-Jam’u) dan menghimpun (al-Dhammu) huruf serta kata-kata dari satu 

bagian ke bagian yang lain secara tertutur.
70

Muhammad Salim Muhsin, dalam bukunya Tarikh Al-

Qur’an al-Karim menyatakan bahwa Al-Qur‟an adalah firman Allah yang di turunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW. Yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan dinukil atau diriwayatkan 

kepada kita dengan jalan mutawatir, dan pembacanya di pandang ibadah serta sebagai penentang 

(bagi yang tidak percaya) walaupun dengan surat terpendek.
71

 

Kedudkan al-Qur’an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahamidari ayat al-

Qur’an itu sendiri, firman Allah (Q.S. al-Nahl : 64):  

ُّٝ ًٍ ْ٘ ح  ىِّقَ ََ َسْح َّٗ ُٕذ ٙ  َٗ  ِِۙٔ ْٞ ا فِ ْ٘ ٌُ اىَِّزٙ اْخرَيَفُ َِ ىَُٖ َة اِلَّ ىِرُثَِّٞ َْٞل اْىِنره آٰ اََّْزْىَْا َعيَ ٍَ َٗ َُ ْ٘ ُْ ٍِ ْؤ  

Artinya :“Dan kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) ini melainkan agar 

kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi 

kaum yang beriman.” 

Selanjutnya Allah SWT berfirman  

َش أُٗىُ٘ اْْلَىْثَابِ ِمرَاٌب أََّْزْىَْآُ إِىَ  ىَِٞرََزمَّ َٗ  ِٔ تَُّشٗا آَٝاذِ ثَاَسٌك ىَِٞذَّ ٍُ َْٞل   

Artinya:“Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah 

supaya mereka memperlihatkan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang 

yang mempunyai pikiran.” (Q.S Shad: 29) 

Allah SWT berfirman : 

  ٌْ َْٞعيَ َْ اىَ ََ َّْضاَّ اْْلِ ََ ثِاْىقَيٌَ َعيَّ ََ ًُ اىَِّزَٝعيَّ َستَُّناْْلَْمَش َٗ
َْْعيٍَق اْقَشأْ َِ َّْضاَّ َشتَِّناىَِّزَٝخيََق َخيَقَاْْلِ َِ  اْقَشْأتِاْص

Artinya:“bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah.Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”( 

Q.s. Al-Alaq:1-5)
72

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai Nilai-Nilai Pendidikan Islam, maka 

sesungguhnya Al-Quran pun memuat nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. 

Nilai tersebut terdiri atas tiga pilar utama, yaitu: nilai I’tiqodiyah, nilai Khuluqiyah, dan nilai 

Amaliyah73. 

1) Nilai I‟tiqodiyah 

Nilai I’tiqodiyah ini biasa di sebut dengan aqidah.Nilai I’tiqodiyah yaitu nilai yang berkaitan 

dengan pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, 

dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu.Islam berpangkal pada keyakinan 

tauhid, yaitu keyakinan tentang wujud Allah, tak ada yang menyamai-Nya, baik sifat maupun 

perbuatan.Pernyataan tauhid paling singkat adalah bacaan tahlil. Dalam penjabarannya aqidah 

berpokok pada ajaran yang tercantum dalam Rukun Iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada 
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Malaikat-Malaikat Allah, iman kepada Kitab-Kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman 

kepada hari akhir, iman kepada takdir.
74

 

2) Nilai Khuluqiyah  

Nilai Khuluqiyah yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut 

tingkah laku dan perbuatan manusia.Akhlak biasa di sebut dengan moral. Akhlak ini menyangkut 

moral dan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan 

menghiasi diri dengan perilaku  terpuji. 

