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ABSTRAK
Intan Safitri, Etika Guru PAI dalam Proses Pembelajaran Menurut Kitab
Ihya‟ulumuddin Karya Imam Al-Ghazali, Skripsi, Program Studi S1 Pendidikan
Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi 2021.
Pendidikan di Indonesia semakin mengalami kemunduran dalam segi etika
baik itu terhadap guru, masyarakat, dan aspek pendidikan yang lainnya. Hal ini
menyebabkan pendidik mempunyai peran yang penting dalam pembentukan
karakter dan etika sebagai teladan bagi peserta didik. Sehingga tugas pendidik
tidak hanya mencerdaskan pikiran, melainkan mengarahkan, membimbing,
meningkatkan, mensucikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Proses memanusiakan manusia sejak lahir sampai akhir hayat yang disampaikan
secara bertahap dimana proses pembelajaran menjadi tanggung jawab orangtua,
masyarakat dan pendidik agar menjadi insan kamil.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan
(Library Research), pendekatan penelitaian ini menggunakan pendekatan
deskriptif analisis yaitu dengan usaha mengumpulkan, menyusun dan
menganalisis interpretasi atau penafsiran dalam Kitab Ihya‟ulumuddin yang
membahas tentang etika guru dalam pembelajaran terhadap murid. Pengumpulan
data dilakukan dengan menelaah kitab dan buku-buku yang berkaitan untuk
memperoleh informasi yang lebih akurat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Ihya‟ulumuddin karya Imam
Al-Ghazali ini menunjukkan bagaimana pendidik menjaga martabatnya terhadap
murid dalam proses pembelajaran dan bersuri tauladan kepada nabi Muhammad
SAW. Maka dalam proses pembelajaran memiliki kriteria dalam mengajar, antara
lain hasil penelitiannya : 1) Etika guru dalam proses pembelajaran menurut Kitab
Ihya‟ulumuddin Karya Imam Al-Ghazali. 2) pentingnya menjaga martabat
seorang guru 3) Tugas dan tanggung jawab guru dalam pendidikan. 4) Pemikiran
Al-Ghazali relevan dengan etika guru dalam proses belajar mengajar.
Kata Kunci: Etika Guru, Kitab Ihya’ulumuddin, Imam Al-Ghazali
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia dilahirkan di dunia ini tanpa adanya pengetahuan apapun, tetapi
manusia juga terlahir dilengkapi dengan fitrah yang membuatnya mampu untuk
menguasai berbagai pengetahuan. Dengan memanfaatkan fitrah itu maka manusia
dapat belajar dari lingkungan dan masyarakatnya.1 Fitrah manusia itu telah
diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling sempurna dengan
menganugerahkan berbagai potensi baik jasmani, hati, maupun akal dan fikiran.
Maka potensi yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain
sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur‟an surat At-Tin ayat 4 :

      
4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya .
Anugerah yang diberikan tersebut tidaklah mudah untuk berkembang dengan
sendirinya ika tidak ada proses interaksi yang melibatkan orang lain, karena pada
dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan memerlukan
interaksi dengan orang lain. Interaksi tersebut dapat bernilai positif jika hal tersebut
mengandung nilai edukatif yang bertujuan agar manusia dapat merubah tingkah
lakunya, pola fikir dan perbuatannya. Interaksi dalam dunia pendidikan disebut

1

Muhibbin, syah. 2007. Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru. bandung. Pt. remaja
rosdakarya. Hal. 11.
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2

“interaksi edukatif”. Dari interaksi inilah dapat diketahui bahwa pendidikan
merupakan proses yang sangat vital untuk memobilisasi fitrah potensi tersebut.2
Pendidikan adalah suatu proses perubahan atau pendewasaan, baik dalam
bentuk formal maupun informal, kedua hal tersebut mempunyai tujuan yaitu
memanusiakan manusia, yang dalam hal ini sebuah pengajaran berfungsi untuk
membimbing peserta didik sesuai dengan tugas-tugas perkembangan yang harus
dijalani di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tugas perkembangan tersebut
mencakup kebutuhan individu, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.
Menurut beberapa ahli, pendidikan juga diartikan sebagai proses perubahan
sikap dan tingkah laku seseorang dalam pendewasaan melalui pengajan dan latihan.
Dengan pendidikan kita lebih bisa untuk mendewasakan diri karena pendidikan
memberi dampak positif dan dapat memberikan keterampilan, dan dapat
mengurangi buta huruf serta memperbaiki mental dan lain sebagainya. Sebagaimana
pada UU No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan susasana 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, dan negara.
Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari
penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan
mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi (terwujud) dalam
2

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hlm. 11.
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alam sekitar intelektual, emosional, dan spiritual kemanusiaan dari manusia. setiap
negara sangat penting akan adanya pendidikan, karena semakin tinggi kualitas
pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat
memajukan dan mengharumkan negaranya dan mampu untuk membangun tanggung
jawab moril dari segala perbuatannya3
Pada mulanya kewajiban mendidik secara langsung merupakan tugas dan
tanggung jawab yang dibebankan Allah SWT kepada orangtua agar keturunan yang
ditinggalkan dapat tumbuh dan berkembang tidak dalam keadaan lemah.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 9, yaitu :

           

   
9. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya zaman,
membuat tugas dan fungsi pendidik mengalami pergeseran, pergeeran tersebut
terlihat dengan adanya peran pendidik yang semula hanya tuntutan peran
menggantikan orangtua dan mengalami pergeseran tenaga pendidik yang harus
sebagai tenaga professional. Jika dahulu anak-anak cuku belajar dari orangtua,
zaman sekarang yang tidak cukup hanya orangtua saja, akan tetapi mengandalkan
3

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hlm. 11
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tenaga pendidik yang lainnya dikarenakan kebutuhan setiap anak selalu mengalami
perkembangan yang sesuai dengan zamannya.
Di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada
Bab I Pasal I ayat 1 disebutkan 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.”4
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran, tugas, dan tanggung
jawab guru tidaklah ringan dan tidak hanya sebatas tugas untuk memberikan tugas
saja, akan tetapi fungsi dan perannya harus mempunyai sikap professional dalam
proses belajar mengajar yang melingkupi mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi.
Proses belajar mengajar mengandung serangkaian hubungan timbal balik
antara peserta didik dan pendidik yang berlangsung pada situasi edukatif untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar tersebut adanya
interaksi yang bukan hanya sekedar menyampaikan pesan materi pelajaran, akan
tetapi penanaman sikap dan nilai kepada peserta didik.5
Pada proses pembelajaran agama islam, guru merupakan salah satu
komponen pembelajaran dan juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan
pendidikan. Guru tidak hanya sebagai pengajar, akan tetapi juga sebagai pembentuk

4

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010) hlm. 3
5
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000),
hlm. 1
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watak, tabiat, ataupun sumber daya yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidik tidak
hanya sebagai transfer of knowledge (memindahkan pengetahuan) dan transfer of
skill (menyalurkan ketrampilan) saja, akan tetapi pendidik juga mampu untuk
mengarahkan, membentuk serta membina mental peserta didik menjadi yang lebih
baik lagi.6
Banyak dalam berbagai persoalan yang dihadapi pendidik di dalam dunia
pendidikan, persoalan tersebut terlihat dari kenakalan peserta didik seperti tawuran,
pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh berbagai
faktor. Begitu rapuh pendidikan di Indonesia sehingga kasus yang seperti demikian
masih terjadi sampai sekarang.
Jika kita lebih mencermati lagi dari beberapa kasus yang ada, itu semua
karena etika dasar yang ditanamkan pendidik terdahulu telah mulai sirna, banyak
orang yang lupa bahwa mencari ilmu dan mengajarkannya itu adalah pekerjaan
yang mulia. Terlebih lagi jika itu persoalan agama. Dalam agama islam ilmu
merupakan cahaya Ilahi sehingga dalam mencarinya pun harus menempuh jalan
yang luhur baik itu jalan yang harus ditempu oleh peserta didik ataupun pendidik.
Kedudukan etika dalam Islam dipandang sangat penting, karena etika
merupakan perwujudan pengamalan ilmu itu sendiri, etika dipandang sebagai media
penerimaan nur Ilahi dan sarana mencapai ilmu manfaat. Syekh Al Zarmuji dalam
kitab Ta’limul Muta’allimnya menyebutkan bahwa setiap maksiat yang dilakukan
menjadi salah satu penyebab sulitnya ilmu masuk dalam hati seseorang dan dari
6

A. Qodri A. Azizy, Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik Anak
Sukses Masa Depan dan Bermanfaat), (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003) . hlm 19
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tercapainya ilmu manfaat. Karena pada dasarnya ilmu adalah nur yang ditancapkan
Allah kedalam hati, sedangkan maksiat justru akan memadamkan cahaya itu.7
Adanya persoalan tersebut maka diperlukan adanya pembahasan tentang
etika yang menyangkut keseluruhan aspek yang menyangkut nilai perilaku atau
etika peserta didik ataupun etika pendidik itu sendiri. Maka dalam skripsi ini
penulis tertarik untuk membahas perilaku ataupun etika guru dalam proses belajar
mengajar yang berkaitan dengan etika dalam menjaga marwah seorang guru.
Etika menurut Zainuddin Ali merupakan adat kebiasaan. Hal ini merupakan
sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai masyarakat tertentu.8 Dalam
kamus besar Bahasa Indonesisa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa
yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral).9
Etika tersebut tentu tidak jauh dengan yang namanya pendidik, Pendidik
adalah pengajar yang harus tahu lebih banyak daripada peserta didik, meskipun
pendidik tidak mengakui bahwa dia tidak tahu sebagian besar hal tersebut. Dan
pendidik adalah contoh bagi peserta didik.
Etika yang dimaksud penulis pada kali ini adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan norma, perilaku, perbuatan, kepribadian guru, baik dalam praktek
kegiatan belajar mengajar maupun di lingkungan masyarakat.
Proses belajar mengajar juga tidak terlepas untuk pembentukan etika peserta
didik ataupun etika pendidik. Proses menurut Muhibbin Syah adalah berjalan

7

Syekh Al Zarmuji, Ta’limul Muta’allim, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t), hlm 42
Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 29.
9
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2008), hlm 383
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kedepan. Kata ini memiliki konotasi melangkah atau adanya kemajuan yang
mengarah pada tujuan.
Belajar berarti tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang
relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang
melibatkan proses kognitif. Menurut Suprijanto proses kegiatan belajar adalah
proses yang dilakukan oleh anak didik atau murid dan kegiatan mengajar adalah
kegiatan yang dilakukan oleh guru, pendidik, ataupun pembimbing.10
Keterkaitan etika pendidik dalam pengajaran pendidikan agama islam yang
artinya adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap
peserta didik dari perkembangan jasmani dan rohani pendidik menuju terbentuknya
kepribadian yang utama.11
Jika digabungkan antara etika guru dalam proses pembelajaran agama islam
maksudnya ialah segala etika, tingkah laku ataupun perilaku pendidik yang
berkaitan dengan norma-norma yang berlangsung pada proses kegiatan belajar anak
didik dan memberi nilai-nilai agama islam pada peserta didik. Maka hal tersebut
perlu adanya etika keterpaduan pendidik dalam proses interaksi antara pendidik dan
peserta didik yang diarahkan untuk mengubah tingkah laku peseerta didik melalui
pengalaman dan pengamalan yang dilakukan oleh peserta didik.
Seorang guru adalah pemegang kunci keberhasilan dan keberlangsungan
pendidikan. Semua aspek pembelajaran perlu dipersiapkan oleh guru. Al-Ghazali

10

Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa: dari Teori Hingga Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), hlm. 39
11
Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Al Ma;arif.
1989) hlm 19
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mempergunakan istilah guru dengan berbagai kata, yaitu al-muallim (guru), almudarris (guru), al-walid (orangtua).12 Sehingga guru disebut orang yang bertugas
dan bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran. Guru adalah orang yang
bertugas untuk menyempurnakan, menjernikahkan serta membimbing anak
didiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian perlu
adanya pembatasan masalah, agar penelitian ini tidak mengambang sehingga
terfokus dan terarah maka penulis membatasinya, yaitu :
1. Etika guru PAI dalam proses pembelajaran menurut kitab Ihya‟ulumuddin
karya Imam Al-Ghazali.
2. Adanya degradasi moral peserta didik terhadap pendidik dalam proses
belajar mengajar.
3. Perlunya penerapan cara mengajar menurut dengan kitab Ihya‟ulumuddin.
4. Penerapan

kode

etik

guru

secara

pribadi

dan

bersama-sama

mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian perlu
adanya pembatasan masalah, agar penelitian ini tidak mengambang sehingga
terfokus dan terarah maka penulis membatasinya, yaitu:

12

Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2003)

hal. 50
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1. Etika guru PAI dalam proses pembelajaran menurut kitab Ihya‟ulumuddin
karya Imam Al-Ghazali.
2. Metode yang dilakukan dalam pembelajaran
3. Relevansi etika mengajar menurut kitab Ihya‟ulumuddin karya Al-Ghazali
dengan pendidikan era sekarang
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian
ini adalah:
1. Bagaimana makna pembelajaran menurut kitab Ihya‟ulumuddin karya
Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana etika guru PAI dalam proses pembelajaran menurut kitab
Ihya‟ulumuddin karya Imam Al-Ghazali?
3. Bagaimana metode

yang digunakan guru PAI dalam proses

pembelajaran?
4. Bagaimana relevansi mengajar menurut kitab Ihya‟ulumuddin karya AlGhazali dengan pendidikan era sekarang
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui “ETIKA GURU PAI DALAM PROSES PEMBELAJARAN
MENURUT KITAB IHYA’ULUMUDDIN KARYA IMAM AL-GHAZALI”

