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BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Motivasi Belajar Siswa

1. Pengertian Analisis Motivasi Belajar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis berasal dari kata dasar bahasa

Inggris yaitu analysis yang berarti penyelidikan terhadap sesuatu, keadaan yang

sebenarnya.1 Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa analisis adalah suatu

peristiwa yang sebenarnya.

Menurut Peter Salim mengatakan Bahwa:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan
sebagainya), untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab
sebenarnya, dan sebagainya.2

Analisis sebagai studi tentang profesi atau pekerjaan yang memerlukan

keahlian khusus dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang

kependidikan. Guru memiliki banyak tugas, baik oleh dinas maupun diluar dinas,

dalam bentuk pengabdian. Adams dan Decey dalam bukunya Basic principle of

Student Teaching, sebagaimana yang dikutip oleh Uzer Usman, menyatakan bahwa

Peranan guru dalam proses belajar-mengajar antara lain guru sebagai pengajar,

pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor,

perencana, supervisor, motivator dan konselor.3

1John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. 25; Jakarta:  Gramedia,
2005), h. 407.

2Peter Salim, Modern English-Indonesia. (Jakarta: Gramedia  Pustaka Utama, 2010).h.36.
3Uzer Usman, op.cit., h. 9.
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a. Analisis guru dalam proses belajar-mengajar

- Guru sebagai demonstrator

Guru sebagai demonstrator, leacturer atau pengajar, hendaknya senantiasa

menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan dijarkannya dalam arti

meningkatkan kemampuan dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan

sangat menentukan hasil belajar siswa.

- Guru sebagai pengelola kelas

Melalui perannya sebagai pengelola kelas (learning manger), guru hendakna

mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari

lingkungan sekolah yang perlu diorganisir lingkungan ini diatur dan diawasi

agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan.

- Guru sebagai mediator dan fasilitator

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang

cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar-mengajar.

Sedangkan sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan

sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dalam

proses belajar-mengajar, baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah,

ataupun surat – kabar.

- Guru sebagai evaluator

Kegiatan evaluasi atau penilaian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan

pencapaian tujuan, penguasan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau

efektivitas metode mengajar. Sebagai evaluator, guru hendaknya terus menerus

mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu.
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a. Analisis Guru dalam pengadminstrasian

- Pengambilan inisiatif, pengarah dan penilaian kegiatan, kegiatan pendidikan

- Wakil masyarakat

- Orang yang ahli dalam mata pelajaran

- Penegak disiplin

- Pelaksana administrasi pendidikan

b. Analisis Guru secara pribadi

- Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan

masyarakat

- Pelajar dan ilmuwan

- Orang tua

- Pencari teladan

- Pencari keamanan

c. Analisis guru secara psikologi

- Ahli psikologi pendidikan

- Seniman dalam hubungan antara manusia

- Catalic agent, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan

pembaharuan.4

2. Pengertian Guru PAI

Menurut Muhibbinsyah guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya

mengajar, dalam arti mengembangkan ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai

impplementasi konsep ideal mendidik.5 Sedangkan yang dimaksud dengan guru

4Ibid, h. 9-13.
5Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung; Remaja Rosda

Karya,2002), h. 25.
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Pendidikan Agama Islam adalah tenaga pendidik yang dengan sadar dan terencana

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan.6

Menjadi seorang guru adalah tugas yang mulia apabila seseorang yang

menjadi guru itu ikhlas dan mempunyai niat dan tujuan yang baik untuk

menghilangkan kebodohan, serta menanamkan moral dan akhlak yang baik kepada

peserta siswanya. Sehubungan dengan uraian diatas, al-Ghazali menjelaskan

bahwa: “Makhluk yang paling mulia di muka bumi ialah manusia. Sedangkan

yang paling mulia penampilannya ialah qalbunya. uru atau pengajar selalu

menyempurnakan, mengagungkan dan mensucikan qalbu itu serta menuntutnya

untuk dekat kepada Allah.”7 Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa guru,

kedudukan guru itu sangat tinggi karena dia adalah makhluk yang paling mulia di

antara manusia lainnya.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru PAI

Tugas dan tanggung jawab guru menurut Peters sebagaimana yang dikutip oleh

Nana Sudjana, dibagai menjadi tiga yakni:

a. Guru sebagai pengajar

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan

dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki

seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar disamping

menguasai

b. Guru sebagai pembimbing

6Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah
Umum, (Jakarta:Departemen Agama, 2004), h.2.

7Abidin Ibn Rusd, Pemikiran al-Gazali tenatng Pendidikan, (Yigyakarta: Pustaka Pelajar,
1998), Cet.I, h.63.
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Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas, memberikan

bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya.

c. Guru sebagai administrator

Guru sebagai administrator kelas pada hakekatnya merupakan jalinan antara

ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.

Sedangakan Amstrong membagi tanggung jawab guru menjadi 5 kategori,

antara laian:

a. Tanggung jawab dalam pengajaran

b. Tanggung jawab dalam bimbingan

c. Tanggung jawab dalam pendidikan

d. Tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum

e. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.8

Bahkan ada yang berpendapat bahwa tugas guru adalah seperti tugas para

utusan Allah. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukan oleh Abidin Ibn Rusd

bahwa Rasulullah sebagai mualimul awwal fil Islam, guru pertama dalam Islam,

bertugas membacakan, menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah (al-Qur’an)

kepada manusia, mensucikan diri dan jiwa dari dosa, menjelaskan mana yang halal

dan mana yang haram, serta menceritakan tentang manusia di masa silam,

mengaikatnya dengan kehidupan pada zamannya dan memperdiksikan pada

kehidupan di zaman yang akan datang.

Dengan demikian, tampaklah bahwa secara umum guru bertugas dan

bertanggung jawab seperti rasul, tidak terkait dengan ilmu bidang studi yang

25Nana. Sujana, Dasar-Dasar Proses Belajar-Mengajar, (Bandung; Sinar Baru Algesindo,
2000), Cet. V, h. 14.
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dijarkannya,9 yaitu mengantarkan murid dan menjadikannya manusia terdidik yang

mampu menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan tugas-tigas ketuhanan.

Guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi sebagai tenaga

profesional, guru juga bertanggung jawaw pula memberikan wawasan kepada peserta

didik agar menjadi manusia yang mampu mengkaji keterbelakangan, menggali ilmu

pengetahuan dan menciptakan lingkungan yang menarik dan menyenangkan.10

B. Hakikat Motivasi

1. Pengertian Motivasi

Motivasi merupakan sebuah tindakan sadar yang dilakukan oleh seseorang

untuk mencapai hasil yang akan dicapai. Pengertian motivasi berasal dari kata

“motiv,” yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri

seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu

tujuan. Dalam kamus populer bahasa Indonesia tentang motivasi adalah

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.11 Bahkan motiv dapat diartikan

sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Adapun menurut Mc Donald,

motivasi adalah perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

Martinis Yamin mengatakan dalam bukunya:

Motivasi merupakan salah satu determinan penting dalam belajar, para ahli
sukar mendefinisikannya, akan tetapi motivasi berhubungan dengan arah
perilaku, kekuatan respon setelah belajar siswa memilih mengikuti tindakan

9 Abidin Ibnu Rusd, op.cit., h..64.
10 Ibid., h. 64
11Eddy Soetrisno, Kamus Populer Bahasa Indonesia (Bandung, Sinergi Pustaka Indonesia,

2010). h. 591
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tertentu, dan ketahanan perilaku, atau beberapa lama sesorang itu terus
menerus berperilaku menurut cara tertentu12

Dari apa yang telah diungkapkan oleh Mc Donald dan Martinis Yamin

diatas dapat disumpulkan bahwa definisi motivasi terdapat tiga unsur yang saling

terkait yaitu:

a. Motivasi yang timbul dari adanya perubahan energi dalam diri seseorang

b. Motivasi yang ditandai dengan mulai timbulnya perasaan dalam hati

(emosional) manusia

c. Motivasi yang ditandai dengan adanya reaksi-reaksi pada diri sesorang untuk

mencapai suatu tujuan.