Apabila seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang baik, maka boleh dikatakan 

bahwa dia mempunyai akhlak yang baik.Begitupun sebaliknya, jika seseorang mempunyai 

perilaku dan perangai yang buruk, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang 

buruk.Nilai ini meliputi tolong menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, 

menepati janji, jujur, tanggung jawab dan lain-lain.
75

 

3) Nilai Amaliyah
 

Nilai Amaliyah yaitu yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari baik yang 

berhubungan dengan: 

a) Pendidikan Ibadah 

Pendidikan ini memuat hubungan antara manusia dengan Allah, seperti salat, puasa, zakat, 

haji, dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai ‟Ubudiyah.Nilai ibadah ini biasa kita kenal 

dengan Rukun Islam, yaitu Syahadat, Salat, Puasa, Zakat, Dan Haji. 

b) Pendidikan Muamalah 

Pendidikan ini memuat hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun 

institusional. Bagian ini terdiri atas: 

1. Pendidikan Syakhshiyah, perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami 

istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah 

dan sejahtera. 

2. Pendidikan Madaniyah, perilaku yang berhubungan dengan perdagangan seperti upah, 

gadai, kongsi, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak.
76

 

 

b. Al-Sunnah 

Al-Sunnah menurut bahasa memiliki arti tradisi yang biasa dilakukan, atau jalan yang dilalui 

(al-thariqah al-maslukah) baik yang terpuji maupun tercela.77Sunnah adalah suatu yang 

dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, taqrir, atau ketetapan. 

Sunnah berisi petunjuk guna kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk 

membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertaqwa, sehingga Rasul menjadi 

guru dan pendidik utama.
78

Sunnah dapat dijadikan sebagai dasar sebuah pendidikan Islam karena, 

Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mentaati Rasulullah dan    wajib berpegang teguh 

atau menerima yang akan datang dari Rasulullah, Pribadi Rasulullah dan segala aktifitasnya 

merupakan tauladan bagi umat   Islam.
79 

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Alquran.seperti Alquran, sunnah juga berisi 

akidah dan Syariah. sunnah berisi petunjuk atau pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia 

dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang 

bertakwa untuk itu rosulallah menjadi guru dan pendidik utama. beliau sendiri mendidik, pertama 

dengan menggunakan rumah Al Arqam  ibni  Abi Al  Arqam, kedua dengan memanfaatkan 

tawanan perang untuk mengajar baca tulis ketiga dengan mengirim para sahabat ke daerah-daerah 
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yang baru masuk Islam.  semua itu adalah pendidikan dan dalam rangka membentuk manusia 

muslim dan masyarakat Islam.
80 

Hadis-hadis Nabi dalam kaitannya dengan Alquran mempunyai fungsi sebagai berikut.
81

  

1) Menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Alquran titik Dalam 

hal ini ini kedua-duanya bersama-sama menjadi sumber hukum.
 

2) Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Alquran yang masih global memberikan 

batasan terhadap hal-hal yang masih belum terbatas di dalam Alquran memberikan penentuan 

khusus ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum dan memberikan penjelasan terhadap 

hal-hal yang masih rumit di dalam Al-quran.
 

3) Menetapkan hukum atau aturan aturan yang tidak  didapati di dalam Al-qur‟an
 

4) Ketetapan hadis itu itu mengubah ketetapan hukum dalam Alquran sebagaimana hukum  

umum menjadi hukum khusus.
 

Sebagai sumber kedua dari ilmu pendidikan Islam, as-sunnah mengajarkan beberapa unsur 

penting di dalam dunia pendidikan Islam yaitu:
82

 

1) As-sunnah sebagai sistem komunikasi objektif yang mengalahkan sistem sejarah manapun 

dalam komunikasi masa. 

2) Sebagai sumber berita yang kebenarannya ditunjang oleh riwayat yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3) Sebagai berita yang maknanya dapat ditafsirkan dan menafsirkan Al-qur‟an. 

4) Sebagai perwujudan eksistensi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menjadi pelaku 

dan saksi sejarah. 

5) Sebagai bentuk kehati-hatian yang luar biasa dalam menyampaikan berita 

6) Sebagai eksistensi perilaku nabi Muhammad SAW yang bukan hanya sejarah tetapi 

menetapkan pola perilaku bagi umat Islam 

7) Sebagai tempat menemukan kejelasan berbagai makna firman Allah SWT yang tertuang 

dalam Alquran. 