10

F. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat dari proposal ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
Dari penelitian proposal ini, maka secara teoritis diharapkan
akan diperoleh pengetahuan, pemikiran tentang Etika guru PAI
dalam proses pembelajaran menurut kitab Ihya‟ulumuddin karya
Imam Al-Ghazali.
2. Manfaat Praktis
Setelah manfaat secara teoritis dari proposal ini diperoleh,
maka manfaat praktisnya diharapkan dapat dijadikan tuntunan atau
sumber informasi bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka
mengupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal,
baik di dalam maupun di luar proses pembelajaran.
G. Defenisi Operasional
Etika

: Etika berasal dari bahasa Yunani “ethichos”
yang artinya adat kebiasaan yang disebut
sebagai moral, dari kata tunggal mos, dan
bentuk jamaknya mores berarti kebiasaan,
susila.13

Dalam

perkembangan

kata

etika

menjadi lebih banyak berkaitan dengan ilmu
filsafat. Oleh karena itu standart baik dan

13

Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm. 29.
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buruknya adalah akal manusia.14 Berbicara
tentang etika dalam islam tidak terlepas dari
ilmu akhlak sebagai salah satu cabang ilmu
pengetahuan dalam agama islam.
Guru PAI

: Guru adalah orang yang memberikan ilmu
pengetahuan kepada peserta didik. Dalam
masyarakat,

guru

adalah

orang

yang

melaksanakan pendidikan di tempat-tempat
tertentu, tidak harus pada lembaga formal, akan
tetapi di masjid, mushola, maupun di rumah
adalah guru. Dengan adanya guru PAI adalah
pengajar yang berbasis pendidikan agama islam,
yang mengajarkan tentang agama.
Proses Pembelajaran

: Menurut Suprijanto proses kegiatan belajar
adalah proses yang dilakukan oleh anak didik
atau murid dan kegiatan mengajar adalah
kegiatan yang dilakukan oleh guru, pendidik,
ataupun pembimbing.15

Kitab Ihya‟ulumuddin

: merupakan kitab yang terdiri dari empat juz
yaitu al-ibadat, al-„adat, al-muhlikat dan almunjiyat. Masing-masing bagian terdiri dari

14

Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm. 29
Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa: dari Teori Hingga Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), hlm. 39
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sepuluh pasal, namun Al-Ghazali menggunakan
kata “kutub” untuk menjelaskan bagian di
dalamnya karena keterangan menjelaskan secara
utuh.16
Imam Al-Ghazali

: bernama lengkap Abu Hamid Ibn Muhammad
Ibn Muhammad al-Thusi al-Ghazali, lahir di
Thusi pada tahun 405 H atau 1058 M.17

H. Sistematika Penulisan
Penulisan proposal ini penulis membagi pembahasan menjadi tiga bagian bab
yang dirincikan secara sitematis sebagai berikut.
BAB I: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, dan penjelasan judul. BAB II membahas tentang pengertian etika guru
PAI, tugas dan tanggung jawab guru PAI, biografi singkat Imam Al-Ghazali,
Kronologis Karya Fenomenal Imam Al-Ghazali, Kitab Ihya‟ulumuddin, dan
Penelitian Relevan. BAB III tentang jenis penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data dan teknik analisis data. BAB IV membahas ruang lingkup kitab
Ihya‟ulumudin, etika guru PAI, metode-metode mengajar, dan relevansi etika
belajar guru dengan pendidikan sekarang, BAB V membahas tentang kesimpulan
dan saran dari penulis disertai daftar kepustakaan.

16

Khoirun Nisa‟, Al-Ghazali: Ihya‟ulum Al-Din dan Pembacanya, Jurnal Ummul Qura Vol VIII,
No. 2, September 2016, hal 3
17
Eko Setiawan, Konsep Pendidikan Akhlak Anak Perspektif Imam Al-Ghazali, Vol. 5 No. 1
Mei 2017, hal 45
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Etika Guru PAI
1. Pengertian Etika
Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos” yang artinya karakter,
watak kesusilaan atau adat. Etika merupakan ilmu atau konsep yang dimiliki
oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan tersebut baik atau
buruk dan tindakan tersebut dikerjakan salah atau benar. Etika itu sendiri
merupakan refleksi dari kontrol diri karena segala sesuatu dibuat untuk
kepentingan kelompok sosial itu sendiri.18
Pendidik atau guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi
bimbingan dan bantuan kepada peserta didik, dalam membentuk perkembangan
jasmani dan rohaninya untuk tercapainya kedewasaannya, serta mampu
melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, makhluk sosial dan
sebagai individu yang dapat berdiri sendiri.19
Zubair berpendapat bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari suatu hak
tentang kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia, teristimewa
mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan
perasaan, sampai mengenai tujuannya.20

18

Daryanto, Standar Kompetensi dan Penilaian Guru Profesional (Yogyakarta: Gava Media,

2013), 38.
19

Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. I; Bandung Pustaka Setia, 1997),

20

Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 15.

hlm. 71
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Mendidik merupakan peran dari seorang pendidik dengan tugas dan fungsi
yang terdapat dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
“Guru adalah pendidik professional 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”21
Sebagaimana pengertian etika diatas, etika pendidik adalah ilmu yang
mempelajari segala hal tentang kebaikan (dan keburukan) pendidik dalam
melaksanakan tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, khususnya mengenai gerakgerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai
mengenai tujuan dari pendidikan.
Menurut pendidikan islam seorang pendidik memiliki peran yang sangat
penting. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab dan menentukan arah
pendidikan. Itulah sebabnya islam benar-benar menjunjung tingi yang namanya
menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan
bertugas sebagai pendidik.
Bahkan orang-orang berilmu pengetahuan dan mau mengajarkan ilmunya
kepada orang lain itu merupakan hal yang disukai oleh Allah dan di do‟akan
oleh penghuni langit, penghuni bumi seperti semut dan ikan di dalam laut agar ia
mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
yaitu :

21

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat 1
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Sesungguhnya Allah Yang Maha Suci, malaikat-Nya, penghunipenghuni langit dan bumi termsuk semut dalam lubangnya dan termasuk
ikan dalam laut pasti mendo‟akan keselamatan bagi orang-orang yang
mengajar manusia kepada kebaikan. (H.R. Tirmidzi).
Demikianlah keberuntungan bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan
dan yang mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dikarenakan itu, islam
menekankan kepada orang yang berilmu untuk mengajarkan ilmunya kepada
orang lain.
Tujuan pendidik adalah menemukan, menentukan, membatasi, dan
membenarkan kewajiban, hak, cita-cita moral dari seorang peserta didik. Baik
dan buruknya perbuatan tersebut menunjukkan tanda tentang kewajiban seorang
pendidik maupun peserta didik itu sendiri untuk menentukan perbuatannya
berdasarkan etika seorang pendidik maupun peserta didik. Berdasarkan tujuan
etika pendidik tersebut dapat dipahami bahwa etika ini juga mengatur tentang
hak dan kewajiban peserta didik maupun pendidik dalam berbuat dan
berperilaku. Kehadiran pendidik dalam proses belajar mengajar adalah peranan
penting. Peran pendidik belum dapat digantikan oleh teknologi modern
sekalipun.22 Nata berpendapat bahwa seorang pendidik merupakan tenaga
profesional yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan,
membina,

mengembangkan

bakat,

minat,

kecerdasan,

akhlak,

moral,

pengalaman, wawasan dan keterampilan peserta didik.23 Minarti menyampaikan

22
23

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 74.
Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 165
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kutipannya dari Sukmadinata bahwa pendidikan profesional adalah faktor
penentu proses pendidikan yang bermutu.24
Mengenai peran seorang pendidik tidak terlepas pula dengan betapa
pentingnya seorang pendidik yang memiliki etika dalam profesinya. Etika
memiliki pengaruh positif terhadap kepribadian pendidik, perilaku memiliki
pengaruh positif terhadap kepribadian pendidik, dan kepribadian pendidik
memiliki pengaruh positif terhadap integritas guru itu sendiri.25 Pendidik tidak
hanya mengetahui perihal ilmu saja, akan tetapi juga harus mengetahui tata
krama yang ada.26 Dalam menilai suatu tata krama tersebut bernilai benar atau
salah diperlukan suatu ilmu yang berupa etika.
Pemikiran pendidikan islam merupakan hasil interaksi internal maupun
eksternal peradaban islam yang saling mengisi untuk memberi kontribusi untuk
kemajuan umat islam. Hal yang terjadi terhadap ide-ide para tokoh muslim tetap
merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan tidak menganggapnya sebagai
sesuatu hal yang kuno, karena meskipun kasusnya sudah lama berbeda namun
bisa saja memiliki pola permasalahan yang sama seperti krisis akhlak,
pergeseran budaya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penting juga
mempelajari tentang pemikir saat ini tanpa melupakan pemikir terdahulu. Dalam
hal ini, Imam Nawawi berpendapat bahwa gagasan akan muncul sebagai
pegangan bagi guru di masanya, seorang pendidik islam yakni guru PAI, tetap
24

Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif (Jakarta:
Amzah, 2013), 116.
25
Sri Sarjana dan Nur Khayati, “Pengaruh Etika, Perilaku, dan Kepribadian terhadap Integritas
Guru,” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 1, no. 3 (Desember 2016): 389.
26
Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, 126.
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dapat menerapkan pemikirannya yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat
ini. Pendidik juga harus mampu dalam memahami persoalan pendidikan yang
semakin kompleks dan banyak bermunculan. Pendidik juga harus mampu dalam
memahami khazanah pendidikan islam

yang luas dalam memelihara

keberkahannya sebagai seorang pendidik dan mengajarkan mata pelajaran yang
mulia dan suci. Maka dari itu, pendidik dituntut untuk dapat menerapkan ide dan
gagasan sehingga dapat menawarkan beberapa solusi dari permasalahan
pendidikan yang dihadapi saat ini agar dapat meningkatkan profesionalitas
sebagai guru PAI.27
Dapat disimpulkan bahwa etika mengandung indikator :
1. Studi tentang tingkah laku dan nilai-nilai moral manusia
2. Dapat mengacu pada seperangkat sistem-sistem nilai atau moral
3. Meliputi tugas/kewajiban dan standart perilaku seseorang, kelompok
dan profesi.
Ada dua macam etika yang harus dipahami dalam menentukan baik dan
buruknya perilaku manusia.
1. Etika deskripsi
Apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang
bernilai.

27

Dadan Nurlhaq, dkk, Etika Guru PAI Menurut Imam Nawawi (Analisisi Ilmu Pendidikan
Islam), Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2019, hlm 135
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2. Etika normatif
Etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku
ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai
sesuatu yang bernilai.28
Pada era sekarang ini, dibutuhkan seorang pendidik yang mempunyai
kepribadian yang dapat menyenangkan peserta didik, yang menjadi kakak dalam
memahami perkembangan jiwanya, meredakan emosionalnya dan dapat
membimbing ke arah pertumbuhan sosial yang sehat dan wajar. Pribadi pendidik
yang seperti ini sangat diperlukan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas
dan bermutu. Karena di era kompetitif seperti ini hanya ada dalam pendidikan
bermutu yang membawa manusia agar dapat survive di masa yang akan datang.
Pendidik adalah pemegang Kendali handal dalam membentuk dan memahami
peserta didik, apalagi dalam pembelajaran pendidikan islam, guru sangatlah
dituntut untuk turut andil dalam menciptakan pendidikan yang bermutu
tersebut.29
Etika secara khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual yaitu
menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap individual dan etika sosial
yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai
anggota umat manusia. perlu juga diperhatikan dengan adanya etika individual
dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kewajiban manusia
terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika
28
29

Shilphy A. Octaviani, Etika Profesi Guru, (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm 2
Shilphy A. Octaviani, Etika Profesi Guru, (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm 2

19

sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung
maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis
terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi serta adanya tanggung jawab
umat manusia terhadap lingkungan hidup. Maka bisa kita ketahui bahwa begitu
luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini meliputi sikap terhadap
sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, etika
ideologi.
2. Pengertian guru PAI
Guru merupakan unsur yang penting dalam jalur pendidikan sekolah
(formal) pada umumnya, karena guru merupakan tokoh teladan yang menjadikan
tokoh identitas diri. Hal tersebut juga terjadi dalam proses belajar mengajar,
guru juga harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang dicitacitakan dlalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam hal tersebut pula
guru juga harus memiliki karakteristik pekerjaan profesional.30
Banyak pendapat tentang defenisi guru. Kata guru dalam bahasa Arab
disebut Muta’allim dan dalam bahasa Inggris disebut teacher yang artinya a
person whose occupation is teaching other. Artinya , guru adalah seseorang
yang pekerjaannya mengajar orang lain.31
Menurut Ahmad Tafsir, guru adalah pendidik yang memberian pelajar
kepada murid dan biasanya guru adalah pendidik yang memegang mata

30

Euis Kartika, hal 14
Muhibbin, syah. 2007. Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru. bandung. Pt. remaja
rosdakarya. Hlm 22
31
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pelajaran di sekolah.32 Jadi, apabila disambungkan kepada guru agama, maka
guru agama adalah pendidik yang memegang mata pelajaran agama di sekolah,
tanpa membeda-bedakan agama tertentu. Guru agama islam sebagai pemegang
dan penanggung jawab mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, menurut
Zuhairani mempunyai tugas lain yaitu mengajar tentang ilmu pengetahuan
agama islam, membentuk keimanan ke dalam jiwa peserta didik, menddik
peserta didik agar taat menjalankan agama, dan mendidik agar peserta didik
berbudi pekerti yang mulia.33
Guru PAI dalam konteks pengembangan kompetensi peserta didik juga
bersentuhan dengan materi dan kompetensi akhlak mulia. Sekolah sebagai
lembaga pendidikan yang yang mentransfer, membentuk, dan menginternalisasi
nilai-nilai religious dalam pembentukan akhlak mulia peserta didik. Dalam hal
ini, guru PAI dapat mengembangkan upaya-upaya yaitu :
1. Menebarkan ucapan salam. Guru harus senantiasa mengucapkan salam
kepada peserta didiknya disekolah, mengucapkan salam ketika akan
membuka dan menutup pelajarannya
2. Melaksanakan shalat berjamaah di sekolah. Guru dapat membiasakan
shalat berjamaah di sekolah bersama peserta didiknya, memberikan
contoh keteladanan kepada peserta didik.