Pengertian motivasi menurut para ahli adalah suatu perubahan energi

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.13 Motivasi belajar merupakan daya

penggerak psikis dari dalam diri sesorang untuk dapat melakukan kegiatan

belajar dan menambah keterampilan, pengalaman. Motivasi mendorong dan

mengarah minat belajar untuk tercapai suatu tujuan. Siswa akan bersungguh-

sungguh belajar karena termotivasi mencari prestasi, mendapat kedudukan dalam

jabatan, menjadi politikus dan memecahkan masalah.

Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong sesorang melakukan

sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan-kekuatan ini pada dasarnya dirangsang

12 Oemar Hamalik, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP (Jakarta Gaung Persada
Press, 2009).h.157

13Hamzah B Uno, Teori Motivasi dan pengukurannya analisis dibidang Pendidikan (Jakarta,
Bumi Aksara, 2006).h. 63
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oleh adanya berbagai macam kebutuhan, seperti keinginan yang hendak

dipenuhinya, tingka laku, tujuan, dan umpan balik. Definisi diatas, dapat

diketahui bahwa motivasi terjadi apabila seseorang mempunyai keinginan dan

kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai

tujuan tertentu. Motivasi merupakan konsep hipotesis untuk suatu kegiatan yang

dipengaruhi oleh presepsi dan tingkah laku sesorang untuk mengubah situasi

yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan.

Menurut teori Abraham Maslow mengemukakan adanya lima tingkatan

kebutuhan pokok manusia yang dijadikan kunci dalam mempelajari motivasi

manusia adalah:

a. Kebutuhan fisiologis: kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar

b. Kebutuha rasa aman dan perlindungan seperti terjamin kemanannya,

terlindung dari bahaya ancaman kemiskinan, perlakuan tidak adil dan

sebagainya

c. Kebutuhan sosial yang meliputi antara lain kebutuhan akan dicintai, rasa

setia kawan, kerja sama dan lain-lain

d. Kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi,

kemampuan, status kedudukan, dan sebagainya
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e. Kebutuhan akan aktualisasi diri seperti antara laian kebutuhan mempertinggi

ptensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, ekspresi

diri, dan lain-lain.

Tingkatan atau hirarki kebutuhan dari maslow ini tidak bermaksud sebagai suatu

kerangka yang dapat dipakai setiap saat, tetapi lebih merupakan kerangka acuan

yang dapat digunakan sewaktu-waktu bilamana diperlukan untuk

memperkirakan tingkat kebutuhan mana yang mendorong sesorang. Teori ini

mengatakan bahwa apabila seorang pendidik bermaksud memberikan motivasi

kepada anak didiknya, pendidik harus berusaha mengetahui terlebih dahulu apa

kebutuhan-kebutuhan orang yang akan dimotivasinya. Teori Maslow ini dapat

diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teori dalam dunia

pendidikan dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan peserta didik, agar

dapat mencapai hasil belajar yang maksimal dan sebaik mungkin, misalnya guru

dapat memahami keadaan peserta didik secara perorangan, memelihara susanan

belajar yang baik, keberadaan peserta didik (rasa aman dalam belajar, kesiapan

belajar, bebas dari cemas) dan memperhatikan lingkungan belajar, misalnya

tempat belajar yang menyenangkan, bebas dari kebisingan atau polusi, tanpa

gangguan dalam belajar. Teori ini mempunyai makna serta peranan kognisi

dalam kaitannya dengan perilaku seseorang, menjelaskan bahwa adanya

peristiwa internal yang terbentuk sebagai perantara dari stimulus tugas dan
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tingkah laku berikutnya. Individu yang mempunyai segalanya, motivasinya

rendah, orang yang berhasil dengan tugas-tugas yang sulit akan memiliki

kebanggaan tersendiri baginya.

Dalam teori motivasi terdapat beberapa teori didalamnya yaitu teori

Hedonisme adalah suatu aliran yang memandang bahwa tujuan hidup yang

utama pada manusia adalah mencari kesenangan (hedone) yang bersifat duniawi.

Teori hedonisme berpandangan bahwa manusia pada hakikatnya adalah

makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan

kenikmatan, oleh karena itu setiap menghadapi persoalan yang perlu pemecahan

manusia cenderung memilih alternatif pemecahan yang dapat mendantangkan

kesenangan daripada yang mengakibatkan kesukaran, kesulitan, penderitaan,

dan sebagainya.

Manusia pada dasarnya memiliki tiga dorongan nafsu pokok yang yang

dalam hal ini disebut juga naluri yaitu: dorongan nafsu mempertahnkan diri,

dorongan nafsu mengembangkan diri, dan dorongan nafsu mengembangkan atau

mempertahankan jenis. Ketiga naluri yang dimilikinya maka kebiasaan, tindakan

dan tingkah laku manusia yang diperbuatnya mendapat dorongan atau

digerakkan oleh ketiga naluri tersebut. Teori ini mengatakan bahwa untuk

memotivasi seseorang harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan perlu

dikembangkan, misalkan seorang pelajar terdorong untuk berkelahi karena
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sering merasa dihina dan diejek teman-temanya karena ia dianggap bodoh

dikelasnya, (naluri mempertahnkan diri). Pelajar tersebut agar tidak berkembang

menjadi anak nakal yang suka berkelahi, perlu deberi motivasi, misalnya dengan

menyediakan situasi yang dapat mendorong anak itu menjadi rajin belajar

sehingga dapat menyamai teman-teman sekelasnya (naluri mengembangkan

diri).14

2. Fungsi Motivasi

Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak yang menimbulkan suatu

kegiatan. Dikatakan keseluruhan karena biasanya ada beberapa motif yang

bersama-sama menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan.Fungsi

motivasi menurut Oemar Hamalik dalam bukunya meliputi sebagai berikut:

- Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka

tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar.

- Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan

kepencapaian tujuan yang diinginkan.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi motivasi ada

tiga, yakni pendorong, pengarah, dan penggerak perilaku seseorang untuk

mencapai suatu tujuan. Sedangkan guru merupakan faktor paling penting untuk

mengusahakan terlaksananya fungsi-fungsi tersebut.

14Purwanto Ngalim, Psikologi Pendidikan, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya 1990). h. 74.
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Prinsip-prinsip motivasi adalah memberi penguatan, sokongan, arahan pada

perilaku yang erat kaitannya dengan rinsip-prinsip dalam belajar yang telah

ditemui oleh para ahli ilmu belajar. Masalah pokok yang dihadapi mengenai

belajar adalah proses belajar, karena ia dalam sistem black box yang tidak dapat

diamati secara langsung dan sulit menentukan kapan terjadinya perubahan

perilaku diri sesorang.15

3. Jenis Motivasi

Motivasi sendiri dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak

dalam kegiatan belajar. Daya penggerak tersebut dapat menimbulkan, menjamin

kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan dapat

mencapai suatu tujuan. Motivasi sendiri ada dua menurut Pupuh Faturrohman

dan M. Sobry Sutikno yakni:

Motivasi Intrinsik: merupakan jenis motivasi yang timbul dari dalam diri

individu sendiri tanpa aada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar

kemauan diri sendiri. Jenis motivasi ini timbul secara mutlak dari dalam diri

individu tanpa ada paksaan dari luar. Motivasi Ekstrinsik: merupakan jenis

motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, dapat berupa

ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian

sesorang dapat melakukan kegiatan belajarnya.16

Beberapa bentuk motivasi belajar ekstrinsik menurut Winkel diantaranya

adalah:

a. Belajar demi memenuhi kewajiban

15 Ibid., h. 162
16 Pupuh Faturrahman dan M. Sobry Sutikno, loc.cit, h.168
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b. Belajar demi menghindari hukuman yang diancamkan
c. Belajar demi memperoleh hadiah material yang disajikan
d. Belajar demi meningkatkan gengsi
e. Belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting seperti orang tua

dan guru
f. Belajar demi tuntutan jabatan yang ingin dipegang atau demi memenuhi

persyaratan kenaikan pangkat/golongan administratif.17

4. Strategi Menumbuhkan Motivasi dalam Belajar

Seseorang belajar tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang datang

dari dalam dirinya, atauoleh stimulus-stimulus yang datang dari lingkungan, akan

tetapi merupakan interaksi timbal balik dari determinan-determinan individu dan

determinan-determinan lingkungan.18

Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, menurut Martinis Yamin,

seorang guru hendaknya dapat melihat kondisi peserta didiknya. Guru dapat

menggunakan berbagai macam cara dalam proses meningkatkan motivasi siswa

dalam belajar. Adapun cara-cara atau strategi yang dapat digunakan guru dalam

menumbuhkan motivasi belajar siswa seperti:

a. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik

b. Memberikan hadiah

c. Mengadakan kompetisi belajar untuk siswa

d. Memberikan pujian

e. Memberikan sanksi/hukuman

17 Ibid., h. 168.
18 Martinis Yamin, op.cit., h. 164
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f. Membentuk kebiasaan belajar yang baik

g. Menggunakan metode yang bervariasi

h. Menggunakan media yang baik19.

Tiap peserta didik memiliki kemampuan indra yang tidak sama, baik

pendengaran maupun penglihatannya, demikian juga kemampuan berbicara. Dengan

variasi penggunan media, kelemahan indra yang dimiliki tiap peserta didik dapat

diurangi. Untuk menarik perhatian anak misalnya, guru dapat memulai dengan

berbicara lebih dahulu, kemudian menulis di papan tulis, dilanjutkan dengan melihat

contoh konkret. Dengan variasi seperti itu, maka diharapkan dapat memberi stimulus

terhadap indra peserta didik.20

5. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar

Setidaknya ada enam faktor yang memiliki dampak substansial terhadap

motivasi belajar siswa menurut Catharina yaitu:

a. Sikap, sikap memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar siswa karena

sikap itu membantu siswa dalam merasakan dunianya, dan memberikan

pedoman kepada perilaku yang dapat membantu menjelaskan dunianya. Sikap

juga akan membantu sesorang merasa aman di suatu lingkungan yang pada

19
Ibid., h. 164

20Pupuh Faturrohman dan M. Sobry Sutikno, op.cit, h. 21.
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mulanya tampak asing. Sikap akan memberikan pedoman dan peluang kepada

seseorang untuk mereaksi secara lebih otomatis.

b. Kebutuhan, kebutuhan adalah kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu

kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. Semakin kuat

seseorang merasakan kebutuhan, semakin besar peluangnya untuk mengatasi

perasaan yang menekan didalam memenuhi kebutuhannya.

c. Ransangan, rangsangan secara langsung membantu memenuhi kebutuhan

belajar siswa. Siswa apabila tidak memperhatikan pembelajaran, maka sedikit

sekali belajar akan terjadi pada diri siswa. Proses pembelajaran dan materi yang

terkait dapat membuat sekumpulan kegiatan belajar. Setiap siswa memiliki

keinginan untuk mempelajari sesuatu dan memiliki sikap positif terhadap

materi pembelajaran. Siswa apabila tidak menemukan proses pembelajaran

yang merangsang, maka perhatiannya akan menurun. Pembelajaran yang tidak

merangsang mengakibatkan siswa yang pada mulanya termotivasi untuk belajar

pada akhirnya menjadi bosan terlibat dalam pembelajaran.

d. Afeksi, afeksi dapat menjadi motivator intrinstik, apabila emosi bersifat positif

pada waktu kegiatan belajar berlangsung, maka emosi mampu mendorong

siswa untuk belajar keras. Buku pelajaran apabila menimbulkan perasaan heran
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dan menyenangkan siswa, maka siswa akan senang akan membaca banyak

buku pelajaran.

e. Kompetensi, didalam situasi pembelajaran rasa kompetensi pada diri siswa akan

timbul apabila menyadari bahwa pengetahun atau kompetensi yang diperoleh

telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Situasi ini biasanya akan muncul

pada akhir proses belajar ketika siswa telah mampu menjawab berbagai

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Siswa apabila mengetahui bahwa merasa

mampu terhadap apa yang telah dipelajari, siswa akan merasa percaya diri.

f. Penguatan, penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan akan

meningkatkan kemungkinan respon.

C. Hakekat Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Membahas pendidikan agama Islam tidak terlepas dari pengertian pendidikan

secara umum, untuk mendapatkan pengertian yang jelas dan tepat diberikan batasan

dalam pembahasan ini  sekitar  penjelasan  pendidikan agama Islam. Para ahli  dalam

bidang pendidikan telah banyak memberikan konsep  tentang defenisi pendidikan

agama  Islam dengan redaksi yang berbeda-beda,  sehingga hal ini ditemukan

berbagai macam dan ragam pandangan  tentang pendidikan agama Islam.

FIN
AL



35

Menurut abdul Majid mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah

upaya sadar dan terancana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal,

memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam.21

Menurut Syahidin dkk, mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam

adalah Suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam sebagai proses

pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, yang dikemas dalam bentuk mata

pelajara yang diberi nama pendidikan agama Islam atau disingkat PAI.22

Abdul Majid dalam Zakiyah Daradjat  mengemukakan bahwa pendidikan

agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar

senantiasa tertanam dalam dirinya  agar dapat memahami ajaran Islam secara

menyeluruh, lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.23

Dari  defenisi di atas dapat dipahami  bahwa pendidikan agama Islam ialah

suatu usaha sadar untuk menyiapkan  peserta didik agar lebih meyakini agama Islam

melalui  bimbingan yang dilakukan oleh seorang pendidik  tehadap peserta didik

sehingga tertanam di dalam diri peserta didik nilai-nilai agama, disamping itu pula

nilai-nilai yang diperoleh dari pengetahuan agama dapat  diimplimentasikan dalam

diri pribadi, dan masyarakat.

Selain pandangan di atas dalam Undang-undang R.I.No 20 tahun 2003,

tentang  Sisdiknas  pasal 37 ayat  1 ditegaskan bahwa pendidikan dasar dan

21Abdul Majid, dkk, pendidikan agama Islam berbasisi Kompetensi, Konsep dan Implimentasi
kurikulum 2004 (Cet. III; Bandung: Remadja Rosdakarya, 2006), h. 130

22Syahidin dkk, Moral dan Kognisi Islam (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1
23Abdul Majid dkk, op. cit., h. 130.
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menengah wajib memuat pendidikan agama.24 Dalam penjelasan pasal ini  dinyatakan

bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik

yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain,

dalam hubungan dengan kerukunan antar umat beragama sedangkan dalam

masyarakatn untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.25

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam pembelajaran agama Islam yaitu:

1. Pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar yakni suatu kegiatan bimbingan,

pengajaran dan latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan

yang hendak dicapai.

2. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan  ada yang dibimbing,

diajari atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan

pengamalan  terhadap ajaran agama Islam.

3. Pendidik atau guru pendidikan agama Islam yang melakukan kegiatan  bimbingan,

pengajaran atau latihan secara sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan

pendidikan agama Islam.