Corak kehidupan Islam yang diturunkan dari sunnah nabi Muhammad SAW.  adalah sebagai 

berikut:
83

  

1) Disampaikan dengan rahmat li alamin atau rahmat bagi semua alam,  yang ruang lingkupnya 

tidak sebatas spesies manusia, tetapi juga pada makhluk biotik dan abiotik lainnya. 

2) Disampaikan secara utuh dan lengkap, yang memuat berita gembira dan peringatan pada 

umatnya. 

3) Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak dan terpelihara  authentitasnya. 

4) Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa bertanggung jawab 

atas aktivitas pendidikan. 

5) Perilaku nabi Muhammad SAW. tercermin sebagai Uswah Hasanah yang dapat dijadikan 

figur atau suri tauladan. karena perilakunya dijaga oleh Allah SWT.  sehingga, beliau tidak 

pernah berbuat maksiat. 

6) Dalam masalah teknik operasional dalam pelaksanaan pendidikan kan Islam diserahkan penuh 

pada umatnya. strategi,  pendekatan, metode dan teknik pembelajaran diserahkan penuh pada 

ijtihad umatnya,  nya selama hal itu tidak menyalahi aturan pokok dalam Islam. 

c. Ijtihad 

Majelis muzakarah Al-Azhar menjelaskan bahwa Ijtihad adalah jalan yang dilalui dengan 

semua daya dengan kesungguhan yang diwujudkan oleh akal melalui ijma’, qiyas, istihsan 
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dengan zhan (mendekati keyakinan) untuk mengistibathkan hukum dan pada dalil-dalil Al-Quran 

dan Sunnah untuk menentukan batas yang ditentukan.
84

 

Para fuqaha‟ mengartikan ijtihad dengan berpikir menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki 

oleh ilmu syariat Islam dalam hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur‟an dan 

Hadits penetapan hukum dilakukan dengan ijtihad.85
 

Ijtihad dalam bidang pendidikan ternyata perlu, hal tersebut disebabkan ajaran islam yang 

terdapat di dalam al-Quran dan hadits berupa prinsip pokoknya saja. Usaha ijtihad para ahli dalam 

hal merumuskan teori pendidikan islam dipantai sebagai hal yang sangat penting untuk 

pengembangan pendidikan pada masa yang akan dating.
86

 

Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-

hukum syariat.dengan jalan mengeluarkannya dari Al-Qur‟an dan as-Sunnah atau mengerahkan 

kesanggupan seorang fuqoha’ untuk menghabiskan dan atau sangkaan dengan menetapkan suatu 

hukum syara orang yang melakukannya disebut Mujtahid.
87 

 

Perkataan ijtihad tidak digunakan untuk semua bentuk perbuatan yang sulit jika dilihat dari 

asal katanya ijtihada yajtahidu ijtihadan Artinya sungguh-sungguh, dalam kalimat ijtihada fi al-

amr. Iya telah bersungguh-sungguh dalam suatu urusan sebagaimana dikatakan dalam peribahasa 

Arab Man ijtihada hashal, Artinya barangsiapa yang bersungguh-sungguh ia berhasil.
88

 

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang 

dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat 

Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan 

tetapi  berpedoman pada Al-Qur‟an dan Sunnah.
89

.  

Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid tidak 

boleh bertentangan dengan isi Al-Qur‟an dan Sunnah tersebut.karena itu ijtihad dipandang 

sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan dan sepanjang masa setelah 

Rasul Allah wafat sasaran ijtihad ialah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan yang 

senantiasa berkembang. bidang pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin 

maju terasa semakin urgent dan mendesak tidak saja di bidang materi atau isi, melainkan juga 

dibidang sistem dalam artinya yang luas.
90

 

 

d. Kemaslahatan Umat (Mashalah Al- Mursalah) 

Maslahah al-mursalah adalah “menetapkan undang-undang pengaturan danhukum yang 

berkenaan dengan pendidikan dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam nash 

dengan pertimbangan kemaslhatan hidup bersama dengan bersendikan azas menarik kemaslhatan 

dan menolak segala bentuk kemodhoratan.
91

 