32

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2011), cet, ke-10, hal 75
33
Zuhairani, dkk
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3. Pengajian dan baca tulis al-Qur‟an. Guru PAI juga mengajarkan tadarus
kepada peserta didik dalam rangka menumbuhkan rasa religious di
sekolahnya.
4. Kegiatan praktek ibadah. Pada kegiatan kali ini guru berupaya untuk
mempraktekkan kehidupan keagamaan di sekolah.
5. Kegiatan silaturahim di kalangan peserta didik dan guru. Kegiatan ini
dilakukan untuk mengajak siswa untuk bersama-sama menjalin
keakraban dan menumbuhkan sikap hormat juga terhadap guru.
Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk
mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan islam
adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik
dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi
afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.34
Islam memberikan ajaran tentang pendidik pertama dan yang paling utama serta
paling bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta
didik ialah kedua orangtua. Islam memerintahkan kedua orangtua salah satunya
yaitu untuk mendidik diri dan keluarganya.
Al-Ghazali juga berpendapat bahwa profesi guru adalah profesi yang sangat
mulia berdasarkan tujuan tekstual maupun rasional. Sebagaimana sabda nabi
Muhammad SAW yang artinya “saya ini sesungguhnya diutus sebagai seorang
guru”. Jadi, profesi guru merupakan suatu warisan dari misi kerasulan. Adapun
34

Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis Teoritis dan Praktis, (Jakarta:
Ciputat Pres, 2002), hlm 41
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dalil rasional yang dikemukakan Al-Ghazali adalah profesi guru tidak dapat
dilihat dari tempat dimana profesi guru itu dilaksanakan, karena setiap profesi
memiliki kelebihannya masing-masing. Dan Al-Ghazali berkaata “Barang yang
wujud di permukaan bumi ini yang paling mulia adalah manusia, dan bagian
yang paling mulia dari manusia adalah jiwanya, sedangkan tugas guru adalah
mengembangkan,

menyempurnakan,

menghiasi,

mensucikan,

dan

membimbingnya untuk dapat mendekat kepada Allah Yang Maha Agung dan
Maha Mulia.35
Guru merupakan jabatan profesi yang menyalurkan keahlian khusus sebagai
guru. Dalam undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
BAB XI pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga
profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran
menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta
melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik
perguruan tinggi.36
Guru jika hanya berdasarkan tuntutan pekerjaan adalah perbuatan yang
cukup mudah, akan tetapi menjadi guru berdasarkan panggilan jiwa atau
tuntutan hati nurani adalah tidak mudah karena lebih menuntut adanya pekerjaan
atau material-oriented. Guru yang mendasarkan pengabdian akan merasa lebih
dekat dengan anak didiknya. Jika anak didik bermasalah maka pendidik

35
36
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Muhammad Tholhah Hasan, Dinamika Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, hlm 125
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memikirkannya, apa sebab akibatnya dan itu semua menjadi pertanyaan bagi
pendidik karena mengkhawatirkan peserta didiknya.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru
Zakiah Daradjat berpendapat bahwa guru sebagai pendidik profesional,
sebab secara implisit setelah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian
tanggung jawab pendidikan yang dipikul oleh guru dari orangtua. Tanggung
jawab tersebut hadir karena adanya beberapa faktor, yang pertama yaitu kodrat
orangtua yang ditakdirkan menjadi orangtuanya, kedua orangtua yang
berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya.
Selain hal tersebut, kesuksesan anak itu tergantung pada pola asuh dan juga
pendidikan yang diberikan di lingkungan rumah tangga. Hal tersebut juga
sebagai penunjang bagi pendidik di lingkungan sekolah. Faktor yang dipikul
orangtua akan menjadi lebih ringan karena sebagian tanggung jawab akan di
back up oleh guru, akan tetapi orangtua tetap tidak boleh melupakan
kewajibannya sebagai pendidik pertama didalam lingkungan keluarga.
Hal yang menarik dalam ajaran islam adalah dengan adana penghargaan
kepada guru ataupun pendidik. Begitu tinggi penghargaan tersebut sehingga
menempatan kedudukan guru setingkat dibawah kedudukan nabi dan rasul.
Karena sebenarnya kedudukan tersebut merupakan realisasi ajaran islam itu
sendiri. Islam sangat memuliakan pengetahuan, dan pengetahuan tersebut
didapatkan melalui proses belajar mengajar perantara guru ataupun pendidik.
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Penyebab orang islam sangat menghargai pendidik yaitu pandangan bahwa
ilmu (pengetahuan) semuanya berasal dari Tuhan. Sebagaimana firman Allah
SWT.
             
32. mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui
selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya
Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.".37
Makna guru ditemukan bahwa guru adalah orang yang memiliki
karakterisitik sebagai berikut :
1. Mempunyai komitmen terhadap profesionalitas, yakni melekat pada
dirinya sebagai dedikatif
2. Mempunyai komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap
continuous improvement
3. Menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsi
dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, dan
sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta
amaliah (implementasi)
4. Mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, dan
mampu mengatur serta memelihara hasil kreasinya untuk tidak
menimbulkan masalah bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya
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5. Mampu menjadi role mode atau sentral identifikasi diri atau menjadi
panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya.
6. Memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui
pengetahuan

dan

keahlian

secara

berkelanjutan,

dan

berusaha

mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan serta melatih
keterampilan sesuai dengan bakat, minat kemampuannya.
7. Bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di
masa depan.
Menciptakan iklim kinerja professional kepada guru adalah upaya
mengoperasionalkan strategi yang mengakomodasi tugas utama guru dalam
undang-undang tersebut secara optimal sehingga tercapai penciptaan nilai
professional dalam kinerja tim internal secara terintegrasi. Meletakkan sumber
daya manusia sekolah/madrasah terutama guru dengan paradigm pelayanan
prima pendidikan, etos kerja profesioanal, membekali guru dengan kompetensi,
pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku secara individual skil yang dapat
bersinergi dalam integritas program pelayanan prima sekolah/madrasah
bersangkutan sekaligus citra pendidikan secara nasional. Sudah sewajarnya,
secara terstruktur, sekolah/madrasah yang berbasis pelayanan prima pendidikan
mendesain

SDM

tenaga

pendidiknya

untuk

terus-menerus

melakukan

peningkatan profesionalitas dengan berpihak kepada kemajuan dan kepentingan
terbaik peserta didik serta tuntutan dan tantangan masa depan. Mengingat bahwa
dunia industry dan masyarakat memutuhkan mutu lulusan yang sesuai dengan
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perkembangan jaman. Oleh sebab itu, sekolah/madrasah yang berbasis
profesionalitas harus memiliki guru professional yang tinggi untuk memenuhi
tuntutan tersebut.
Iklim yang kondusif bagi guru harus dapat mewujudkan struktur
organisasi yang memberikan peluang kepada individu dengan daya adaptasi
yang tinggi, tanpa adanya tekanan dan tuntutan dari pihak-pihak terkait guna
meningkatkan mutu kinerjanya baik sekolah/madrasah, dan menetapkan
kebijadkan yang mengarah pada organisasi yang memberikan kewenangan
individual

seseorang

untuk

beraktualisasi

menyesuaikan

diri

terhadap

perubahan. Sekaligus organisasi yang berkarakter rasional, motivasi dan
advokasi anggotanya. Rasa memiliki terhadap sekolah/madrasah dan misi
pendidikan nasional adalah bagian dari karakter semangat kebangsaan yang
harus dipupuk dan ditumbuhkembangkan oleh sekolah/madrasah tersebut.
Menciptakan kinerja profesional bagi guru menuntut setiap guru memiliki
individual skill tinggi dan semangat pelayanan prima. Oleh karena itu sebuah
motivasi, kesempatan dan pengayaan kompetensi profesional guru harus
memadai guna menumbuhkan etos kerja berprestasi.
Selanjutnya, misi pendidikan di sekolah/madrasah semestinya didesain
untuk menciptakan nilai karakter peserta didik dengan berorientasi pada
kepentingan terbaik dan masa depan peserta didik. Menciptakan program
unggulan di sekolah/madrasah melalui aktivitas akademik dan non akademik
untuk menciptakan keunikan, dan juga perbedaan dari sekolah/madrasah lain
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serta mampu memenuhi tuntutan masa depan. Hal tersebut dapat mendorong
para guru untuk mengembangkan daya kreasinya menampilkan keunikan pribadi
dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, maka peran sekolah/madrasah
dalam mengoptimalkan potensi peserta didik menjadi sebuah keniscayaan.
Dalam evaluasi kinerja guru di sekolah/madrasah bersangkutan harus mampu
mendefisinikan kompetensi riil yang sudah dilakukan guru serta perbaikannya,
sehingga mampu menciptakan semangat kerja guru yang inovatif.
Organisasi pendidikan atau sekolah/madrasah yang meningkatkan iklim
professional bagi guru adalah menciptakan lingkungan kerja yang berguna untuk
membangun pelayanan prima pendidikan. Sehingga guru tanggap dalam
melayani kepentingan terbaik peserta didik, terciptanya iklim kinerja
professional di lingkungan sekolah/madrasah sebagai gaya hidup, sekaligus
membangun citra profesional yang kuat dikalangan guru sebagai profesi
pendidik.
Penilaian kinerja yang mengandung unsur-unsur tersebut justru akan
menimbulkan kondisi yang buruk bagi organisasi, respons pegawai terhadap
penilaian yang mengandung unsur-unsur beragam bentuk dari mulai sfatnya
yang lunak hingga yang keras. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa hal
yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran penilaian kinerja supaya
hal-hal yang tidak di inginkan tidak terjadi. Menurut Davis dan Werther ada
enam hal yang harus dihindari, yaitu :
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1. Hallo effect, yaitu terjadi ketika satu aspek positif atau negatif dari
yang dinilai penulis terhadap keseluruhan hasil penilaian.
2. Error of central tendency, yaitu penilaian cenderung memberikan
pilihan pada option mendekati rental
3. Leniency and structur bases, jika penilaian cenderung murah atau
pelit dalam melakukan penilaian.
4. Cross

cultural

bases,

yaitu

jika

perbedaan

budaya

yang

menyebabkan kesalahpahaman dalam melakukan penilaian
5. Personal prejudice, yaitu jika adanya prasangka-prasangka penilaian
baik positif atau negative terhadap aspek-aspek yang dinilai
mempengaruhi penilaian
6. Resency effect, yaitu jika kesan terakhir memberikan pengaruh yang
sangat besar terhadap keseluruhan nilai. (Werther, Davis, 1996)
Penilaian
pertimbangan

kinerja

dan

mempunyai

pengembangan.

dua
Tujuan

tujuan

utama,

pertimbangan

yaitu
lebih

tujuan
kepada

bagaimana mengetahui menilai, menyimpulkan dan memberikan imbalan sesuai
tingkatan

kinerjanya

masing-masing.

Sedangkan

tujuan

pengembangan

menunjukkan kepada bagaimana mengetahui, menilai, mengumpulkan dan
mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pegawai selama bekerja. Guru
dalam melaksanakan tugas harus mencapai suatu tingkatan dalam professional
pekerjaan sesuai dengan prosedur dan professional secara optimal. Indikator
sebagai dasar penilaian terhadap kinerja meliputi dimensi yaitu :
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1. Penampilan perilaku yaitu kedisplinan, ramah, jujur, dan wibawa

2. Kecakapan kerja yaitu menyusun program, pengelolaan administrasi,
pembinaan

dan

pengembangan,

menyusun

data,

serta

mengkoordinasikan kebersihan.
3. Keluwesan gerak yaitu menciptakan hubungan baik pada masyarakat
dan sekolah serta berperan aktif dalam kegiatan organisasi
4. Ekspektasi (harapan) yaitu meningkatkan kesadaran dalam gedung
pendidikan.
Adapun beberapa etika seorang pendidik menurut Imam Nawawi adalah :
1. Niat yang ikhlas
Pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah untuk
mengharapkan keridhaan Allah SWT.
2. Membebaskan niat dari urusan duniawi
Hendaklah guru tidak memiliki niat ataupun tujuan untuk urusan
duniawi berupa harta atau ketenaran. Kedudukan, keunggulan atas orangorang lain, pujian dari orang banyak atau ingin mendapatkan perhatian
orang banyak akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan niat mengajar
seorang pendidik.
Hendaklah juga seorang pendidik untuk tidak mengharapkan
dengan pengajarannya itu sesuai yang diperlulkan dari peserta didik, baik
itu berupa pemberian harta kekayaan, meskipun sedikit dan sekalipun
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berupa hadiah yang seandainya dia tidak mendidik, tentulah dia tidak
diberi hadiah. Allah berfirman :

             
    
18. Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), Maka
Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang
yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan
memasukinya dalam Keadaan tercela dan terusir.
3. Ilmu disertai amal
Hendaklah seorang guru waspada agar tidak memaksakan banyak
orang yang belajar dan orang yang datang kepada pendidik. Hendaklah juga
untuk tidak membenci peserta didik yang belajar kepada orang lain selain
dirinya. Ini merupakan musibah yang sering terjadi di ranah pendidikan
karena niat yang buruk dan merusak. Bahkan ada hujjah tentang
meyakinkan bahwa dia menginginkan keridhaan Allah Yang Maha Pemurah
dengan pengajarnnya, tentulah dia tidak membenci hal itu, tetapi dia akan
mengatakan kepada dirinya: “Aku menginginkan ketaatan dengan
pengajarannya. Dengan belajar kepada orang lain dia ingin menambah ilmu,
maka tidak ada yang salah dengan dirinya”.
Telah diriwayatkan dalam Musnad Imam yang diakui keabsahannya
dan kepemimpinannya Abu Muhammad Ad-Daarimi ra dari Ali Bin Abi
Thalib ra, katanya: “Wahai orang-orang yang berilmu! Amalkanlah ilmumu
karena orang alim itu ialah orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya

31

dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Akan muncul orang-orang yang
mempunyai ilmu dan tidak melampaui tenggorokan mereka dan perbuatan
mereka bertentangan dengan ilmu mereka dan bathin mereka bertentangan
dengan zhahirnya. Mereka duduk di majelis-majelis dan sebagian dari
mereka membanggakan diri kepada sebagian lainnya sampai ada orang yang
marah kepada kawan duduknya karena belajar kepada orang lain dan dia
meninggalkannya. Amal-amal yang mereka lakukan di majelis-majelis itu
tidak akan sampai kepada Allah SWT”.
4. Akhlak guru al-Qur‟an
Pengajar harus memiliki akhlak yang baik sebagaimana yang tertera
didalam syara‟,berperilaku terpuji, dan memiliki sifat-sifat baik yang
diutamakan Allah SWT seperti zuhu, pemurah, dermawan, serta budi pekerti
mulia, wajah-wajah yang berseri, wara‟, dan memiliki sifat rendah hati dan
tunduk. Dan apapun yang terkait dengan akhlak baik yang harus
dicerminkan kepada peserta didik sebagai contoh dan suri tauladan.
5. Lemah lembut terhadap murid
Seorang pengajar sudah sewajarnya untuk bersikap lemah lembut
kepada orang yang belajar kepadanya dan menyambutnya serta berbuat baik
sesuai dengan situasi dan kondisi.
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6. Memberi nasehat kepada murid
Seorang guru harus memberikan nasihat kepada peserta didik karena
Rasulullah SAW bersabda: “Agama itu nasihat, bagi Allah SWT, kitabNya,
RasulNya, para pemimpin muslimin dan orang awam di antara mereka.”
Hendak juga guru mengingatkan akan keutamaan hal itu untuk
membangkitkan kegiatannya serta menambah kecintaannya, membuat
zuhud terhadap ketenangandunia dan menjauhkan dari kecondongan agar
mencegah tidak terpedaya oleh hal tersebut. Memberikan nasihat yang baik
kepada peserta didik untuk mashlahat-mashlahat peserta didik. Dan
hendaklah untuk memperhatikannya dalam kebaikan dan menyayangi
peserta didik.
7. Tawadlu‟ (rendah hati) terhadap murid
Seorang pendidik tidak boleh untuk menyombongkan diri kepada
para peserta didik, akan tetapi harus bersikap lemah lembut dan rendah hati
terhadap peserta didik. Diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda: “bersikaplah
lemah lembut kepada orang yang kamu ajari dan guru yang mengajari
kamu.”
8. Bertahap (berangsur-angsur) dalam mengajar etika
Pendidik secara berangsur-angsur memberikan pengajaran terhadap
adab-adab yang luhur dan perilaku yang baik serta dilatih untuk perkaraperkara kecil yang terpuji.
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Pendidik juga harus membiasakan diri untuk memelihara dalam
semua urusan bathin dengan mendorong dalam perkatan dan perbuatan yang
berulangkali ditunjukkan keikhlasannya dan benar serta memiliki niat yang
baik.38
Proses pendidikan merupakan interaksi antara guru dan peserta didik
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuna pendidikan tersebut
ialah mentransmisikan pengalaman-pengalaman dari suatu generasi ke
generasi berikutnya. Menurut Al-Ghazali, tujuan dari pendidikan ialah
mendekatkan diri kepada Allah SWT bukan pangkat dan bermegahmegahan.39 Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dibutuhkan interaksi
antara guru dan murid, dalam arti hubungan yang seperti apakah agar tujuan
tersebut terwujud. ini merupakan hal yang tidak mudah, guru sebagai pelaku
utama dalam pendidikan memerlukan persiapan yang baik dari segi
penguasaan ilmu yang diajarkan, kemampuan dalam menyampaikan, hingga
dalam memahami watak atau karakter yang ada pada peserta didik sehingga
membutuhkan konsep khusus dalam mengaplikasikannya.
Kitab Ihya‟ulumuddin karangan Al-Ghazali memberikan beberapa
konsep etika guru terhadap murid dalam mengajar.
Pertama, guru memiliki rasa kasih sayang terhadap murid dan
memperlakukan murid selayaknya anak sendiri. Guru berperan sebagai
penyelamat murid dari neraka akhirat dan orangtuanyalah sebagai penyebab
38
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mereka terlahir di dunia. Oleh karena itu, guru bertanggung jawab besar
untuk keselamatan muridnya. Guru memberikan manfaat terhadap muridnya
untuk menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Hal tersebut haruslah
diiringi dengan niat serta keiklasan mengajar karena Allah SWT. Untuk
menjadi guru memanglah tidak mudah, karena dengan adanya banyak
rintangan dan godaan termasuk hal-hal yang berhubungan dengan duniawi.
Hakikatnya, guru adalah orang yang memberikan petunjuk ke jalan Allah
SWT.40
Kedua, mengikuti teladan Rasulullah SAW dengan tidak meminta
upah atas pekerjaannya dan mengajar memang atas niat karena Allah SWT
dengan tidak melihat apa yang dikerjakan oleh murid ataupun guru, akan
tetapi kewajiban seorang murid yang mengingat budi dari gurunya karena
guru adalah petunjuk bagi murid itu sendiri. Guru tidaklah meminta imbalan
atas kewajiban yang harus ia kerjakan.
Ketiga, tidak meninggalkan nasehat seperti contoh melarang murid
mempelajari suatu ilmu yang belum pada tingkatnya. Guru menjelaskan
betul tentang pentingnya ilmu yang ditujukan hanya untuk mendekatkan diri
kepada Allah SWT. Guru menjadi penasehat, pembimbing dan pendidik
ketika murid membutuhkan.
Keempat yaitu mencegah dan menasehati murid dari perilaku tercela
akan tetapi secara sembunyi-sembunyi ataupun menyindir dengan cara kasih
40
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sayang dan tidak mengejek. Hal tersebut dilakukan agar murid tidak minder
dan tidak takut kepada guru. Sifat kasih sayang mempunyai sebuah
kekuatan yang besar dalam menguasai dan menundukkan psikologi murid.
Sindiran akan memberikan rangsangan pada murid untuk mencari tahu apa
maksud dari sindirian tersebut, sehingga membuat murid akan berpikir.
Untuk

itu

guru

harus

menjauhkan

perilaku

buruk

dengan

cara

menghindarkannya sebaik mungkin.41
Kelima, tidak mewajibkan murid untuk mengikuti guru, dalam hal
ini Al-Ghazali berpandangan pada kebiasaan guru fiqh yang menjelekkan
ilmu bahasa begitupun sebaliknya, seorang guru hendaklah memberikan
keleluasan kepada murid untuk mencari dan mempelajari ilmu seluas
mungkin dengan bertanggung jawab akan berbagai ilmu pengetahuan tsb.
Keenam, memperlakukan murid sesuai dengan kesanggupannya
yaitu memberikan pengetahuan sesuai dengan pemahaman murid. Murid
dapat mengembangkan pemahamannya jika tingkat pemahaman tersebut
sudah sampai padanya. Jika sudah sampai pemahaman dan dapat
melanjutkan memperdalam ilmu tersebut maka akan menimbulkan
keselamatan dan juga manfaat. Jika sebaliknya ma bertentangan serta salah
pemahaman.
Ketujuh, adanya kerja sama dengan murid untuk membahas tentang
masalah, disini guru memberikan pengertian dan penjelasan kepada murid
41
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yang kurang pemahaman tentang ilmu pengetahuan dasar, dan tidak
membuat kebingungan murid. Hal ini akan membuka pemahaman dan
cakrawala berpikir tentang pengetahuannya sendiri.
Kedelapan yaitu seorang guru harus mengamalkan ilmunya,
perbuatannya harus mencerminkan terhadap perkataannya bahkan ilmu yang
dimilikinya. Dalam hal ini orang berilmu lebih berdosa atas perbuatan
maksiat daripada orang bodoh, karena akan menyesatkan banyak orang yang
telah mengikutinya.42
4. Biografi Singkat Imam Al-Ghazali
Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir filsafat islam dan juga
tokoh pemikiran muslim. Beliau lahir pada abad ke 5 H sebagai ilmuan dan
pemikir islam yang termahsur pada zaman Abbasiyah. Diantara tokoh yang
terkenal yaitu Al-Syahrastani, Umar Khayam, Al-Ragib Al-Ashfihany,
Nizam al-Mulk, Al-Hariry, dan lain-lain.43
Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad
al-Thus al-Ghazali dan sering dikenal sebagai Al-Ghazali. Terkadang ia juga
dipanggil dengan Ghazzali yang memiliki (dua z) yang artinya tukang pintal
benang, karena pekerjaan ayahnya adalah tukang pintal benang wol.
Sedangkan jika hanya (satu z) karena ia lahir di Ghazalah, di kota Thus
Khusaran Iran ada tahun 450 H/1058 M. Beliau mendapatkan gelar yaitu
imam besar Abu Hamid al-Ghazali Hujjat al-Islam.
42
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Ayahnya meninggal dunia ketika kedua anaknya masih kecil.
Meskipun berpenghasilan kecil dan tidak tetap akan tetapi ayahnya memiliki
kecintaan kepada anak-anaknya dalam bidang ilmu dan memiliki harapan
besar kepada anaknya. Ketika ayahnya meninggal, beliau menitipkan anakanaknya pada salah satu sahabatnya untuk dididik dan di sekolahkan pada
sekolah yang menyediakan biaya gratis bagi murid-muridnya.44
Masa itu terdapat kemudahan pendidikan bagi rakyat biasa dan
tersedia berbagai macam sarana pendidikan untuk umum. Biaya pendidikan
dan biaya hidup ditanggung oleh pemuka setempat, bahkan orang yang
termiskin pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah pendidikan
tertinggi.
Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh al-Ghazali untuk
memperoleh pendidikan yang tinggi. Dimulai dari belajar agama sebagai
pendidikan dasar yang diajarkan oleh ustadz setempat yang bernama Ahmad
bin Muhammad Razkafi. Lalu al-Ghazali

pergi ke Jurjan dan menjadi

sanntri Abu Nasr Ismaili. Setelah menyelesaikan pendidikan di Thus dan
Jurjan, al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Naisabur dan ia tinggal
disana.45 Ia belajar dengan seorang ulama besar Al-Juwaini yang dikenal
sebagai al-Haramain tentang berbagai keilmuan seperti ilmu kalam, ilmu
mantiq, dan lain sebagainya.
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Selanjutnya ia pindah ke koa pusa kebudayaan dan pengetahuan
islam pada masa itu yaitu Baghdad. Ia mengajarkan dan mengamalkan
pengetahuannya sehingga membuat ia menjadi orang yang masyhur. Berkat
pengetahuan dan kebesaran pribadinya, beliau diangkat menjadi perdana
menteri Nidham al-Mulk dan menjadi Maha Guru di Universitas
Nidhamiyah pada

tahun 483 H/1090 M pada saat usia 30 tahun. Itu

merupakan puncak kesuksesan atas karir yang diperoleh oleh Al-Ghazali.
Beliau memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan,
politik, budaya dan agama. Setiap kebijakan pasti memiliki persetujuan
darinya. Atas hal itu Al-Ghazali mengalami pertentangan bathin antara
kecintaannya dengan kehormatan, kemewahan, kemasyhuran dan kesalehan.
Maka beliau menulis risalah Ayyuha al-Wadad yang menyatakan untuk
menghindari pemberian penguasa yang memiliki unsur politis karena
kecewa dengan pemerintahan pada waktu itu atau secara kejiwaan
bertentangan dengan dirinya.46
Al-Ghazali muak dengan segala kepalsuan dunia dan memutuskan
merubah arah dan orientasi kehidupannya pada dunia tasawuf. Tahun 488 H
ia pergi ke Baghdad meninggalkan segala bentuk kemewahan, jabatan, dan
tinggal di Damsyik sampai belasan tahun untuk merenung dan
memperdalam ilmu ibadahnya. Di Damsyik ia melakukan pertaubatan
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dengan berkhalwat, mensucikan diri dan jiwanya, membersihkan akhlak dan
budi pekertinya serta selalu berfikir kehadirat Allah.
Al-Ghazali memiliko lebih dari 300 karya yang meliputi berbagai
macam