4. Kegiatan (pembelajaran) Pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan

keyakinan,  pemahaman dan penghayatan serta pengamalan ajaran agama Islam

dari peserta didik, disamping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi

juga untuk membentuk kesalehan sosial.26

24Republik Indonesi .” Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, op. cit., h. 29.
25Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam  Upaya  Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam

di Sekolah (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 75.
26Muhaimin, Ibid., h. 76.
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Dalam konsep ini, pendidikan agama Islam selalu menekankan pada iman

sebagai potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal saleh, sehingga

menghasilkan prestasi rohani (iman) yang sering disebut takwa dan juga

menumbuhkan kesalehan sosial sehingga akan tumbuh rasa persatuan dan kesatuan.

2. Landasan Pendidikan Agama Islam

a. Dasar pendidikan agama Islam

Dasar dalam pendidikan agama Islam tidak lain adalah kerangka sistimatik

yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan pembelajaran agama Islam . Adapun

dasar pendidikan agama Islam yaitu:

1) Al-Qur’an

Dasar yang menjadi acuan dalam pendidikan agama Islam merupakan sumber

nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan pada aktivitas yang dicita-

citakan. Nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam merupakan nilai luhur

yang bersifat kerohanian pribadi maupun umum selain itu pula dasar pendidikan

agama mengandung perintah Tuhan yang perlu diwujudkan dalam bentuk ibadah

kepadanya. Adapun dasar pendidikan agama Islam antara lain  firman Allah swt.

dalam  Q.S>. An-Nahl/16: 125.
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Terjemahnya.
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.27

Selain dari ayat di atas terdapt pula pada ayat  lain yang menjelaskan landasan

hukum pendidikan agama Islam sebagimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-

Imran/3 : 104.











Terjemahnya.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
merekalah orang-orang yang beruntung.28

2). Hadis

Dasar kedua dari pendidikan agama Islam adalah Sunnah Rasulullah saw.

yang telah disabdakan baik yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan maupun

takrir Nabi saw yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam sebagaimana

hadis Rasulullah saw yang artinya; Sampaikan kepada orang lain walaupun hanya

sedikit.

2) Ijtihad

27Departemen Agama R.I. Al-Qur’an Terjemahnya, op. cit., h. 383.
28Ibid, h. 79.
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Dasar pendidikan Islam  selanjutnya adalah hasil pemikiran para ulama, filosof,

cendidkiawan muslim khusus dalam bidang pendidikan menjadi rujukan penting

dalam pendidikan Islam. Demikian pula dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan

yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan sunnah atas dasar

mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudaratan  bagi manusia menjadi dasar

pendidikan agama Islam, dengan dasar ini pendidikan agama Islam diletakkan dalam

kerangka sosologis budaya yang positif bagi kehidupan manusia.29

b. Tujuan pendidikan agama Islam

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh seseorang atau kelompok

orang yang melakukan suatu kegiatan, untuk itu tujuan yang ingin dicapai pendidikan

agama Islam adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman

pesera didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara.30 Muhammad

Alim mengemukakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah membantu

terbinanya sarjana Muslim yang beriman, berilmu dan beramal saleh.31 Sedangkan

menurut Syahidin dalam Nurcholis Majid mengatakan bahwa tujuan pendidikan

agama Islam  adalah untuk mencetak sarjana-sarjana agama.32

29Yusuf Amir Faisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995),
h. 10.

30Abdul Majid, Pendidikan Agama Berbasisi Kompetensi, Konsep dan Implementasi
Kurikulum 2004 (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 135.

31Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam,Upaya Pembentukan Pemikiran dan
Kepribadian Muslim (Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 7.

32Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an (Cet. I; Bandung: Alfabeta,
2009), h. 3
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Dari tujuan tersebut dapat ditarik beberapa demensi yang perlu dicapai dalam

kegiatan pembelajran agama Islam antara lain:

1. Dimensi keimanan yaitu bagaimana peserta didik dapat mewujudkan keimanan

terhadap ajaran agama Islam.

2. Dimensi pemahaman atau penalaran (inteletual) yaitu bagaimana peserta didik

dapat mewujudkan keilmuannya  terhadap ajaran agama Islam.

3. Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yaitu bagaiman peserta didik dapat

menjalankan ajaran Islam

4. Dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani,

difahami dan dihayati, atau diinternalisasi oleh peserta didik dapat  menumbuhkan

motivasi untuk mengamalkan ajaran agama dan nilai-nilai dalam kehidupan

pribadi  sebagai manusia yang beriman dan bertakwa serta dapat

mengaktualisasikan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.33

Dengan demikian Tujuan pendidikan merupakan hal yang sangat dominan

dalam suatu lembaga pendidikan  karena  berbicara tentang pendidikan maka

persoalannya akan mengarah pada   fokus  bagaimana mendidik  karena dalam

pendidikan  guru   bertindak untuk mempengaruhi perkembangan peserta didik

sehingga perkembangan peserta didik serta  sikapnya  sesuai dengan nilai-nilai agama

Islam. Untuk itu inti dari tujuan pendidikan agama Islam adalah bagaimana

menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada peserta didik agar mereka

hidup selalu membuahkan kebaikan baik di dunia maupun diakhirat.

33Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, op. cit., h. 78

FIN
AL



41

D. Tugas Guru Agama Islam

1. Tugas guru

Guru adalah figur seorang pemimpin  yang perlu diteladani, juga sebagai

arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik, dan mempunyai

kewajiban untuk membentuk kepribadian peseta didik sehingga menjadi seorang yang

berguna bagi nusa dan bangsa. Menurut Umar Hamalik dalam E. Curtis mengatakan:

guru bertugas sebagai perancang, sebagai model, sebagai peramal, sebagai pemimpin

dan sebagai penunjuk jalan.34

Profesi guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun

diluar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai profesi tetapi

juga sebagai tugas kemanusian dan kemasyarakatan. Jabatan guru sebagai profesi

menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalisme diri sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik, melatih, membimbing

merupakan tugas profesional seorang guru.

Guru harus menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan

mengembangkan tugas yang dipercayakan orang tua kandung peserta didik kepada

guru dalam waktu  tertentu, pemahaman terhadap watak peserta didik sangat penting

agar karakter peserta didik  mudah untuk diarahkan.

Peranan seorang guru bukan hanya dilingkungang sekolah semata melainkan

juga  memiliki peranan penting dimasyarakat, guru juga berusaha untuk mendidik

masyarakat agar  menjadi warga negara  Indonesia yang bermoral pancasila, bila

dipahami, tugas guru tidak hanya sebatas dinding  sekolah bahkan sebagai jembatan

34Oemar Hamalik, Perancanaan Pengaaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Cet. IX;
Jakarta: Bumi Aksara, 2010), H. 45.
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untuk menghubungkan  antara sekolah dan masyarakat. Bila dirinci lebih dalam tugas

guru bukan hanya sebatas yang digambarkan. Syaiful Bahri Jamarah dalam Roistiyah

N>.K.  mengemukakan bahwa tugas guru adalah:

a. Menyerahkan kebudayaan; Guru mentransfer sejumlah pengetahuan  kepada

peserta didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.

b. Membentuk kepribadian; Guru membangun kehidupan peserta didik  yang

harmonis, sesuai cita-cita dan dasar Negara kita pancasila.

c. Menyiapkan anak menjadi warga Negara yang baik; Guru menyiapkan peserta

didik dengan berbagai keterampilan, kemampuan, kesadaran sehingga kelak

menjadi warga Negara yang baik.

d. Sebagai perantara dalam belajar; Dalam pembelajaran guru  tampil sebagai mediun

(perantara) yang baik,  agar  peserta didik  merasa   usahan sendiri dapat

melahirkan    pengertian sehingga muncul perubahan tingkahlaku, sikap pada

peserta didik.

e. Guru adalah sebagai pembimbing; Guru  membawa anak didik kearah

kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut

sekehendaknya tetapi dilakukan melalui usaha-usaha dalam pendidikan.

