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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah lain yang lazim digunakan untuk seorang pendidik adalah guru. 

Sebutan guru seringkali dipakai di lingkungan pendidikan formal, sedangkan 

pendidik dipakai di lingkungan pendidikan formal, nonformal, maupun 

informal.
1
 Yang dimaksud dengan pendidik atau guru adalah semua orang 

yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina 

anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar 

sekolah.
2
 

Dalam konsep pendidikan Islam, tugas seorang guru tidak hanya 

berfokus pada pengajaran ilmu pengetahuan saja (transver of knowledge), 

tetapi juga menjadi bapak rohani (spiritual father) yang mampu menjadi 

teladan serta memberikan nasihat-nasihat kepada anak didiknya, agar 

mencapai tingkat kedewasaan sebagai pribadi yang memenuhi tugasnya 

                                                           
1
 Mukhlison Effendi dan Siti Rodliyah, Ilmu Pendidikan (PPS PRESS, 2004), 53.  

2
Syaiful Bahari Djamarah, Guru dan Anak Didik (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 32. Lihat juga 

dalam  Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 71. Pendidik adalah 

orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya 

sebagai makhluk Allah Swt., khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang 

sanggup berdiri sendiri. 
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sebagai abdullah dan kalifatullah.
3
 Sebagaimana selaras dengan tujuan 

pendidkan Islam yaitu membentuk kepribadian seseorang menjadi insan 

kamil, yaitu manusia yang seimbang dan selaras, antara kehidupan pribadi 

sebagai individu dan kehidupan sosialnya sebagai masyarakat.  

Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun 

kepribadian serta intelektual peserta didik dengan sebaik-baiknya. Tugas guru 

sebagai suatu profesi, menuntut guru untuk mampu mengembangkan 

profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4
 

Guru juga sebagai orang tua kedua bagi peserta didik dan sekaligus 

mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali untuk 

memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan bagi peserta 

didiknya.
5
 

Oleh karena sosok seorang guru mempunyai kedudukan yang tinggi 

dalam pendidikan Islam, maka sudah seharusnya seorang guru memiliki 

kecakapan serta profil ideal sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat 

dan peserta didiknya, atau dalam istilah Jawa, disebut “digugu lan ditiru”.  

Akan tetapi, guru PAI di Indonesia yang memiliki kriteria ideal masih 

sangat sedikit, kebanyakan guru-guru di Indonesia masih mengandalkan gelar 

kesarjanaanya tanpa mengevaluasi kemampuan dan tanggung jawab besar 

                                                           
3
Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), 163. 
4
Muhlison Effendi dan Siti Rodliyah, 56. 

5
Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 172-173. 
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yang diembannya begitu juga dengan praktik pengajaran PAI di sekolah.
6
 

Realitanya banyak terjadi kasus di sekolah, seperti guru yang menghukum 

siswa dengan hukuman yang tidak mendidik, tindakan asusila bahkan 

tindakan kriminal. Menurut Ahmad Sofyan dari Plan Indonesia, terhadap 300 

anak SD, SLTP, dan SLTA di dua kecamatan Bogor, sebanyak 15,3 persen 

siswa SD, 18 persen siswa SLTP, dan 16 persen siswa SLTA mengaku sering 

mendapatkan perlakuan tindak kekerasan di sekolah. Pelaku kekerasan di 

sekolah dilakukan oleh guru 14,7 persen dan sesama teman di sekolah 35,3 

persen.
7
 

Oleh karena itu disamping ilmu pengetahuan yang diajarkan faktor 

terpenting dalam sosok seorang guru adalah kepribadiannya, karena 

kepribadianlah yang nantinya akan menentukan apakah dia ideal menjadi 

pendidik, pembina, dan pembimbing yang baik bagi peserta didiknya ataukah 

malah menjadi perusak atau penghancur masa depan peserta didiknya. 

                                                           
6
Muhaimin et al., Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 111. Adapun praktik pengajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) yang selama ini dilaksanakan di sekolah antara lain: 1) Pendidikan Agama Islam 

lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif serta amalan-

amalan ibadah praktis yang lebih berorientasi pada agama, dan kurang concern untuk mengubah 

pengetahuan agama kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa. 

2) Metode yang digunakan konvensional-tradisional dan monoton. 3) Kebanyakan kegiatan bersifat 

menyendiri dan kurang berinteraksi dengan yang lain, cenderung marjinal dan periferal. 4) Pendekatan 

PAI cenderung normatif, tanpa ilustrasi konteks sosial budaya. 5) Guru PAI terlalu terpaku pada GBPP 

mata peljaran PAI. 6) Guru PAI lebih bernuansa guru spiritual/moral, dan kurang diimbangi dengan 

nuansa intelektual profesional, dan hubungan antara guru PAI dengan peserta didik lebih 

berpeperspektif doktriner, kurang tercipta hubungan kritis-dinamis yang berimplikasi dan 

berkonsekuensi pada peningkatan daya kreativitas, etos ilmu dan etos kerja/amal.  