ilmu

pengetahuan

diantaranya

yaitu

Ayyuhal

Walad,

Ihya‟ulumuddin, dll. Al-Ghazali merupakan pemikir islam yang sangat
memiliki banyak karya meskipun hanya 55 tahun ia berjuang dan
melahirkan beberapa karya ilmiah yang terkenal hingga penjuru dunia
bagian timur dan barat, sampai hasil pemikirannya pun diadopsi oleh
oerientalis barat. Puluhan karyanya disiplin ilmu yaitu politik, filsafat,
kalam, fiqh, ushul fiqh, tafsor, tasawuf, pendidikan, dsb.
Al-Ghazali merupakan pribadi yang haus akan ilmu dan ia
mempelajari berbagai ilmu sehingga pengetahuannya melampaui temantemannya. Bahkan dalam segi hafalannya sangatlah kuat. Ia merupakan
pribadi yang jenius, jeli pengamatannya, akurat, dan memecahkan berbagai
persoalan. Ia mengajar di lembaga pendidikan Nizamiyah yang tlah
didirikan oleh Kesultanan Seljuk untuk mengajarkan Ahlus-Sunnah.
Al-Ghazali adalah sosok kharismatik dan tokoh legendaris. Ia
dianugerahi harta berlimpah, ketenarana, dan keharuman nama sehingga
bijak petuahnya. Meskipun demikian, ia tidak terlena dengan apa yang tlah
didapatinya. Ia tetap bergelut dengan ilmu menelaah berbagai macam buku.
Hal tersebut yang menjadi faktor utama dalam perubahan besar kehidupan
Al-Ghazali di kemudian hari.
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Awal terjadi perubahan tersebut dimulai dengan seringnya AlGhazali membaca berbagai macam buku seperti Qut Al-Qulub karya Abi
Thalib Al-Makky, kitab karya Al-Haris Al-Mahasiby, dan Al-Mutafarriqat
Al-Matsurah yang ditulis oleh Al-Junaid.
Segala sesuatu yang dilakukan dapat diraih dengan jalan ilmu dan
Al-Ghazali telah mendapatkannya. Tidaklah cukup mendengarkan dan
belajar saja, akan tetapi harus peka dan jeli. Maka dari situlah timbul rasa
nyata bahwa kebahagiaan akhirat hanya dapat diraih dengan ketaqwaan dan
menjaga hawa nafsu.
Untuk mencapai tujuan akhirat, harus menjauhkan diri dari
kegelamoran dunia, menghindari fatamorgana dari kehidupan, dam
mengharapkan ridho Allah SWT . hal tersebut tidak akan terealisasi jika hati
masih melihat harta benda kehidupan dunia.
Lalu Al-Ghazali intopeksi kepada amal perbuatannya hanyalah
sebatas belajar mengajar yang tidak memberikan jalan menuju akhirat. Niat
mengajar tidaklah karena Allah SWT. Semata-mata hanya termotivasi
mencari kekayaan dan reputasi.
Jika dalam belajar mengajar tidak memperbaiki niat niscaya akan
jauh dari tujuan yaitu mencari ridho Allah SWT. Tiba-tiba suara iman
memanggilnya. “Tinggalkanlah, tinggalkanlah kehidupan hanyalah
sementara, sedangkan hakikat perjalanan kehidupan amatlah panjang.
Semua ilmu dan amal hanyalah riya‟ serta semu. Jika tidak sekarang kapan
lagi kiat akan mempersiapkan kehidupan akhirat? Jika kamu tidak
menyampingkan rintangan itu, lalu kapan lagi?
Akan tetapi kehidupan semu tidaklah menyerah begitu saja, “ini
kesempatan emas yang tidak datang kedua kalinya, maka ambilah peluang
itu” lalu imannya berkata “jika kamu meninggalkan harta kekayaan terseut,
niscaya kamu akan bebas dari bencana dan bahaya. Engkau akan jauh dari
persengketaan dan tidak hanyut dalam keterombang-ambingan”
Tetapi jiwa masih saja diselimuti kesenangan dan nafsu dunia hingga
hampir 6 bulan lamanya. Pada bulan Rajab 488 H, ia mengalami
kebingungan dalam jiwa yang sangat hebat dalam menentukan pilihan
tersebut. Ia tetap melakukan aktifitas belajar mengajar akan tetapi lidahnya
menjadi kelu dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata. Lalu ia berikhtiar
dan berserah diri kepada Allah dengan segenap jiwa raganya. Kini hatinya
lapang untuk menjauhi kesenangan duniawi.
Setelah pergi meninggalkan Hijaz ia menjelajahi Mesir dan
Alexandria. Al-Ghazali melakukan perjalanan lebih dari sepuluh tahun
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untuk mengunjungi tempat-tempat suci islam yang bertebaran di daerah
Islam yang luas. Menurut Ibn-ul-Asir, selama perjalanan selama perjalanan
menulis Ihya‟ulumuddin yang karyanya mempengaruhi pandangan sosial
dan religius islam dalam berbagai segi. Do‟a ketaatannya kepada Tuhan dan
mensucikan hati serta mengungkap rahasia besar yang sampai saat itu belum
diketahui.
Tidak lama setelah Fakhrul Mulk meninggal karena terbunuh pada
tahun 500 H/1107 M, Al-Ghazali kembali ke Thus. Ia menghabiskan
umurnya untuk mengajar dan membaca Al-Qur‟an hadist. Di samping ia
tinggal didirikanlah madrasah untuk para santri yang mengaji serta sebagai
tempat berkhalwat bagi para sufi. Pada hari Senin tanggal 14
Jumaditsaniyah 505 H/ 18 Desember 1111 M, al-Ghazali meninggal dunia
tepat pada usia 55 tahun.47
5. kronologis karya fenomenal Al-Ghazali
a) Periode Pertama (465-478 H)
Adapun karya yang ditulis sebelum meninggal gurunya yaitu Abi
Al-Ma‟alay Al-Juwainy, yaitu:
1) At-ta‟liqah fi Furu‟
2) Al-Mankhul fi Ushul Al-Fiqh
b) Periode kedua (478-488 H)
1) Al-basith fi Furu‟ al Mazhab
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2) Al-wasith
3) Al-wajiz
4) Khulashah al-Mukhtashar wa Naqawah Al-Mu‟tashar atau AlKhulashash fi Al-Fiqh As-Syafi‟i
5) Al-Muntahil fi Ilmi Al-Jadal
6) Ma‟akhizh al-Khilaf
7) Tahshin al-Ma‟akhidh
8) Syifa al-Ghalil
9) Fatwa li Ibni Tasyfin
10) Al-FatwaAl-Yazidiyyah
11) Maqasid al-Falasifah
12) Tahafut Al-Falasifah
13) Mi‟yar Al-„uqul
14) Mizan Al-„Aqli
15) Hujjah Al-Haq
16) Qawashim Al-Bathiniyyah
17) Al-Iqtishad fi Al-„Itiqad
18) Al-Risalah al-Qudsiah fi al-„Aqaid
19) Mi‟yar al-„ilmi
20) Al-Ma‟rofah al-„Aqliah wa Al-Asrar Al-Ilahiah
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c) Periode ketiga (488-499 H)
Karya yang ditulis banyak sekali pada periode ini, salah satunya
yaitu Ihya‟ulumuddin.
d) Periode keempat (499-503 H)
1) Al-Munqizh min Al-Zhalal
2) Al-Mustashfa fi „Ilmi Al-Ushul
e) Periode terakhir (503-505 H)
1) Minhaj Al-„Abidin fi Al-Zuhdi Wa Al-Akhlaq wa Al-„ibadat
2) Illjam Al-„Awwam‟an „Ilmi Al-Kalam.
Buku ini merupakan karya terakhir yang ditulisnya pada tahun
505 H. beberapa hari sebelum kematiannya buku ini berafiliasi
ke mazhab salaf dan menerangkan beberapa hal yang keluar dari
mazhab yang menyebabkan dapat menyeret ke bid‟ah.48
6. Mengenal Kitab Ihya’ulumuddin
Pada dasaranya pemikiran Al-Ghazali hanya sebatas ajaran-ajaran
agama islam saja oleh karena itu, sebagian dari ahli berpendapat bahwa
pemikiran al-Ghazali adalah epistimologi islam. Kitab Ihya‟ulumuddin
merupakan salah satu karya yang sudah cukup terkenal dan dinikmati
berbagai kalangan keilmuanya. Karena itulah, ulama-ulama fuqaha
menjadikan kitab ini sebagai rujukan dalam bidang fiqih, sedangkan oleh
para sufi kitab ini memuat materi-materi pokok yang tidak boleh
48
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ditinggalkan. Karena dalam kitab inilah terkandung ilmu fiqih dan tasawuf,
sehingga Ihya menjadi kitab yang sangat hebat dengan berbagai jenis ilmu
yang terkandung di dalamnya.
Mulanya kitab ini dilakukan penyalinan dengan tulis tangan yang
dibuat hampir 120 makhtutoh yang kemudian disimpan di perpustakaanperpustakaan terkenal di dunia seperti perpustakaan Kutub al-Misriyyah, alAzhar, Istanbul, Teheran dan lainnya. Kemudian dengan adanya era mesin
percetakan maka Ihya diperbanyak dan tersebar diberbagai penjuru negara
muslim.
Secara isi keseluruhan, Ihya mengandung tiga sendi utama
pengetahuan islam, yakni Syari‟at, Thariqat, dan Haqiqat. Al-Ghazali
mengintegralkan ketiganya agar mudah dipahami oleh pembaca. Menurut
As-Sayyid Abdullah al-Aydrus memberikan kesimpulan yaitu dengan
memahami kitab Ihya, seseorang cukup meraih tiga sendi agama islam.
Kitab Ihya adalah kitab yang paling agung falam mengetahui halal
dan haram, menghimpun hukum haram zahir, dan mencabutnya kepada
rahasia-rahasia yang sangat dalam pemahamannya. Tidak hanya masalah
furu‟ dan persoalannya, dan tidak pula mengarungi lebih dalam ke dasar
samudera sehingga tidak mampu kembali ke tepian, akan tetapi beliau juga
mengumpulkan antara ilmu zahir dan bathin, menghiasi makna-maknanya
dengan sebaik-baiknya tempat. Menuturkan mutiara-mutiara lafaz dan
dhabtnya.

45

7. Penelitian Relevan
Kita tentunya sudah mengetahui tentang pemikiran Imam AlGhazali tentang karyanya yaitu Kitab Ihya‟ulumuddin telah dibedah dan
banyak keilmuan yang lahir dari berbagai tokoh ataupun ahlinya. Karena
hal tersebut, tanpa mengurangi hasil kajian terdahulu, kitab ini telah
banyak yang mengkaji dan menganalisa dari berbagai macam perspektif
dalam isinya termasuk salah satunya yaitu etika guru dalam
pembelajaran. Adapun penelitian tentang Imam Al-Ghazali dan Kitab
Ihya‟ulumuddin sebagai berikut :
1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahmi berjudul Etika Belajar
Mengajar

Menurut

Imam

Al-Ghazali

(Kajian

Kitab

Ihya’ulumuddin). Menggunakan metode kualittif dengan penelitian
library research. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah pendidikan
hendaklah berdasarkan etika yang mengatur baik buruknya dalam
belajar mengajar. Bahkan seorang muridpun harus memiliki etika
kepada gurunya yang telah mentransfer, mendidik, dan membimbing
muridnya ke arah yang lebih baik sehingga dapat menjadi manusia
yang berguna dan memiliki rasa hormat terhadap teman sebaya,
pendidik, orangtua, maupun masyarakat. Etika juga merupakan
tuntutan naluriah manusia yang membenarkan kebaikan.
2. Skripsi yang dituis oleh Lusita Yustiara yang berjudul Implementasi
Kode Etik Guru dalam Proses Pembelajaran di SDN 55 Bengkulu
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3. Selatan. Menggunakan jenis penelitian Field Research dengan
pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil observasinya yaitu beberapa
guru disana telah mengetahui kode etik guru dan menerapkannya
dengan baik. Adapun kode etik yang masih kurang dilaksanakan
ialah kode etik mengenai mengembangkan dan meningkatkan mutu
dan martabat profesi, dan kejujuran profesional yang dimana guru
melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan yang
diatur dalam kode etik guru karena pengaruh subjektivitas, sarana
dan prasarana, serta kurang minatnya guru dengan pelatihan
organisasi profesi keguruan.
4. Jurnal yang ditulis oleh Tri Indriyanti, Khairil Ikhsan Siregar, dan
Zulkifli Lubis berjudul Etika Interaksi Guru dan Murid Menurut
Perspektif Imam Al-Ghazali menggunakan metode penelitian
Library Reseacrh dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil
penelitiannya ialah guru harus memberikan kasih sayang kepada
murid seperti memperlakukan dan menyayangi anaknya sendiri. Jika
seorang guru ingin berhasil menjalankan tugasnya, hendaklah guru
memberikan suasana kasih sayang dan interaksi yang hangat kepada
peserta didik. Konsep ini tidak hanyaberlaku pada saat sekarang,
akan tetapi bisa juga dilakukan pada masa yang akan datang.
5. Skripsi yang ditulis oleh Asep Suprianto berjudul Konsep Guru dan
Murid Dalam Pandangan Al-Ghazali. Menggunakan penelitian
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kualitatif

dengan

jenis

penelitian

Library

Research.

Hasil

penelitiannya ialah konsep etika guru dan murid dalam pandangan
al-Ghazali memiliki 8 yang harus diterapkan guru yaitu sayang
kepada murid, meneladani rasulullah, memberi petunjuk kepada
murid,

tidak

menjelekkan

ilmu

yang

lain,

memperhatikan

kemampuan muridnya, tidak membawa pengaruh buruk terhadap
murid, mengamalkan ilmu yang diajarkan.
6. Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Mukhlison yang berjudul Etika
Komunikasi dalam Islam Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali.
Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu etika komunikasi diantaranya
yaitu etika komunikasi guru dan murid yang terkandung dalam kitab
Ihya‟ulumuddin, etika komunikasi bertamu, etika komunikasi dan
kasih sayang kepada manusia.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Metode penelitian yaitu membahas konsep, teoritik berbagai metode dan
kelemahannya, dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang
diperlukan.49 Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah metode kualitatif.
Metode kualitatif menurut S. Margono adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata yang bersifat tertulis ataupun lisan dari
orang-orang dan perilaku yang diamati.
Penelitian ini lebih mengarahk pada jenis penelitian kepustakaan atau
library research, yaitu bentuk penelitian berdasarkan literatur dengan
pengumpulan data atau informasi yang diambil pada kitab Ihya‟ulumuddin dan
buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran etika guru dalam proses
pembelajaran sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran serta gagasdan baru
sebagai bahan analisis perbandingan yang dijadikan landasan teoritis pada
penelitian yang dilakukan.
B. Sumber Data
1. Data
Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang tersistematis, terarah, dan
memiliki tujuan yang jelas, sehingga mendapatkan data yang relevan dengan
masalah.
49

Lexy j Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005 ).
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Adapun data yang dikumpulkan penulis ada 2 cara, yaitu :
a. Data primer adalah data yang akan dikaji dalam permasalahan,
karena sifat dari penelitian literer maka datanya bersumber dari
literatur. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah kitab
Ihya‟ulumuddin karya Imam Al-Ghazali
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung.
Data tersebut diperoleh dari buku-buku yang berisi tentang etika guru
yang mendukung dalam pembahasan skripsi yang ada di dalamnya.
Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan
fokus penelitian. Data tersebut terdiri dari dua jenis yaitu data yang bersumber
dari manusia atau informan, dan data yang berasal dari non manusia seperti
arsip, catatan, dan lain sebagianya.
C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam rangka penelitian.
Penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan dan menggunakan metode
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.50
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan
penelitian kepustakaan (Library Research) dengan langkah-langkah:
1) Membaca buku-buku sumber baik primer maupun sekunder
2) Mempelajari serta mengkaji kajian yang terdapat dalam buku-buku
sumber
50