f. Guru sebagai penghubung anatara sekolah dan masyarakat; Peserta didik adalah

bagian dari masyarakat, mereka akan kembali hidup bersama masyarakat, dengan

demikian guru harus melatih peserta didik di sekolah, bagaimana cara kehidupan

bermayarakat.

g. Sebagai penegak disiplin; Guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib dapat

berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu sehingga peserta didik akan

mengakuinya karena  guru adalah digugu dan ditiru;
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h. Guru sebagai administrator dan manajer; Selain dari tugas mendidik guru harus

mampu mengerjakan urusan tata usaha seperti membuat buku kas, rapor, daftar

indik dan daftar gaji serta dapat mengkordinasikan pkerjaan sekolah secara

demokratis, agar muncul kehidupan sekolah yang penuh kekeluargaan.

i. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi; Pekerjaan guru tidak dapat diberikan kepada

orang yang tidak seprofesi karena pekerjaan ini membutuhkan keahlian tersendiri

dan  tidak bisa dilakukan secara paksa melain panggilan jiwa.

j. Guru sebagai perencana kurikulum; Dalam pembelajaran guru yang lebih

mengetahui tentang perilakau peserta didik, dalam menyusun kurikulum harus

disesuaikan dengan karakteritik peserta didik.

k. Guru sebagai pemimpin; Guru mempunyai kesempatan dan tanggungjawab untuk

membimbing peserta didik, dalam mengambil kebijakan harus mengarah pada

pemecahan masalah bukan menambah masalah

l. Guru sebagai sponsor kegiatan anak-anak; Guru harus dapat aktif dalam segala hal

kegiatan peserta didik baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah

(ekstrakulikuler). Dengan keterlibatan guru dalam pembelajaran dan segala

kegiatan peserta didik dapat mendorong peserta didik untuk belajar.35

Dari poin-poin di atas, guru memiliki tanggungjawab yang berat, tugas ini

harus diikutkan dengan kesungguhan, pekerjaan guru bukan hanya untuk

mengembangkan pengetahuan peserta didik, tetapi sikap dan perilaku peserta didik

ikut menjadi tanggungjawab guru.

Ahmad Tafsir dalam Ag. Soejono  mengemukakan bahwa tugas guru dalam

Islam adalah sebagai beriku:

35Syaiful Bahri Jamarah, op. cit., h. 38.
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1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik; Guru haru
mengetahui perilaku peserta didik, dengan  mengetahuai perilaku peserta
didik, memudahkan  guru untuk mendidiknya, namun untuk mendaptkan
perilaku peserta didik harus  dilakukan proses, berupa observasi, wawancara,
angket atau  melalui pergaulan.

2. Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang baik;
Guru berusaha untuk mengembangkan pembawaan yang baik bagi peserta
didik dan berupaya preventif (pencegahan) agar perilakau buruk pada peserta
didik  tidak berkembang.

3. Memperlihatkan kepada peserta didik berbagai bidang keahlian; Guru
memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan kepada peserta
didik agar mereka bisa memilih sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

4. Melakukan evaluasi; Guru melakukan penilaian melalui evaluasi agar
mengetahui prestasi peserta didik meningkat atau sebaliknya.

5. Melakukan bimbingan dan penyuluhan; Guru selalu melakukan bimbingan
pada peserta didik agar problema yang dialami berupa  kesulitan belajar atau
masalah kenakalan  dapat teratasi sehingga keinginan dan cita-cita peserta
didik  dapat terwujud.36

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa Tugas guru

yang disebutkan belum secara jelas, seperti tugas mengajar yang dianggap

sangat penting  dalam pembelajaran tidak dimasukkan dalam tugas guru, namun

secara implisit sudah termasuk pada kelompok menolong peserta didik dalam

mengembangkan  pembawaan. Tugas guru tidak cukup hanya untuk  mengajar,

tetapi lebih dari itu mendidik jauh lebih penting dibanding dengan mengajar,

mengajar hanya yang dibangun kognitifnya, tetapi mendidik dibangun tiga

unsur barupa kognitif, afekif dan psikomorik. Zakiah Daradjat mengemukakan

bahwa tugas guru bukan hanya semata-mata mengajar tetapi harus mampu

mengerjakan berbagai  hal yang berkaitan dengan pendidikan peserta didik.37

Guru  menempatkan posisi terhormat ketika melaksanakan tugas dengan baik

Hamzah B Uno mengemukakan bahwa tugas guru dalam proses pembelajaran

sebagai beriku:

36Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam (Cet. IX; Bandung: Remadja
Rosdakarya, 2010), h. 79.

37Zakiyah Daradjat, op. cit., h. 262.
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a. Tugas pengajar sebagai pengelola pembelajaran; Tugas pengajar sebagai pengelola

pembelajaran  berkaitan degan manajerial yang  menyangkut dengan fungsi

administarsi, tugas edukasional berkaitan dengan mendidik, tugas instruksional

menyangkut fungsi mengajar;

b. Tugas mengajar sebagai pelaksana; Secara umum tugas guru sebagai pengelola

pembelajaran menyiapkan berbagai fasilitas mengajar  sehingga pembelajaran

dapat berjalan dengan baik.38

Guru sebagai pengelola pendidikan harus bersungguh-sungguh untuk

mewujudkan pendidikan, akibat dari ketidak berhasilnya guru dalam melaksanakan

tuga  akan memberikan dampak pada mundurnya pendidikan, guru merupakan subjek

dalam pendidikan, tugas guru tidak dapat digantikan oleh  apapun dan siapun yang

bukan ahlinya, sebab dalam pembelajaran bukan hanya  dibangun kemampuan

inteletual, tetapi sikap dan perilaku merupakan  bagian yang penting  dalam

pembentukan watak peserta didik.

Undang-undang R.I. Nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen pada

pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah.39

Menjadi guru profesional tidak terlepas dari tugas yang telah   ditetapkan

dalam Undang-undang, tugas ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya,

38Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan problema, solusi dan Reformasi Pendidikan di
Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 21.

39Republik Indonesi.”Undang-undang R.I. No 14 tahun 2005, op. cit., h. 3.
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ketika salah satunya tidak dapat diwujudkan sesuai dengan fungsinya maka

pendidikan sulit untuk dicapai sebagaimana yang diharapkan.

2. Tanggungjawab Guru

Seorang guru harus sadar akan tugas dan tanggungjawab yang melekat pada

dirinya, tentu selalu mawas diri untuk melakukan instropeksi, berusaha selalu untuk

berkembang maju, untuk menunaikan tugas-tugas guru harus selalu menambah

pengetahuan, memperkaya pengalaman melalui membaca buku yang berkaitan

dengan profesinya, mengikuti seminar, lokakarya, kursus-kursus penataran dan

sebagainya sehinga guru selalu berkembang serta dapat mengikuti perkembangan

yang terjadi pada masyarakat baik yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi

maupun perubahan kultur sosial.