Para ahli pendidikan berhak menentukan undang-undang atau peraturan pendidikan Islam 

sesuai dengan kondisi lingkungan dimana ia berada. Maslahah mursalah memiliki 3 kriteria 

sebagai mana menurut Muntahibun Nafsi yaitu: 

1) Apa yang di fatwakan benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan setalah 

melalui tahapan observasi dan analisis , misalnya pembuatan tanda tamat (ijazah) dengan foto 

pemiliknya. 
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2) Kemaslahatan yang diambil merupakan kemaslahatan yang bersifat menyeluruh, yang 

mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, misalnya iyalah permusuhan 

undang-undang sistem pendidikan nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. 

3) Keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Sunnah. 

e. Tradisi atau kebiasaan masyarakat (Urf) 

Tradisi (Urf/adat) adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan 

yang dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwa 

merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabi‟at yang 

sejahtera.Kesepakatan bersama tradisi dapat dijadikan acuan dalam pelaksaan pendidikan Islam.
92 

 

3. Tujuan Pendidikan Islam Kontemporer 

Di dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur,   yang memiliki pengetahuan serta 

keterampilan, sehat jasmani dan  rohani, kepribadian dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

bermasyarakat dan berbangsa.  

Tujuan pendidikan islam dalam Kongres Pendidikan Islam sedunia di adakan di Islamabad 

than 1980, adalah pendidikan harus merealisasikan cita-cita (idealistas) islami yang mencakup 

pengembangan keperibadian muslim yang bersifat menyeluruh secara harmonis berdasarkan 

potensi psikologis dan fisiologis (jasmaniyah) manusia mengacu kepada keimanan dan ilmu 

pengetahan secara berkesinambungan sehingga terbentuklah  manusia muslim yang paripurna 

yang berjiwa tawakal (menyerahkan diri) secara total kepada Allah SWT.
93 

Tujuan pendidikan islam yang paling tinggi adalah tujuan hidup seorang Muslim itu sendiri, 

yaitu pengabdian kepada Allah SWT.Allah SWT, berfirman : 

 ُِ ْٗ َّْش اِلَّ ىَِْٞعثُُذ اْلِ َٗ  َِّ ا َخيَْقُد اْىِج ٍَ َٗ  

Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-

Ku. (QS. Al-Dzariyat [51]:56 

Dengan demikian tujuan pendidikan islam adalah membina dan mendasari kehidupan anak 

didik dengan nilai-nilai agama dan sekaligus mengajarkan ilmu agama islam, sehingga mampu 

mengamalkan syariat islam secarabenar.
94

Al-Ghozali merumuskan tujuan pendidikan dengan 

menitikberatkan pada melatih anak agar dapat mencapai ma‟rifat kepada Allah melali jalan 

tasawuf yaitu dengan mjahadah (membiasakan) dan melatih nafsu-nafsu.
95

Ibnu Maskawaih 

seorang akhli fiqih dan hadis menitikberatkan pada usaha mencapai tujuan pendidikan yang 

berkualitas baik, benar dan indah (atau merealisasikan kebaikan, kebenaran, dan kei ndahan)
96 

Abu Hsal Al-Qabisi yang menganut paham ahlu sunnah wal jamaah mermskan tujuan 

pendidikan untuk mencapai ma‟rifat dalam agama baik ilmiah maupun amaliah.
97

Pendidikan 

Islam berperan memepertahankan, menanamkan serta mengembangkan keberlangsungan 
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berfungsi nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan sunnah.98Dengan demikian, 

pendidikan Islam bertujuan di samping menginternalisasikan (menanamkan dalam pribadi) nilai 

Islami, juga mengembangkan anak didik agar mampu melakukan pengalaman nilai-nilai itu 

secara dinamis serta fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealitas wahyu Tuhan
.99 

Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah mencari ridha Allah SWT. Dengan pendidikan, 

diharapkan akan lahir individu-indidivu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat 

kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya dan ummat manusia secara 

keseluruhan.
100 

Al-Abrasy mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi lima bagian, yaitu: 
 

1) Membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa 

inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi kerasulan 

Muhammad SAW. 

2) Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat.  

3) Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha (mencari rizki) yang professional.  

4) Menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji 

ilmu. 

5) Mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan.
101

 

Tujuan  pendidikan Islam yang telah diuraikan di atas dapat disitematisasi sebagai 

berikut:
102

 

b. Terwujudnya insan akademik yang beriman bertawakal kepada Allah SWT. 

c. Terwujudnya insan kamil, yang berakhlakul kharimah. 

d. Terwujudnya insan muslim yang berkeperibadian. 

e. Terwujudnya insan yang cerdas dalam mengaji dan mengkaji ilmu pengetahuan  

f. Terwujudnya insan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain. 

g. Terwujudnya insan sehat jasmani dan rohani  

h. Terwujudnya karakter muslim yang menyebarkan ilmunya kepada sesame manusia.  

 

4. Model Pendidikan Islam Kontemporer 

a. Pondok Pesantren  

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran 

serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Istilah pondok, mungkin berasal dari 

kata funduk, dari bahasa arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi di dalam 

pesantren Indonesia , khusunya pulau jawa, lebih mirip dengan pemondokkan dalam lingkungan 

padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak- petak dalam bentuk kamarkamar yang 

merupakan asrama santri. Sedangkan istilah pesantren secara etimologis asalnya pe-santri-an 

yang berarti tempat santri.Santri atau murid mempelajari agama dari seorang Kyai atau Syaikh di 

pondok pesantren. Jika mencari lembaga pendidikan yang asli Indonesia dan berakar kuat dalam 

masyarakat, tentu akan menempatkan pesantren di tangga teratas.  

Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah disebutkan di muka, tentu saja 

harus lebih dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan anak didik (baca: santri) dapat 

lebih maksimal, di samping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan non-agama 

dalam proses pengajaran di pesantren. Pondok pesantren yang ideal adalah pondok pesantren 
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yang mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni pondok pesantren 

tidak berkualitas.Oleh sebab itu, sasaran utama yang diperbaharui adalah mental, yakni mental 

manusia dibangun hendaknya diganti dengan mental membangun. 

b. Sekolah Islam Terpadu  

Seperti diketahui khalayak umum, sekolah Islam Terpadu (IT) berbasis pada keterpaduan 

antara ilmu sains dan Islam.Dalam kurikulum dicantumkan Tahfizul Qur‟an atau mata pelajaran 

menghafal Al Qur‟an serta sisipan muatan spiritual dalam mata pelajaran umum. Pendidikan 

tahfidzul Qur‟an tradisional masih diselenggarakan oleh TPA (Taman Pendidikan Al 

Qur‟an).Namun seiring dengan makin tersibuknya siswa siswi SD, SMP, dan SMA membuat 

mereka tak lagi sempat dan mau pergi ke TPA.  

Sedangkan untuk menghafal Al Qur‟an secara menyeluruh dan khusus harus dilakukan di 

podok pesantren yang belum mengakomodir kebutuhan mereka memperdalam ilmu sains secara 

bersamaan.Sedangkan keluarga pengafal al-qur‟an di Indonesia bisa dihitung dengan jari.Seiring 

dengan berjalannya waktu dan pesatnya sekolah berbasis IT maka semakin banyaklah penghafal 

Al Qur‟an (belum taraf seluruhnya, hanya sebagian juz saja).Walaupun begitu sekolah IT mampu 

mengembalikan budaya menghafal Al Qur‟an di tengah masyarakat Indonesia yang lebih 

mengutamakan dan menghargai pendidikan akademis. 