Andi Prastowo, Menguasai teknik-teknik Koleksidatapenelitian Kualitatif,Jogjakarta ;Diva
press, 2010, hal 20.
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3) Menganalisis kajian yang ada di buku sumber serta mengaitkan dengan
konteks pendidikan masa sekarang.
D. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian data, mengurutkan
data ke dalam kategori, pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema maupun rumus hipotesis kerja yang disarankan oleh data.
Menurut Bogdan dan Biklen, yang dikutip dari Lexy J. Moloeng, analisis
data kualitatif adalah upaya yang dilakukan denga cara bekerja dengan data serta
memilahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan yang penting dan yang dipelajari, dan
memutuskan sesuatu yang dapat diceritakan kepada orang lain.51
Relevansi konsep etika guru dalam proses pembelajaran dalam kitab
Ihya‟ulumuddin dalam konteks saat ini dilakukan analisis komparasi atau
perbandingan yaitu membandingkan dalam beberapa aspek yaitu data lain,
situasi, serta konsep filosofi lainnya untuk membandingkan antara konsep etika
tersebut dengan kondisi pendidikan saat ini.
1. Reduksi data
Reduksi data dilakukan demi menghindari penumpukan data yang menyebabkan
peneliti tidak sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
Data yang diperoleh dari sumber primer dicatat secara teliti dan diambil kata
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kuncinya. Reduksi data penting dilakukan agar terciptanya kesesuaian antara
tema penelitian dengan teori penelitian.
2. Penyajian data
Penulis melakukan penyajian data dengan menggunakan metode deskriptif
analisis yaitu suatu usaha dalam mengumpulkan data dan menyusun data dan
menganalisis interpretasi atau penafsiran terhadap data tersebut.52
3. Verifikasi data
Verifikasi data dilakukan dalam analisis untuk pemeriksaan hasi penelitian agar
terciptanya

kesinambungan

antara

teori

dengan

hasil

peneliat

dan

kesinambungan terhadap sumber sekunder sebagai pendukung penelitian yang
kemudian melahirkan konsep yang baru.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Etika

Guru

PAI

dalam

Proses

Pembelajaran

Menurut

Kitab

Ihya’ulumuddin Karya Al-Ghazali
1. Ruang lingkup Kitab Ihya’ulumuddin Jilid V
Kitab Ihya‟ulumuddin karya Imam Al-Ghazali merupakan kitab tasawuf
yang dikenal oleh kalangan umat islam. Uraian dalam kitab Ihya‟ulumuddin
dekat dengan persoalan kehidupan spiritual, akhlak, maupun sosial.
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa pembahasan
dalam kitab Ihya‟ulumuddin membahas tentang muamalah. Mu‟amalah yang
dimaksud adalah ilmu amal perbuatan yang “selain harus diketahui, juga dituntut
untuk diamalkan”, baik secara lahir maupun bathin. Posisi kitab Ihya‟ulumuddin
yang membuat menjadi rujukan awal penting dalam khazanah tasawuf, yakni
jembatan yang menghubungkan aspek syariat lahir dengan aspek tasawuf dalam
islam.
Kitab Ihya‟ulumuddin menuai banyak perhatian dari pembacanya,
beberapa diantaranya ada yang memberikan pujian dengan bobot isinya, orang
memberikan kritikan karena terpesona dengan keistimewaan isinya, sedangkan
beberapa imam bersikap moderat dan memberikan penilaian yang berupa pujian
maupun kritikan dan memberikan penilaian yang sportif.
Kitab Ihya‟ulumuddin tidak hanya membahas tentang hati, akan tetapi
juga membahas tentang hal-hal yang menyeret seseorang kepada kebinasaan,
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seperti: kesombongan, riya‟, dengki, congkak, dan lain sebagainya. Tidak
dipungkiri bahwa kitab ini memberikan banyak manfaat meskipun beberapa
diantaranya ada beberapa hal yang tercela sebab mebahas berbagai macam
pendapat dari pakar filosof tentang tauhid, kenabian, dan hari kiamat.
Ihya‟ulumuddin membahas tentang masalah ibadah serta adab yang
sejalan dengan Al-Qur‟an maupun sunnah. Dengan kelebihan dan kekurangan
dalam kitab ini maka beberapa orang juga bersilang pendapat dalam penilaian
mengenai kitab ini.
Abu Hasan Al-Nadawi berkata, “kitab Ihya‟ulumuddin memiliki reputasi
yang tinggi di mata para ulama yang menjunjung tinggi persoalan akhlak. Kitab
tersebut juga membahas tentang akhlak, baik segi unsur, perkembangan, dan
klasifikasinya pun dibahas dengan mendalam. Membicarakan tentang penyakit
hati, sebab-sebabnya, beserta terapinya. Ia mampu menggabungkan antara ilmu,
pengalaman, hikmah, dan tarbiyah. Di samping itu, orang tidak akan mengalami
kegundahan bahkan terbangun jiwanya. Dari beberapa gambaran di atas,
Nampak kepribadian Al-Ghazali dalam mendalami tabiat manusia. analisisnya
ilmiah, kecerdasan, dan pemikiran yang cemerlang.
An-Nadawi berpendapat bahwa kitab Ihya‟ulumuddin merupakan kitab
yang memuat berbagai macam motivasi positif, dan pendidikan. Sebagian besar
dari kitab ini membahas tentang permasalahan jiwa yang mencakup motivasi
positif maupun ancaman. Kedua hal tersebut memberikan gambaran tentang
godaan dunia serta keabadian akhirat.
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Meraih kedua hal tersebut tentunya membutuhkan keimanan, amal
shaleh, dan perbuaatan yang positif. Al-Ghazali memiliki gaya pemaparan yang
sangat memikat, seperti penuturan minta maaf, ia mampu menyajikan seolaholah permintaan maaf itu datangnya dari seorang sahabat setia atau pengawal
yang setia kepada atasannya.
Dengan beberapa kelebihan penyajian yang ditulisnya, kitab ini menjadi
kitab yang komprehensif sekaligus fleksibel karena menggabungkan unsur islah
dan tarbiyah. Sebab Al-Ghazali telah berusaha maksimal untuk menjadikan kitab
itu sebagai pelita sekaligus pendidik untuk mengungguli kitab-kitab lainnya.
Sekaligus sebagai salah satu referensi dari berbagai perpustakaan islam. Karena
hal itulah kitab ini menjadi fenomenal karena membahas banyak masalah
akidah, fiqih, qalbu, pendidikan moral dan kiat-kiat untuk mencapai ihsan.
Salah satu fenomena yang lainnya ialah jika pembaca memperdalam
kitab ini dan menyebabkan sikap ghuluw (berlebih-lebihan) dalam dunia zuhud,
serta mengekang diri dari kehidupan, memperbanyak khalwat untuk beribadah,
bahkan sampai berdampak pada jiwanya.
Hal tersebut bisa kita padukan dengan keadaan zaman sekarang. Tetap
saja yang menjadi teladan ialah nabi Muhammad SAW yang dapat
menggabungkan antara ilmu yang mapan, sejarah yang akuntabel, dan hati yang
bersih pula. Karena jika kita dapat mencerna sejarah dengan baik dan dapat
memahami ibrah dari sejarah kita akan mencicipi manisnya keimanan dan
memperkuat keimanan. Maka dari itu akan muncul apresiasi tentang spirit
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keagamaan dengan hadirnya kitab Ihya‟ulumuddin ini, kita juga dapat
memadukan hal-hal yang masih berkaitan pada saat sekarang.
2. Temuan Khusus
a. Etika (Mengajar) Guru
Orang yang baik akhlaknya adalah orang yang banyak malu, sedikit
menyakiti orang, banyak berbuat, benar lidahnya, sedikit berbicara dan
banyak kerjanya, sedikit tergelincirnya, berbuat kebaikan, lemah lembut,
banyak sabarnya, banyak berbuat kebaikan, banyak berterimakasihnya,
silaturrahim, dapat mengendalikan diri ketik marah, tidak mengutuk orang
lain, tidak suka mengadu domba, tidak dengki, tidak kikir, tidak ahli hasut,
manis muka, bagus lidah, cinta pada jalan Allah, benci karena Allah, rela
karena Allah dan marah karena Allah” maka itulah orang yang baik
akhlaknya. Yang paling utama untuk ujian baiknya akhlak adalah sabar atas
rasa sakit dan tahan atas kekerasan orang. Barangsiapa yang mengadu
tentang buruknya akhlak orang lain, niscaya yang demikian itu menunjukkan
jeleknya budi pekertinya sendiri. Karena baiknya akhlak itu adalah yang
tahan dengan rasa sakit.53
    
“dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
(QS. Al-Qalam: 4)
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Abu Usman Al Hiyari pernah di undang pada suatu undangan. Orang
yang mengundangnya ingin mencobanya. Sesampainya Usman ia berkata
kepadanya: “Sesungguhnya saya tidak punya maksud apa-apa denganmu”.
Kemudian Abu Usman pulang dan belum begitu jauh, orang yang mengundang
memanggil untuk yang kedua kalinya, lalu pengundang itu berkata kepada
Usman: “Hai tuan guru, pulanglah.” Maka pulanglah Abu Usman lalu diundang
lagi oleh si pengundang untuk yang ketiga kalinya seraya berkata: “pulanglah
untuk ketepatan waktu.” Maka ketika Abu Usman telah sampai di pintu
rumahnya ia pun mengatakan hal yang sama seperti yang pertama. Usman pun
datang kembali untuk yang keempat kalinya lalu diperlakukan yang sama seperti
sebelumnya. Akan tetapi Usman tidak merubah sikapnya dari yang demikian.
Kemudian pengundang itu bertekuk lutut (menunduk) pada dua kaki Abu Usman
seraya berkata: “Hai tuan guru, sesungguhnya saya hanyalah ingin mencobamu,
maka sekarang saya tahu, alangkah bagus akhlak tuan guru.” Kemudian Abu
Usman berkata: “Sesungguhnya apa yang telah kamu lihat dari diriku iu sematamata perangai anjing. Karena anjing itu apabila ia dipanggil akan datang, dan
apabila digertak, maka iapun akan pergi.”
Menurut Abu Yusuf bin Asbath berkata: “tanda-tanda baiknya budi
pekerti itu ada sepuluh, yaitu: sedikit pertengkaran, banyak kesadaran,
meninggalkan mencari-cari kesalahan, memandang baik sesuatu yang
kelihatannya kurang baik, mengucapkan atas ketidakmampuan, menahan rasa
sakit, kembali untuk menyalahkan diri sendiri, dia sendiri mengetahui akan
kekurangan dirinya, tidak pada kekurangan-kekurangan orang lain, muka yang
manis kepada anak kecil maupun orang dewasa, dan lemah lembut perkataannya
dengan orang yang di bawahnya maupun kepada orang yang di atasnya.
Sahl ditanya tentang baiknya akhlak, lalu ia menjawab: “yang paling
rendah di antaranya adalah menahan rasa sakit, meninggalkan meminta
pembalasan, mempunyai belas kasih terhadap orang yang berbuat aniaya, mau
memintakan ampunan kepadanya dan merasa kasihan terhadapnya.”
Melatih anak-anak termasuk urusan yang sangat penting dan termasuk
urusan yang sangat kuat karena anak-anak kecil itu menjadi amanat pada kedua
orangtuanya. Hatinya yang suci sebagai mutiara yang indah, halus, dari setiap
bentuk lukisan yang dilukiskan dan ia condong pada setiap yang dicondongkan
kepadanya.54
Disini kita mengetahui bahwa dalam membentuk budi pekerti peserta
didik hendaklah pendidik benar-benar melatih diri dan jiwanya agar terlatih dan
bersabar serta dapat menahan rasa amarah. Jiwa akan ditumbuhkan dengan ridha
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(kesenangan) dari Allah SWT dan itu merupakan tingkat yang sangat tinggi di
dalam kebaikan akhlak.
Sebagai pendidik yang merupakan teladan bagi peserta didik sudah
selayaknya kita memperbaiki budi pekerti kita yang nantinya akan menjadi
panutan bagi peserta didik, hal tersebut juga merupakan sebuah motivasi kepada
peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjauhkan diri dari
perilaku yang tidak baik.
3. Analisis Etika Guru PAI dalam Proses Pembelajaran Menurut Kitab
Ihya’ulumuddin karya Imam Al-Ghazali
a. Etika Mengajar Menurut Imam Al-Ghazali
Pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dalam merubah sikap serta sifat untuk menjadi
insan kamil. Pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap kemakmuran
dan kemajuan bangsa dan agama.
Pendidikan sekarang ini banyak yang melupakan pentingnya
penanaman nilai-nilai karakter dan degradasi moral terhadap peserta
didik. Maka dari itu begitu pentingnya peran guru dalam memperbaiki
serta menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didik.
Imam Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh dalam dunia
pendidikan. Menurutnya yang penting dalam pendidikan adalah proses
dalam mencapai ilmu tersebut salah satunya dengan pendekatan sufistik
yang memberikan konsep etika guru dalam mengajar agar tercapainya
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tujuan dari pendidikan itu sendiri. Adapun beberapa etika yang dilakukan
guru dalam proses belajar mengajar menurut Kitab Ihya‟ulumuddin
adalah :
a. Menyayangi dan menganggap murid seperti anak sendiri
Guru selalu berusaha mendidik para muridnya untuk
menjadi manusia yang berguna, maka dari itu pekerjaan guru itu
mulia. Guru bertanggungjawab untuk mendidik muridnya dengan
penuh kasih sayang. Tangggung jawab seorang guru memang
berat, namun guru harus selalu sabar dalam menjalani proses
pembelajaran tersebut.
Setiap guru pasti menjumpai watak murid yang berbedabeda, ada yang baik, cengeng, ataupun yang sulit diatur,
meskipun demikian, guru tidak memiliki hak unutk membedabedakan muridnya dan harus memberikan kasih sayang yang
sama kepada semua muridnya.
Guru juga sering disebut sebagai ibu di lingkungan
sekolah, dimana ketika seorang murid menggalkan orangtuanya
maka gurulah yang mengganti peran orangtua di lingkunga
sekolah.
Guru memperlakukan dan menganggap muridnya sebagai
anaknya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk guru dapat mengajar
dengan sepenuh hati sehingga guru tidak meremehkan murid
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ketika ia menganggap muridnya sebagai anaknya sendiri dan guru
pun akan berusaha dengan maksimal untuk membuat muridnya
sukses dan tercapai apa yang ia cita-citakan.
Seorang guru harus menerima muridnya karena Allah
SWT dan memberikan nasehat dengan kelembutan. Pendidik
mengasuh dan mengasiihi muridnya serta menuntun kepada
keinginan yang masih lemah menuju tekad yang kuat.55
b. Mengajar dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT
Islam memiliki sosok suri tauladan yang patut dicontoh
karena kemuliaanya, beliau adala nabi Muhammad SAW.
Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ahzab:21 berbunyi :
Rasulullah SAW telah banyak menjadi contoh segala
amal perbuatannya dari sahabat sampai pada zaman sekarang.
Hal inilah yang menjadi rujukan oleh Al-Ghazaki yang
mengungkapkan guru itu harus mengikuti jejak Rasulullah SAW.
Tugasnya seorang pendidik haruslah melaksanakannya
dengan ikhlas dengan mengharap ridha dari Allah SWT. Ketika ia
memberikan pembelajaran kepada muridnya, ia tidak hanya
sekedar menyelesaikan jam pelajara dalam suatu lembaga
pendidikan tersebut, akan tetapi ia juga harus membuat muridnya
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mengerti tentang makna dari pelajaran ataupun materi yang
diajarkannya.
Menurut Al-Ghazali, menerima upah sangatlah tidak
dianjurkan karena mengajar adalah panggilan jiwa. Namun pada
saat ini guru pasti menerima upah dan gaji. Hal ini sangat
dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka.
Masa