Tugas guru sebagai pendidik pada dasarnya merupakan pelimpahan

tanggungjawab dari orang tua kepada guru, sebenarnya orang tua adalah pendidik

paling pertama dan utama dalam mendidik anak. Abd Rahman Getteng

mengemukakan bahwa:

Kewajiban orang tua dalam mendidik dirinya dan anggota keluarganya
merupakan kewajiban primordial (pertama) kemudian diserahkan pada orang
alim (guru). Penyerahan orang tua terhadap kewajiban mendidik anak ini
disebabkan karena keterbatasan para orang tua baik dalam ilmu pengetahuan
maupun pengalaman yang dimilikinya.40

Tanggungjawab orang tua terhadap pendidikan anak merupakan perintah

Allah swt. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Tahrim/66: 6





40Abd. Rahman Getteng, op. cit., h. 24
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.41

Kewajiban orang tua yang diberikan kepada guru pada dasarnya merupakan

perwujudan dari amanah Allah swt. amanah orang tua, amanah masyarakat, amanah

pemerintah. Penyerahan amanah  orang tua  kepada guru  ini harus dapat diwujudkan

dan  dipertanggungjawabkan oleh guru. H. Ramayulis mengemukakan bahwa tugas

guru yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia

untuk ber-taqarrub kepada Allah swt.42 Dari pendapat ini tanggungjawab  guru bukan

hanya sebatas tanggungjawab moral seorang guru kepada peserta didik, akan tetapi

lebih jauh dari itu.  pendidikan yang dilakukan oleh guru akan diminta

pertanggungjawaban dihadapan Allah swt.  namun ini bukan berarti tanggungjawab

orang tua berakhir, bahkan tanggungjwab orang tua pada peserta didik (anak) itu

sepanjang hayat.

Guru sebagai pendidik yang diberi tanggungjawab  untuk mengembangkan

potensi peserta didik berupa pengetahuan dan keterampilan. Oemar Hamalik

menjelaskan bahwa tanggungawab guru adalah sebagai berikut:

41 Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit., h. 820.
42H. Ramayulis, Ilmu Pendidika Islam (Cet. IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 88.
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a. Guru harus menuntut peserta didik  belajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan

guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan;

b. Turut serta membina kurikulum sekolah, guru merupakan seorang key person yang

paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum sesuai dengan tingkat

perkembangan peserta didik;

c. Melakukan bimbingan terhadap peserta didik (kepribadian, watak dan jasmani)

guru harus  memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mengembangkan

watak dan kepribadiannya sehingga mereka memiliki kebiasaan, rama,

tanggungjawab, bekerjasama serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang

tinggi;

d. Memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mereka mengenal diri sendiri;

e. Melakukan diagnosis atas kesulita-kesulita belajar dan mengadakan penilaian

terhadap kemajuan belajar;

f. Menyelenggarakan penilaian yang bergerak dalam bidang keilmuan pendidikan

maka ia harus senantiasa memperbaiki cara bekerjanya;

g. Mengenal masyarakat dan ikut aktif, guru tidak dapat melaksanakan kegiatan

secara aktif jika tidak dapat mengenal masyarakat secara utuh;

h. Menghayati, dan mengamalkan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa  yang

mendasari semua sendi kehidupan nasional baik individu  maupun  masyarakat;

i. Turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa bangsa dan

perdamaian dunia, guru bertanggungjawab untuk mempersiapkan peserta didik

menjadi warga Negara yang baik;

j. Turut menyukseskan pembanguanan, adalah cara yang paling tepat untuk

mensejahterakan masyarakat;
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k. Tanggungjawab meningkatkan peranan profesi guru, meliputi kemampuan untuk

melaksanakan tugas yang ada disekolah maupun diluar sekolah.43

Sebagai seorang guru harus besungguh-sungguh melaksanakan tugas

tanggungjawab yang diberikan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah berupa

mengajar dan mendidik, selain dari itu guru sebagai anggota masyarakat  mempunyai

tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa informasi

yang bermanfaat dan tugas-tugas lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sesungguhnya tanggungjawab guru adalah untuk mencerdaskan peserta didik

sehingga menjadi manusia yang berguna, namun untuk memenuhi tanggungjawab,

ada sifat yang harus dipenuhi. Syaiful Bahri Djamarah dalam Wens Tanlain

mengemukakan bahwa sifat yang dipenuhi adalah:

1. Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusian
2. Memiliki tugas mendidik dengan bebas, berani gembira tugas bukan menjadi

beban baginya
3. Sadar akan niali-nilai yang berkaitan dengan perbuatanya serta akibat-akibat

yang timbul
4. Menghargai orang lain termasuk peserta didik
5. Bijaksana dan hati-hati
6. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.44

Guru harus bertanggungjawab atas segala sikap, tingkah laku, dan

perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak peserta didik, tanggungjawab

guru agar peserta didik menjadi  manusia yang bermoral, cakap sehingga  berguna

bagi nusa bangsa dan agama dimasa yang akan datang, guru harus melaksanakan

tanggungjawab secara penuh.

43Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Cet. IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 127.
44Syaiful Bahri Djamarah, op. cit., h. 36.
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Abd Rahman Getteng mengemukakan bahwa untuk mewujudkan

tanggungjawab guru secara baik, guru haru memperbaiki sifatnya, setiap perilaku

guru menjadi cermin bagi peserta didik, perilaku guru yang berwibawa  akan

diteladani bagi peserta didik. Sifat-sifat pendidik secara umum adalah:

a. Bersih jiwa, raga dan matang dalam berpikir; Guru tanpa memiliki jiwa yang

bersih, pikiran yang matang tidak akan   mampu membersihkan jiwa raga peserta

didik;

b. Ikhlas, Pendidik melaksanakan tugas harus dorong oleh rasa niat yang tulus untuk

mengabdikan diri pada peserta didik hal membuat akan lahir peserta didik yang

memiliki ilmu yang tinggi dan jiwa yang saleh ;

c. Adil, Guru tidak mengenal pilih kasih, semua peserta didik dipandang sama sesuai

dengan kemampuan dan hak masing-masing, tidak ada yang dihilangkan hak

dalam belajar dan sebagainya;

d. Sabar, Seorang guru harus mampu mengendalikan diri, tidak emosi terhadap

perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku;

e. Istiqamah (konsisten), perilaku guru harus sesuai dengan ucapanya, ketidak

sesuaian antara ucapan dan perbuatan dapat memberikan kesan yang negatif bagi

peserta didik;

f. Alim (profesional), Guru yang kurang memiliki pengetahuan yang luas akan

medapat kesulitan dalam melaksanakan tugas, dan membuat peserta didik jenuh.45

Sifat yang dikemukakan di atas harus dapat ditumbuh kembangkan oleh guru

sehingga berdampak pada peserta didik agar lahir peserta didik yang memiliki iman

45Abd. Rahaman Getteng, op. cit., h. 45.
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dan akhlak yang mulia. Selain dari itu tugas guru merupakan abdi (hamba) Allah swt

di muka bumi dan juga sebagai khalifa yang selalu ditiru atau  diteladani terhadap

semua tingkah lakunya. Perilaku guru selalu menjadi cermin terhadap peserta didik,

sering mendengar istilah guru kincing berdiri murid kincing berlari hal ini

memberikan makna bahwa guru selalu berpikir lebih dahulu terhadap suatu

perbuatan, sebelum melakukannya karena setiap perilaku guru akan ditiru oleh murid,

bahkan setiap perbuatan guru itu merupakan akhlak. Abdul Karim Zaidan

mengemukakan bahwa akhlak itu adalah sifat dan nilai yang tertanam dalam jiwa,

menurut soratan dan timbangan baik atau buruk untuk dilakukan atau ditinggalkan.46

Dalam konteks tanggungjawab perbuatan guru selalu menjadi ukuran akhak

baik, perbuatan guru akan menjadi barometer  penilaian untuk ditiru karena guru

selalu dipandang sebagai figur yang pantas untuk dicontohkan dan diteladani oleh

peserta didik dan masyarakat yang ada disekitarnya. Hamzah B. Uno mengemukakan

bahwa. Guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau

masyarakat yang diharapkan menjadi teladan, yang dapat digugu dan ditiru.47 Begitu

besar penghargaan dan penilaian terhadap guru baik dari masyarakat dan pemerintah

maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh guru harus selalu mengedepankan

kemampuan intelektual, emosional dan spiritual, apabila guru mengedepankan tiga

konsep ini maka semakin jelas perilaku guru mengarah pada hal yang sifatnya

konstruktif.