Terlepas dari hal itu kita harus mengakui pentingnya sekolah IT dalam membumikan Al-

Qur‟an di Indonesia.Perannya sebagai lembaga sekolah formal yang diakui pemerintah dalam hal 

mutu juga patut menjadi pelajaran bagi sekolah sekolah Islam pada umumnya. Dalam 

menghadapi era global tentu kebutuhan akan ilmuan yang tak hanya pandai dalam hal akademis 

tapi juga dalam akhlaq dan spiritualitasnya menjadi kebutuhan yang pokok. Karena teknologi 

yang berkembang sedemikian pesatnya takkan mampu mengubah peradaban manusia menjadi 

lebih baik tanpa individu-individu yang memiliki keterpaduan pengetahuan sains dan Islam. 

c. Madrasah  

Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pedidikan dan pengajaran yang berada 

di bawah naungan Departemen Agama. Yang temasuk kedalam kategori madrasah ini adalah 

lembaga ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Mu‟allimin, Mu;allimat serya diniyyah. Madrasah tidak 

lain adalah kata Arab untuk sekolah, artinya tempat belajar. Istilah madrasah ditanah Arab 

ditujukan untuk semua sekolah secara umum, namun di Indonesia ditukan untuk sekolahsekolah 

Islam yang mata pelajaran utamanya adalah mata pelajaran agama Islam. 

Lahirnya lembaga ini merupakan kelanjutan sistem di dunia pesantren yang di dalamnya 

terdapat unsur-unsur pokok dari suatu psantren.Sedangkan pada sistem madrasah, tidak harus ada 

pondok, masjid dan pengajian kitab-kitab Islam klasik.Unsur-unsur yang diutamakan di 

madrasah adalah pimpinan, guru, siswa, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengajaran mata 

pelajaran Islam. Bertitik tolak dari prinsip madrasah ini, maka pendidikan dan pengajarannya 

diarahkan untuk membentuk manusia pembangunan yang pancasilais yang sehat jasmani dan 

rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan penuh 

tenggang rasa, dapat menyburkan sikap demokrasi, dan dapat mengembagkan kecerdasan yang 

tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.  

 

5. Kurikulum Pendidikan Islam Kontemporeer 

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem 

pendidikan karena kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan 

sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran dalam semua satuan 
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pendidikan.
103

Menurut A. Hamid Syarif menjelaskan bahwa kurikulum merupakan bagian dari 

seluruh program pendidikan yang dianggap esensial dan inti yang harus diberikan kepada setiap 

peserta didik, untuk dipahami secara baik dan benar pada tingkatan dan jenis sekolah agar 

menjadi pribadi yang baik, bermartabak danberguna.
104

 

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 ayat 

19 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

dalam  penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
105

Kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan  yang 

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. S. Nasution menyatakan, ada 

beberapa penafsiran lain dalam kurikulum, diantaranya: pertama: kurikulum sebagai produk 

(hasil pengembangan kurikulum), kedua: kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan harus 

dipelajari oleh siswa dan, ketiga: kurikulum dipandang sebagai pengalaman siswa.
106

Kurikulum 

yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan islam adalah kurikulum yang 

bersifat integrated dan komperensif serta menjadikan al-quran dan hadist sebagai sumber utama 

dalam penyusunanya
.107 

Herman H. Home memberikan dasar penyusunan kurikulum dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu.
108

 

1) Dasar psikologis, yang digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang 

diperoleh dari pelajar dan kebutuhan anakdidik. 

2) Dasar sosiologis, digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat. 

3) Dasar filosofis, digunakan untuk mengetahui keadaan tempat kita hidup. 

Dalam menyusun sebuah kurikulum pendidikan islam haruslah berdasarkan dasar: dasar 

religius memberikan nilai terhadap semua materi yang ada dalam kurikulum. Dasar filosofis 

memiliki peran sabagai dasar untuk menentukan apayang akan dipelajari hal tersebut ssesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dasar organisatoris memiliki fungsi sebgai bahan pelajaran yang disusun dan bagaimana 

penentuan luas dan urutan mata pelajaran. Sedangkan dasar psikologis berperan untuk 

memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek, serta tata 

cara menyampaikan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai oleh peserta didik sesuai 

dengan tahapperkembangannya.
109
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