sekarang

ini

seorang

guru

banyak

yang

pekerjaannya mengajar seharian penuh. Profesi guru menerima
upah yang sepantasnya dengan apa yang ia kerjakan, menurut
penulis, guru dapat menerima upah ataupun gaji dari jasanya dan
tidaklah menentukan upah yang akan diterimanya. Karena
menyebabkan guru tersebut hanya mengajar demi mendapatkan
uang dan tidak ingin mencerdaskan muridnya agar menjadi
manusia yang beruguna di dunia dan beruntuh di akhirat.
c. Selalu memberikan nasehat kepada murid
Nasehat disampaikan seseorang dengan baik mengenai
nilai-nilai moral. Guru harus membimbing murid dengan setiap
apa yang ia lakukan. Tugas guru memberikan nasehat-nasehat
baik kepada muridnya agar tidak melakukan kesalahan pada
setiap yang ia perbuat.
Memberikan nasiat kepada murid sangat dianjurkan
karena manusia memiliki potensi dalam dirinya yaitu fujur
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(buruk) dan taqwa (baik). Sebagaimana tercantum dalam QS. AlA‟la:8 yaitu :
Al-Ghazali menyarankan agar setiap guru memberkan
nasehat kepada muridnya dalam setiap kegiatan pembelajaran
yang berifat peringatan ataupun motivasi. Seperti contoh guru
mengingatkan agar tidak meninggalkan sholat dan taat kepada
orangtua.
d. Mengingatkan murid yang melakukan kesalahan agar tidak
menyinggung perasaannya
Keilmuan yang cukup merupakan salah satu kriteria
yang harus dimiliki oleh seorang guru. Memahami situasi dan
kondisi murid agar dapat merasa nyaman dan senang ketika
belajar dengan guru.
Tugas guru adalah memperingatkan murid jika
melakukan kesalaan. Peringatan tersebut hendaklah tidak
membuat murid kehilangan mental atau bahkan tidak merasa
malu kepada teman-teman lainnya.
Seorang guru harus memiliki wibawa agar muridmuridnya merasa segan dan dapat menahan emosinya ketika
akan marah sehingga murid tidak menjauh karena merasa
tidak nyaman.
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Memberi peringataan kepada murid dapat dilakukan
dengan menyindir menggunakan kata-kata yang halus. Murid
akan merasa tersentuh hatinya ketika ia mendapatkan
sindirian yang baik dan bisa diterima.56
Setiap murid memiliki titik jenuh tersendiri di dalam
kehidupannya masing-masing bahkan bingung akan sesuatu
yang dialami. Maka dari itu, guru hendaklah dapat lebih
cermat dalam menghadapi muridnya dalam menyampaikan
materi kepada murid.
e. Menghargai dan menghormati Ilmu
Manusia tertarik dengan ilmu pengetahuan sehingga
sekarang banyak teknologi yang berinovasi dan berkembang.
Banyak diantaranya cabang ilmu yang berkembang namun hanya
beberapa orang yang memiliki beberapa keahlian dalam cabang
ilmu tersebut. Ada yang menguasai ilmu bahasa, bilogo, dan
seterusnya bahkan ada istilah spesialis dalam cabang keilmuan
tersebut.
Seorang guru pasti memiliki spesialis keilmuannya sendiri
dengan berbagai macam keilmua yang ada. Tidaklah pantas bagi
seorang guru menjelek-jelekkan cabang ilmu yang tidak ia kuasai
atau sukai. Seorang guru harus menghormai setiap ilmu dalam
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bidang apapun dan idak boleh merendahkan karena itu dapat
menimbulkan kebencian dan permusuhan.
Saling menghargai antar manusia sangatlah dianjurkan
dalam agama islam di dalam kehidupan sehari-hari meskipun kita
memiliki banyak perbedaan dari segi ras, suku, bangsa dan
agama. Hal demikian dapat mewujudkan kerukunan dalam
berkehidupan.
Menjelekkan guru ataupun spesialis ilmu lain merupakan
suatu perbuatan tercela bagi seorang guru. Apalagi perbuatan
tersebut

dapat

membuat

murid

terpengaruh

untuk

ikut

menjelekkan cabang ilmu tersebut. Hal ini sering terjadi dalam
dunia keilmuan karena merasa lebih baik dengan cabang
keilmuan yang lainnya. Padahal setiap ilmu memiliki manfaat
dan memiliki kebaikan masing-masing.
f. Mengajar sesuai dengan kondisi murid dan kapasitasnya
Guru harus memperhatikan beberapa aspek dalam
melaksanakan tugasnya. Beberapa aspek tersebut yang harus
diperhatikan oleh guru yaitu aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Aspek tersebut yang harus diperhatikan oleh guru.
Aspek

kogniitf

adalah

aspek

yang

menyangkut

kemampuan intelektual daya pengetahuan siswa dalam berpikir,
memahami,

serta

memecahkan

masalah.

Aspek

afektif
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merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap yang mencakup
perilaku, watak, minat, sikap, emosi dan ni lai. Psikomotorik
merupakan ranah yang

berkaitan dengan ketrampilan atau

kemampuan bertindak setelah seseoang menerima pelajaran
ataupun pengalaman.
Pendidikan merancang tahapan-tahapan bagi peserta didik
dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dimaksudkan agar
murid tidak kebingungan dalam menerima mata pelajaran secara
keseluruhan dan didapati murid mempelajari secara bertahap
dalam melalui pembelajaran.
Hendaklah guru menyesuaikan materi sesuai dengan
kemampuan muridnya. Hal tersebut dikarenakan agar murid
mampu mengembangkan pengetahuan yang ada pada murid. Jika
hal tersebut sudah dilakukan maka kewajiban guru untuk
mengarahkan dan menyesuaikan dengan tahapan-tahapan yang
harus dilalui dalam mendalami materi.
g. Memberikan pelajaran yang jelas dan tidak membingungkan
Pendidikan sebagai suatu upaya dalam menciptakan
generasi penerus yang berguna bagi bangsa dan agama yang
memiliki

nilai-nilai

positif

untuk

kehidupan

sehari-hari.

Pendidikan identik dengan interaksi antara guru dan murid.
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Interaksi inilah yang nantinya akan menciptakan suasana belajar
mengajar menjadi hidup.
Setiap murid pasti memiliki daya tangkap yang berbeda,
ada yang memiliki daya tangkap tinggi namun ada juga yang
rendah. Perbedaan inilah yang harus diperhatikan oleh guru untuk
menyampaikan dan mengajari materi yang akan disampaikan.
Setiap orang memiliki titik jenuh tersendiri, atau bingung dalam
melakukan sesuatu hal. Maka dari itu guru haruslah cermat dan
tanggap jika menghadapi kondisi murid yang seperti itu.
h. Mengamalkan ilmu yang dimiliki.
Guru merupakan figur tauladan bagi para murid dan
menjadi tokoh panutan sehari-harinya. Sudah selayaknya untuk
guru mencerminkan dan berperilaku baik dihadapan para muridmuridnya. Hal ini merupakan pengamalan guru terhadap ilmu
yang dimilikinya dan dapat dijadikan contoh oleh para muridnya.
Karena kebanyakan orang menilai melalui yang mereka lihat.
Seorang guru memiliki kewajiban untuk membimbing muridnya
untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama.
Syekh Abdul Qadir Jailani berpendapat bahwa adab sang
guru dalam menghadapi muridnya merupakan jalan yang
ditempuh dalam pendidikan agar menuai keberhasilan. Hal
tersebut dikarenakan persoalan pendidik dan peserta didik

66

sangatlah

berkaitan

dalam

mensukseskan

tujuan

dalam

pendidikan tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani menetapkan
beberapa hal yang wajib dipelihara oleh guru sebagai tanda
keluhuran budinya bersama muridnya adalah:
a. Guru harus menerima murid semata-mata karena
Allah SWT dengan mendidik, mengasuh, dan
mengajari peserta didik secara bertahap sehingga
tabiatnya sedikit demi sedikit mulai selaras dengan
perkara-perkara syari‟at. Seorang guru juga harus
menuntun murid kepada apa yang dituju.
b. Hendaklah seorang guru memberikan motivasi kepada
murid ketika murid jujur tentang apa yang diinginkan.
Janganlah seorang guru membentak murid dari
larangan-larangan demi mencapai keridhaan Allah
SWT tapi guru harus senantiasa mendampingi dan
memantau perkembangannya.
c. Meneguhkan murid agar murid tidak mudah menyerah
dan dapat istiqamah
d. Memotivasi murid untuk mengerjakan kebaikan dan
menjauhi kata-kata serta akhlak yang buruk. Guru
harus menginspirasi dan membuat murid melahirkan
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wawasan yang luas dalam menghadapi problematika
kehidupan.57
Dari beberapa poin diatas memiliki konsep yang sama bagaimana
pendidik atau guru itu memperlakukan peserta didik semata-mata agar
mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadi pribadi yang terlalu cinta
dengan dunia, serta bisa untuk menjadi pribadi yang kuat pendirian dan
menjadi insan kamil. Pendidik sangat menjadi penentu bagaimana
peserta didik ke depannya. Hal tersebut memang sepenuhnya tidak
dibebankan kepada pendidik. Akan tetapi, beberapa faktor keberhasilan
seorang murid salah satunya adalah pendidik itu sendiri.
4. Metode-metode Mengajar
Seorang guru harus mampu untuk menjadikan murid-muridnya
mengerti dengan apa yang guru itu ajarkan. Guru yang profesional akan
memilih

menggunakan

metode

pembelajaran

yang

tepat

untuk

menyampaikan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik.
Adapun beberapa jenis metode pembelajaran antara lain :
a) Metode Ceramah
Metode ceramah adalah sebuah metode pembelajaran
dengan menyampaikan sebuah materi ataupun informasi secara

57

Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani,
(Jakarta: Beirut publishing, 2015) hal 234-235