3. Syarat-Syarat menjadi Guru

46Yunhar Ilyas, Kuliah Akhlak (Cet. XI; Yogyakrta: LPPI, 2011), h. 2.
47Hamzah B.Uno, op. cit., h. 17.
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Pembelajaran merupakan suatu usaha seorang guru yang sangat kompleks,

sehingga akan menjadi sulit untuk menentukan bagaimana sebenarnya stuasi yang

seharusnya mengajar yang baik atau cakap dalam pembelajaran, bukan  hanya

menguasi dan pintar pada materi pelajaran secara tuntas saja, melainkan guru yang

cakap itu adalah guru  yang dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif, efektif

dan dapat menumbuhkan keinginan belajar terhadap peserta didik secara aktif dan

kreatif. Guru yang cakap itu menyadari eksistensinya sebagai pendidik dan pemimpin

bagi peserta didik, dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik serta dapat

mewujudkan interaksi terhadap peserta didik dalam situasi yang demokrasi,

bijaksana, luwes, dan tidak memaksakan kehendak pada seluruh tindakannya.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka akan dikemukakan beberapa

pendapat tentang syarat guru dalam mendidik. Zakiyah Daradjat dalam Abd. Rahman

Getteng mengemukakan bahwa syarat  guru adalah:

a. Bertakwa kepada Allah swt.  Seorang guru  harus taat untuk melaksanakan

perintah Allah swt;

b. Berilmu, guru harus memiliki ilmunya melebihi dari peserta didik;

c. Sehat Jasmani, kesehatan mejadi modal utama dalam kegiatan pembelajaran;

d. Berkelakuan baik, guru akan menjadi teladan terhadap peserta didik.48

Bertakwa kepada Allah swt merupakan syarat utama bagi seorang guru dalam

mengembangkan kompetensi peserta didik hal ini dimaksudkan agar guru dalam

pembelajaran selalu bersungguh-sungguh menjalankan tugan dan pekerjaan ini

sebagai ibadah dan ladang untuk beramal selain itu pula guru dituntut bertakwa agar

48Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Cet. III; Yogyakarta: Grha
Guru, 2011), h. 63.
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dalam pembelajaran yang dibangun  bukan saja kematangan intelektual yang

dikembangkan tetapi juga kematangan spiritual sehingga muncul peserta didik yang

beratakwa kepada Allah swt.

Untuk menggapai ketakwaan kepada Allah swt maka seseorang harus

memiliki ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan seseorang mampu

untuk memaknai maksud dan tujuan yang  Allah swt.perintahkan.

Sehat jasmani dan berkelakuan baik merupakan mata rantai yang saling

berkaitan bahkan ada istilah bahwa badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, namun

yang dimaksud bukan  hanya jasmani saja yang mendapat sorotan namun  rohani pula

menjadi perhatian untuk menjadi syarat guru yang baik. Aj. Soejono dalam ahmad

Tafsir mengemukakan :

1. Tentang umur, harus memiliki usia yang dewasa;
2. Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani;
3. Tentang kemampuan mengatur, harus profesional dalam bidangnya;
4. Tentang kemampuan mendidik, harus memiliki latar belakang pendidikan

yang sesuai,
5. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.49

Umur menjadi ukuran terhadap penilaian  sesorang  untuk menjadi guru

karena untuk menjadi seorang guru bukan dilihat kamatangan intelektualnya saja

tetapi perlu dilihat kemampuan emosionalnya dalam hal ini kedewasaan, orang yang

usianya muda emosinalnya sangat tinggi dibanding dengan orang yang dewasa akan

selalu sabar dan selalu menggunakan perasaan dalam menyelesaikan persoalan.

Kesehatan merupakan bahgian yang penting, apapun yang kita cita-citakan

tetapi kesehatan kita tidak mendukung maka cita-cita tidak bermakna. Guru harus

memiliki dua hal  pokok yaitu kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat

49Ahmad Tafsir, ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam (Cet. III; Bandung: Remaja
Rodakary, 2000), h. 80.
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membangkitkan  pembelajaran Karena  guru yang saskit membuat pembelajaran

tidak berjalan baik  dan  mempengaruhi daya tangkap peserta didik.

Kemampuan mengatur dan mendidik merupakan profesionalisme seorang

guru, untuk menilai seorang guru yang baik bukan dilihat dari segi kemampuan

menguasai materi semata tetapi bagaimana kemampuan untuk mengatur jalannya

pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan baik salah satunya mengatur

ruangan dan menguasai kelas.

Guru harus berkesusilaan  karena pekerjaan guru merupakan amanah dari

masyarakat, pemerintah  dan  Allah swt yang perlu diwujudkan, ketika pekerjaan ini

tidak tercapai akan menjadi beban moral, untuk itu agar dapat mewujudkan pekerjaan

yang berkesusilaan, guru harus menjaga mutu pekerjaan dan selalu memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan.

Ramayulis dalam Abd. Rahman Getteng mengemukakan bahwa untuk

menjadi guru harus memiliki syarat fisik, psikis, keagamaan, teknis, paedagogis dan

umur.50

a. Syarat fisik, guru harus berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang dapat

mempengaruhi pekerjaan seperti, mata, telinga, kaki dan sebagainya, tidak

memiliki tanda-tanda penyakit  menular karena ini dapat membahayakan peserta

didik dan membawa akibat yang tidak baik dalam melaksanakan tugasnya;

b. Syarat psikis, guru harus sehat rohani memiliki kematangan emosional berupa

sabar, jujur, ramah, sopan, memiliki komitmen, bertanggungjawab dan memiliki

jiwa pengabdian seta rasa keihlasan dalam melaksanakan pembelajaran;

50Abd. Rahman Getteng, op. cit., h. 64.
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c. Syarat keagamaan, seorang pendidik harus seorang yang beragama dan

mengamalkan ajaran agamanya disamping itu pula guru menjadi figur sumber

norma dari segala norma agama yang dianutnya. Guru selalu menjauhkan diri dari

perbuatan-perbuatan tercela dan menghiasi diri dari sifat-sifat terpuji;

d. Syarat teknis, guru memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai seperti fakultas

pendidikan, fakultas tarbiyah dan fakultas keguruan lainnya.

e. Syarat paedagogis, seorang guru harus menguasai metode mengajar, menguasai

materi yang akan diajarkan dan ilmu lain yang ada hubungannya dengan materi

yang akan diajarkan. Guru harus mengetahui psikologi anak dan psikologi belajar

hal ini agar guru mudah menempatkan diri dalam kehidupan peserta didik

sehingga dapat memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan anak;

f. Syarat administrasi, seorang guru harus diangkat oleh lembaga baik negeri

maupun swasta yang bertugas untuk mengangkat guru,  hal ini di maksudkan agar

guru yang diberi tugas untuk mendidik dan mengajar, bersungguh-sungguh

mengabdikan diri untuk melaksanakan tugas yang diembannya;

g. Syarat umur, guru atau pendidik harus dewasa dalam pandangan ini agar guru

mampu menempatkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual secara baik

dalam menghadapi peserta didik;

Dari berbagai pendapat pakar yang telah  dikemukakan di atas bahwa

pekerjaan guru itu sangat berat dan rumit namun pekerjaan itu juga sangat luhur dan

mulia. Siti Suwadah Rimang mengemukakan bahwa:

Mengajar itu merupakan pekerjaan yang tidak sederhana dan mudah, sebaliknya
mengajar sifatnya sangat kompleks, karena banyak yang harus dilibatkan,
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seperti, didaktis, pedagogis, dan psikologis yang dilaksanakan secara
bersasma.51

Pekerjaan ini dikatakan berat karena pekerjaan ini membutuhkan loyalitas

yang tinggi, pengorbanan yang besar dengan demikian seorang guru tidak menggelak

dari tugasnya dalam keadaan apapun,   kapanpun, dan dimanapun peserta didik

membutuhkan pertolongan dari guru maka guru harus siap  memberikan bantuanya.