68

lisan kepada sejumlah siswa yang mengikuti pembelajaran itu
pasif. Metode ini digunakan guru secara monolog atau searah.58
b) Metode Diskusi
Metode diskusi adalah metode yang erat hubungannya
dengan belajar yang bersifat memecahkan masalah (problem
solving) metode ini biasanya diskusi kelompok dan resitasi
bersama. Metode diskusi melibatkannya sejumlah siswa dalam
pelaksanaan pembelajaran diatur dalam bentuk kelompokkelompok.
c) Metode Demonstrasi
Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara
mempraktekkan kejadian, aturan, atau urutan kegiatan secara
langsung dengan menggunakan media yang relevan dengan
materi yang disajikan.
Keuntungan dalam menggunakan metode demonstrasi adalah: (1) dapat
memusatkan perhatia siswa (2) proses belajar siswa lebih terarah pada materi
yang disajikan (3) memberikan pengalaman dan kesan yang lebih melekat dalam
diri siswa.59
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d) Metode teladan
Penanaman

pengetahuan

tentang

karakter,

perasaan,

kebiasaan dan lain sebagainya itu memerlukan teladan sebagai
contoh yang dapat ditiru ataupun dilestarikan.
Inti dari keteladana yaitu peniruan, yang menurut istilah ialah
sebuah proses meniru peserta didik terhadap pendidik, atau anak
terhadap

orangtuanya,

anggota

masyarakat

terhadap

tokoh

masyarakatnya. Keteladanan inilah makanya terjadi proses meniru.
Adanya proses peniruan ini menjadikan keteladanan menjadi
metode yang konservatif yang berfungsi sebagai melestarikan. Proses
teladan ini dapat terjadi secara disadari maupun tidak disadari.
Peniruan yang tidak disadari terjadi dimana seseorang yang meniru
tidak merasa dan sadar bahwa ia sedang meniru objek yang dikagumi
ataupun yang dilihat. Peniruan yang tidak disadari terjadi jika yang
ditir tidak mengharuskan peniru untuk meniru apa yang diucapkan
atau yang dilakukan. Contohnya saja ketika pendidik berpakaian rapi,
maka peserta didik secara tidak sadar akan meniru penampilan dan
pakaian yang rapi sebagaimana yang dilakukan oleh guruya.
Oleh karena itu, hasil dari keteladanan ialah sama dengan.
Yakni peniru sama dengan yang ditiru, perilaku peserta didik sama
dengan pendidiknya. Peserta didik merupakan cerminan dari
pendidiknya, karakter peserta didik merupakan cerminan karakter
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pendidiknya. Maka tentunya sudah kita ketahui bahwa peran
pendidik disini sangatlah penting untuk berkembangnya peserta
didik.
Keteladana sebagai salah satu metode untuk menanamkan
karakter dapat digunakan untk mengidentifikasi faktor baik-buruknya
peserta didik. Hal ini juga akan mendukung pendidik untuk dapat
mengetahui karakter peserta didik dan tahu kemana akan di
arahkannya peserta didik.
Di Indonesia memiliki delapan belas indikator yang harus
ditanamkan kepada peserta didik, diantara nya religious, jujur,
toleransi, disiplin, kerja keras, demokratis, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta
damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan
tanggung jawab. Untuk menerapkan metode keteladanan tersebut,
haruslah ada kerjasama dari pendidik, masyarakat dan juga orangtua.
Beberapa aspek tersebut juga harus memiliki nilai religius yang dapat
ditiru ataupun dicontoh oleh peserta didik. Dengan demikian,
keteladanan sebagai metode pendidikan karakter hanya dapat
digunakan oleh pendidik yang berkarakter pula.
Beberapa karakter di atas maksudnya adalah pendidik harus
melakukannya secara komprehensif. Artinya pendidik harus mampu
menunjukkan karakter-karakter yang hendak ditanamkan kepada
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peserta didik. Hal tersebut juga dapat menjadi acuan ataupun
internalisasi oleh pendidik, sehingga pendidik juga dapat memiliki
karakter-karakter

tersebut

dan

menjadi

salah

satu

dari

kepribadiannya. Figure pendidik sangatlah penting karena berkaitan
dengan menghabiskan waktu sehari-hari peserta didik. Semua tenaga
kependidikan merupakan figure tauladan oleh peserta didik.60
e) Metode inkuiri
Metode

ini

merupakan

metode

yang

membantu

pembelajaran untuk aktif dalam proses pengembangan ilmiah.
Pembelajar aktif untuk menemukan suatu konsep dan berpikir kritis
untuk mengembangkan sikap maupun pengetahuan. Sikap ilmiah
mencakup sikap ingin tahum berpikir kritis, kreatif dan inovatif
dalam memecahkan masalah, menghargai perbedaan, berbicara
berdasarkan bukti dan referensi yang jelas dan konkrit, dan peduli
terhadap lingkungan.
Metode ini memungkinkan peserta didik untuk berperan
sebagai problem solver yang menjadi kunci pemahaman yang lebih
baik, metode ini membantu peserta didik untuk menemukan konsep
dasar dan ide-ide yang obyektif, jujur, dan terbuka serta berpikir
intuiti dan menemukan hipotesisnya sendiri. Sehingga dengan
menemukan suatu hal yang baru maka akan ada kepuasan sendiri dan
60
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tugas pendidik salah satunya dalam etika tersebut yaitu dengan
mengarahkan dan membina peserta didik menuju apa yang dituju
oleh peserta didik.
Metode inkuiri menggunakan langkah-langkah yang
bersinggungan dengan kecakapan dalam berpikir. Keduanya harus
memiliki hubungan sebab akibat yang langsung. Sehingga metode ini
tentunya dapat digunakan untuk meninkatkan kemampuan berpikir
kritis dan rasional baik dalam aspek afektif, kognitif, dan
psikomotorik. Pembentukan disposisi afektif merupakan hal yang
dihasilkan untuk pembentukan sikap dan penguasaan berpikir kritis
hanya soal pembiasaan saja.61
5. Relevansi etika belajar menurut Imam Al-Ghazali dengan pendidikan
era sekarang
Kita sudah mengetahui bahwa tujuan dari pendidikan salah satunya yaitu
untuk mentranmisikan pengalaman-pengalaman dari suatu generasi ke generasi
yang lain. Menurut imam Al-Ghazali tujuan dari pendidikan yaitu untuk
mendekatkan diri kepada Allah SWT bukan unuk pangkat dan bermegahmegahan.
Guru dan murid merupakan suatu komponen terpenting dalam
pendidikan, dimana keduanya merupakan unsur dalam pendidikan sebagaimana
dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
61
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tertulis pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, instruktur fasilitator, widyaiswara, dan sebutan
lain yang seseuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam pendidikan.
Sedangkan

peserta

didik

adalah

anggota

masyarakat

yang

berusaha

mengembangkan potensi diri melalui jenjang pendidikan tertentu.62
Pendidikan diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk
kebaikan bangsa dan agama. Keberhasilan sebuah pendidikan dapat dilihat
hasilnya dengan terciptanya orang-orang yang bertanggung jawab atas tugasnya
antara manusai maupun tugas dengan Tuhannya. Perbuatannya tidak
menimbulkan kerugian terhadap orang lain bahkan ia selalu berusaha untuk
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, pendidikan
dikatakan gagal apabila orang-orang yang dididik tidak dapat melaksanakan
tugas yang diemban.
Inti dari pendidikan adalah menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas, dimana hakikat dari pendidikan tersebut ialah memanusiakan
manusia. Hal tersebut dikarenakan manusia dianugerahkan akal sebagai alat
berpikir yang menjadi pembeda dengan makhluk yang lainnya. Banyak manusia
diluar sana yang masih berpikir pendek dan berperilaku sesuka hati dengan
manusia yang lainnnya.

62
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Kondisi pendidikan pada saat ini sangatlah kacau, dapat dilihat dengan
anak sekolah yang bertindak kasar dan tidak terarah. Menyalahi aturan,
berkelahi, mencemooh gurunya bahkan ada yang sampai membunuh gurunya.
Kita mengetahui bahwa murid pada fase remaja memiliki perkembangan
keegoisan. Maka dari itu murid harus lebih diperhatikan lagi dalam bertindak
agar tidak terjadinya kesalahan dalam bersikap. Hal tersebut perlu dilakukan
dengan adanya kerjasama antara orangtua, sekolah dan juga masyarakat.
Sehingga murid tidak gagal dalam tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan
memiliki akhlak serta ilmu yang seimbang. Hal tersebut merupakan harapan
bagi orang-orang agar dapat menciptakan manusia yang berbobot.
Pendidikan di Indonesia pada saat ini kurang memperhatikan pentingnya
penanaman

nilai-nilai

karakter

pada

murid

dan

kurangnya

pelatihan

keprofesionalan bagi guru. Padahal kita sudah mengetahui jika pendidikan
merupakan tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan juga pemahaman
serta penanaman nilai-nilai kebaikan dan moral.
Adapun kode etik guru Indonesia yaitu :
1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia
seutuhya yang berjiwa pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai
bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
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4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang
berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan
masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung
jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan
meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan
kesetiakawanan sosial
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu
organisasi PGRI sebagai sarana dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang
pendidikan.63

63

AD/ART PGRI 1994

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan

pembahasan

pada

bab-bab

sebelumnya,

maka

peneliti

menyimpulkan sebagai berikut :
1. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengajar adalah suatu kegiatan yang
dalam pengertiannya adalah kegiatan yang mempunyai pencapaian tujuan
serta terarah kepada tujuannya. Mengajar dikatakan berhasil jika peserta
didik belajar sebagai usaha mengajar tersebut. Mengajar bukanlah sekedar
memindahkann pengetahuan dari guru ke murid, akan tetapi bagaimana
murid dapat membangun pengetahuan menurut pendapatnya sendiri. Dapat
membangun pengetahuan, bersikap kritis dan dapat membuat keputusan.
2. Menurut Al-Ghazali belajar mengajar adalah kegiatan yang paling mulia dan
merupakan suatu tugas yang agung. Pendapat tersebut berdasarkan ayat
dalam al-qur‟an dan hadits. Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia
merupakan wujud yang paling mulia di muka bumi, dan inti dari manusia itu
adalah hatinya. Seorang guru mempunyai tugas untuk menyempurnakan,
mensucikan, dan mendekati Allah SWT. Dengan adanya kata tersebut
bermakna bahwa mengajarnya seorang guru adalah bentuk lain dari
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pengabdian diri kepada Allah SWT untuk menghiasi hati seorang murid
dengan ilmu.64
3. Al-Ghazali memaparkan bahwa sifat yang harus dimiliki pendidik adalah
kasih sayang, tidak mengharapkan materi, tetap mengharapkan ridho Allah
SWT, tidak berhenti menasehati murid, mengontrol sosial bagi murid dengan
lembut, tidak merendahkan ilmu dan orang lain, memerikan nasehat sesuai
dengan kemampuan akal peserta didik, memotivasi peserta didik dan
bertindak sesuai dengan kemampuan ilmu pendidik.
4. Etika guru dalam pembelajaran anak menurut kitab Ihya‟ulumuddin adalah :
a. Memiliki rasa belas kasihan kepada murid dan memperlakukan seperti
anaknya sendiri. Maksudnya disini guru mempunyai peranan yang sangat
penting untuk memberikan kehidupan di akhirat, guru mengajar ilmu
untuk kebutuhan duniawi dan ukhrawi agar dapat menjadi pelindung dan
bekal di hari akhir kelak
b. Mengikuti jejak rasulullah, disini konsep mengharapkan imbalan dari
mengajar tersebut. Dan disini mengajar memang semata-mata karena
Allah SWT.
c. Memberikan nasehat untuk tidak mempelajari suatu ilmu sesuai pada
tingkatnya. Maksudnya disini adalah guru memberikan penjelasan jika
menuntut ilmu hendaklah murid mempelajari sesuai pada tingkatannya.
Hal tersebut memang semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah
64
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SWT. Hendaklah peserta didik memperhatikan ilmu yang akan dipelajari
sesuai dengan kemampuannya.
d. Mendidik dengan kasih sayang, seorang guru hendaklah mendidik
dengan lemah lembut dan tanpa kekerasan, karena jika terjadi hal
tersebut akan menyebabkan rasa takut peserta didik kepada guru.
Sehingga akan menyebabkan peserta didik berani menentang dan suka
meneruskan sifat-sifat jahat.
e. Guru bertanggung jawab pada salah satu mata pelajaran, disini jika guru
memiliki suatu keilmuan yang dikuasai, hendaklah guru tidak mengolokolok atau menjelekkan bidang keilmuan ataupun orang lain yang
memiliki keilmuan tersebut. Karena setiap orang memiliki kekurangan
dan kelebihannya masing-masing padasetiap keilmuan. Hendaklah
seorang guru bertanggung jawab sampai pada tingkat kemajuan peserta
didik dalam keilmuan tersebut.
f. Pembelajaran

yang

jelas,

maksudnya

ialah

memberikan

suatu

pembelajaran yang layak kepada murid dan menerangkan ilmu yang jelas
agat tidak menyebabkan murid tidak kebingungan.
g. Guru

mengamalkan

ilmunya,

janganlah

perkataan

membohongi

perbuatannya karena ilmu itu dilihat dari mata hati dan amal
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perbuatannya. Karena disini guru merupakan teladan bagi muridnmurinya.65
h. Proses pengembangan potensi manusia dalam pendidikan islam relevan
dengan pendidikan nasional dalam membentuk karakter dan kepribadian
bangsa. Pendidikan islam harus menjadi ruh yang mengarahkan
pendidikan bangsa yang selaras dengan tujuan agama islam itu sendiri.
i. Karakter yang dibangun pendidikan islam baik dalam gaya mengajar,
teladan dan lain sebagainya merupakan serangkaian perilaku normative
yang menumbuhkan kecintaan terhadap agama dan bangsa. Beberapa
aspek etika yang diajarkan merupakan teladan untuk memberi bekal
terhadap peserta didik jika nantinya peserta didik menjadi pendidik juga
nantinya.
j. Etika guru dalam proses pembelajaran menurut kitab Ihya‟ulumuddin
karya Imam Al-Ghazali merupakan salah satu pendukung kode etik guru
Indonesia yaitu menjaga martabat dan menjunjung tinggi martabat guru.
Konsep Imam Al-Ghazali masihlah sangat relevan diterapkan dalam
pendidikan saat ini dan memang konsep pengajaran yang menjunjung
tinggi kasih sayang dan kekeluargaan dalam membina dan membimbing
peserta didik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencari
ilmu tidak hanya untuk kepentingan dunia semata.

65
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k. Metode yang digunakan dalam etika guru PAI ini penulis mencantumkan
metode ceramah, diskusi, demonstrasi, teladan, dan inkuiri.

B. SARAN
Penulis menyadari bahwa penelitian ini belumlah sempurna, oleh karena
itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya
penulisan skripsi ini. Banyak yang dapat kita pelajari dari Kitab Ihya‟ulumuddin
dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu penulis memberikan saran
kepada:
1. Guru PAI: penulis berharap dengan adanya penelitian ini setiap pendidik
yang akan menjadi guru hendaklah ikut andil dalam membangun generasi
yang berakhlakuk karimah dan guru menjadi teladan yang baik untuk peserta
didiknya.
2. Peneliti: menggali sebaik mungkin dalam kitab Ihya‟ulumuddin dan dapat
menerapkannya dalam kehidupan. Benar-benar memahami etika pendidik
dalam mengajar serta menberikan pengetahuan kepada sesama pendidik.
3. Orangtua dan masyarakat: penulis berharap agar orangtua dan masyarakat
dapat menjalankan perannya masing-masing agar tercapainya tujuan
daripada pendidikan itu sendiri agar terciptanya insan kamil dan peserta
didik yang berguna bagi bangsa dan agama serta peserta didik yang
mendekatkan diri kepada Allah SWT.
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