Meskipun pekerjaan guru ini dianggap berat namun pekerjaan ini sangat dihormati

oleh siapapun, pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang menguntungkan dua

kepentingan besar yaitu didunia berkaitan dengan kemampuan semua orang ingin

maju harus membutuhkan guru untuk mengajarnya dan diakhirat pekerjaan guru

merupakan amanah dari Allah swt untuk mengajarkan pada orang lain dan mulia

dihadapan Allah swt, walupun kesejahteraan yang diberikan masih jauh dari energi

yang dikeluarkan seorang guru namun guru harus berprinsip bahwa pekerjaan ini

adalah ladang untuk beramal.

Sebagai seorang pendidik  muslim sebelum mendidik anaknya agar bertakwa

kepada Allah swt. ia lebih awal untuk bertakwa, hal ini karena guru merupakan

teladan yang ditiru oleh peserta didik. Sebagaiman  Rasulullah saw menjadi teladan

terhadap umatnya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S-al-Ahzab/33: 21







51Siti Suwadah, Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna (Cet. I; Bandung: Alfabeta,
2011), h. 7.
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Terjemahnya:
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.52

Rasululllah saw adalah pribadi pendidik dalam segala hal sehingga apa yang

dilakukan atau dikatakan oleh beliau menjadi pelajaran yang harus dipatuhi dan

menjadi contoh teladan yang diikuti oleh semua umat manusia.

Berbudi pekrti luhur bagi seorang guru juga sangat penting dalam

pembentukan akhlak peserta didik. Guru harus menjadi model yang baik karena

peserta didik selalu meniru, perilaku guru yang tidak berakhlak  tidak akan diprcaya

oleh peserta didik dalam pekerjaan mendidik, adapun akhlak seorang pendidik yang

baik Menurut Abd. Rahman Getteng dalam bukunya adalah:

1. Zuhud yaitu menjauhkan diri dari kelezatan dunia dan mencari keridhaan

Allah swt semata.

2. Bersih tubuhnya yaitu guru harus menjaukan diri dari dosa, jauhkan diri dari

sifat riya,  mencari kepentingan sesaat (popularitas).

3. Iklas dalam kepercayaan yaitu Kejujuran dan keikhlasan merupakan jalan

terbaik untuk membawa guru pada pencapaian kesuksesan dalam

melaksanakan tugas dan kesuksesan dalam mendidik anak;

52Departeman Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Baru (Cet. I; Surabaya: Mekar
Surabaya, 2004), h. 595.
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4. Bersifat pemaaf terhadap muridnya yaitu guru harus mampu menahan diri dari

perilaku peserta didik yang dipandang kurang baik, guru harus lapang dada,

sabar dan tidak pemarah karena masalah sepele memiliki kepribadian dan

mempunyai harga diri;

5. Mencintai peserta didik seperti mencintai anaknya sendiri yaitu seorang guru

harus memikirkan tentang keadaan peserta didik bahkan lebih banyak

memikirkan keadaan peserta didik dari pada anaknya;

6. Mengetahui tabiat yaitu guru harus mampu menguasai, kebiasaan peserta

didik, pembawaan, adat istiadat dan pemikiran ini dimaksudkan agar mudah

mengarahkan atau mendidiknya;

7. Menguasai mata pelajaran yang diberikan yaitu guru harus menguasai materi

pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik, sehingga pelajaran itu

tidak dangkal bagi peserta didik.53

Selain pendapat di atas Menurut Nur Uhbiyati mengemukakan bahwa guru

yang baik  adalah:

a. Mencintai jabatan sebagai guru; Jabatan sebagai guru merupakan panggilan jiwa

untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik.

b. Berlaku adil terhadap semua peserta didik; Guru harus mampu bersikap objektif

dalam  pembelajaran sehingga tidak ada siswa yang merasa tidak diperhatikan.

c. Berlaku sabar dan karismatik; Dalam menjalankan tugasnya guru harus berlapang

dada dalam memberikan pelajaran kepada pserta didik, tenang dan penuh

karismatik dalam pembelajaran.

53Lihat Abd Rahman Getteng, op. cit., h. 61.

FIN
AL



59

d. Guru harus berwibawa; Guru dalam menjalankan tugasnya harus diiringi dengan

penuh kewibawaan, baik dalam berpakaian maupun dalam menyampaikan bahan

ajarnya kepada peserta didik.

e. Guru harus gembira; Seorang guru harus menampilkan kegembiraan sehingga

terlihat oleh peserta didik nampak ramah dan santun.

f. Guru harus bersifat manusiawi; Seorang guru harus mencerminkan prikemanusian

antar sesama pserta didik sehingga terbangun sifat keharmonisan, kekeluargaan

dan keakraban semakin terjalin dengan baik.

g. Bekerjasama dengan guru-guru lain; Dalam menjalankan tugasnya sebagai guru

dituntut untuk melakukan kerjasama dengan semua guru dalam sebuah lembaga

pndidikan sehinggga dalam pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang

diharapkan.

h. Bekerjasama dengan masyarakat; Guru dalam menjalankan tugasnya diperlukan

kerjasama dengan masyarakat utamanya dengan orang tua peserta didik,

lingkungan masyarakat disekitar sekolah yang bersangkutan sehingga hasil

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.54

Tugas guru yang begitu berat, seorang guru harus     merasa terpanggil untuk

berpartisipasi  dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kualifikasi

pendidikan yang dimiliki bukan terpaksa.

E. Penelitian Relevan

Penelitian ini di fokuskan pada peran guru pendidikan agama Islam pada

kegiatan memotivasi siswa belajar pada SMP Negeri I di Kabawo Kab. Muna.

54Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Bandung: PustakaSetia, 1998), h. 79.
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Penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan permasalah ini namun

terdapat beberapa penelitian yang memiliki pengkajian relevan yaitu:

1. Hubungan Motivasi Belajar dengan hasil belajar siswa pada Madrasah Aliyah

di Provinsi Gorontalo, Adirun T. Ali.55 Pembahasannya meliputi motivasi

belajar berperan sangat signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa,

langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menciptakan motivasi siswa, pada

Madrasah Aliyah serta dampak motivasi belajar siswa terhadap kompetensi

guru mata pelajaran PAI.

2. Interaksi dan motivasi belajar mengajar motivasi penggunaan media dalam

pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 03 Manado, Sahari Rauf.56

Pembahasannya meliputi mengetahui gambaran motivsi penggunaan media

dalam pembelajaran pendidikan, mengetahui, mengidentifikasi dan

mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat motivasi penggunaan media

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.

3. Implementasi hubungan antara motivasi belajar dengan tingkat kedisplinan warga

belajar kejar paket C pada siswa SMP Negeri 3 Sinjai utara Kabupaten Sinjai,

Nurjanah.57 Bahwa pelaksanaan motivasi guru pendidikan agama Islam dalam

pembentukan disiplin siswa termotivasi dalam belajar cenderung akan melakukan

55Adirun T. Ali, “Hubungan Motivasi belajar Siswa pada mata pelajaran PAI di Madrasah
Aliyah di Provinsi Gorontalo”, Disertasi , Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar,
2012.

56Sahari Rauf, “Interaksi dan motivasi belajar mengajar motivasi penggunaan
media dalam Pembelajaran Pendidikan  Agama Islam di SD Negeri 03 Manado”, Disertasi,
Makassar. Program Paca Sajana UIN Alauddin Makassar, 2012.

57 Nurjanah “Implementasi hubungan antara motivasi belajar dengan tingkat
kedisplinan warga belajar kejar paket C pada siswa SMP Negeri 3 Sinjai Utara Kabupaten
Sinjai, Tesis, Programa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2011
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