7
http://news.detik.com/read/2011/05/21/165046/1643957/10/kasus-kekerasan-di-sekolah-kian 

-meningkat. Di unduh pada tanggal 10 November 2016 Pukul 19.23 WIB. 

http://news.detik.com/read/2011/05/21/165046/1643957/10/kasus-kekerasan-di-sekolah-kian%20-meningkat
http://news.detik.com/read/2011/05/21/165046/1643957/10/kasus-kekerasan-di-sekolah-kian%20-meningkat
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Mengingat betapa pentingnya keberadaan seorang guru, penulis 

merasa tertarik untuk mencari sebuah gambaran sosok guru yang memiliki 

profil ideal untuk dijadikan bahan renungan sekaligus teladan oleh semua 

kalangan terutama bagi pendidik dan calon pendidik. Gambaran yang akan 

penulis munculkan adalah sebuah fenomena yang diformulasikan oleh budaya 

Jawa, sebut saja wayang. Wayang merupakan salah satu karya seni dan 

hiburan populer di masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu.
8
 Wayang 

merupakan hasil budaya yang harus dilestarikan karena banyak mengandung 

makna mendalam tentang hubungan sosial dalam kehidupan. Kita harus 

berbangga sebagai bangsa Indonesia karna wayang telah ditetapkan sebagai 

“A Masterpiece Of Othe Oral and Intangibel Heritage Of Humanity” oleh 

UNESCO pada tanggal 7 November 2003 di Paris Prancis.
9
 Pengakuan 

tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak dilestarikan. 

Semar lebih dari cukup untuk dijadikan sosok guru ideal, bahkan 

karena keunggulan sifat pribadinya, banyak masyarakat Jawa yang tertarik 

dengan tokoh Semar dan menjadikannya panutan dalam menjalankan 

kehidupan. Dalam lakon kesenian wayang, Semar digambarkan sebagai 

                                                           
8
Sri Mulyono, Wayang Asal-usul, Filsafat dan Masa Depannya  (Jakarta: PT Gunung Agung, 

1978), 1. Pertunjukan wayang sampai pada saat ini sudah berumur lebih dari 3000 tahun atau 

kongkritnya apabila dihitung dari pertunjukan bentuk aslinya sudah mempunyai umur kurang lebih 

3.478 tahun yaitu (kurang lebih 1500 SM-1978). walaupun pertunjukan wayang kulit sudah berumur 

lebih dari 3000 tahun, namun masih tetap digemari dan mendarah-daging bagi bangsa Indonesia pada 

umumnya dan suku Jawa pada khususnya. 

9
https://id.m.wikipedia.org/wiki/wayang. Di unduh pada tanggal 10 November 2016 pukul 

19.43 WIB. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/wayang


6 

 

 

 

seorang guru dan orang tua atau pamong yang bijaksana, sabar dan ikhlas 

yang dijadikan panutan anak-anaknya yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong juga 

panutan para kesatria Pandawa. Dalam kisah-kisahnya manusia binaan Semar 

idealnya menjadi manusia yang terhindar dari sikap pemarah (brangasan); 

sombong dan angkuh serta berlebihan (kemlinthi); ceroboh (grusagrusu); 

pendendam dan pendengki (srei); dan serakah (mlek).
10

 

Selaras dengan yang disebutkan dalam Bab 3 Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang prinsip profesionalisme 

menjelaskan prinsip guru PAI ideal diantaranya yaitu: memiliki bakat, minat, 

panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi 

akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 

memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas; memiliki tanggung 

jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memperoleh penghasilan yang 

ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan benar 

sepanjang hayat; memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan; serta memiliki organisasi profesi yang mempunyai 

                                                           
10

Muhammad Zaairul Haq, Tasawuf Pandawa (Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, dan 

Sadewa) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 177-226. 
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kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 

guru.
11

 

Kompetensi guru juga diatur dalam Bab IVPasal 10 ayat (1) 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,kompetensi kepribadian, 

kompetensi social, dan kompetensi profesional.
12

Dari keempat kompetensi 

tersebut, ada salah satu kompetensi yang dirasa sangat penting untuk dimiliki 

oleh seorang guru yaitu kompetensi kepribadian. Kepribadian guru sangat 

mempengaruhi peranannya sebagai pendidik dan pembimbing. Guru mendidik 

dan membimbing para siswanya tidak hanya dengan bahan yang disampaiakn 

atau metode-metode penyampaian yang sesungguhnya, tetapi dengan seluruh 

kepribadiannya.13 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tergugah menulis penelitian 

ini dengan judul “PROFIL GURU PAI IDEAL DALAM KARAKTER 

WAYANG SEMAR DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-

UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN” 

 

 

 

 

                                                           
11

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

(Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), 87-88. 
12

Ibid., 88. 
13

Isjoni, Gurukah Yang Dipersalahkan Mnakar Posisi Guru di Tengah Dunia Pendidikan 

Kita  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 78. 
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B. Rumusan Masalah 

Pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana relevansi profil guru PAI ideal dalam karakter wayang Semar 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen? 

2. Bagaimana kontribusi profil guru ideal dalam karakter wayang Semar 

terhadap pembentukan guru Pendidikan Agama Islam yang ideal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui relevansi profil guru PAI ideal dalam karakter wayang 

Semar dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen. 

2. Untuk mengetahui kontribusi profil guru ideal dalam karakter wayang 

Semar terhadap pembentukan guru Pendidikan Agama Islam yang ideal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian atau kajian apapun diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana 

yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang profil 

guru PAI ideal dalam karakter wayang Semardan relevansinya dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta 

memperluas pengetahuan di bidang ilmu Tasawuf Jawa serta kontribusi 

pada kesenjangan profil guru PAI pada zaman sekarang, dan untuk 

memperkaya wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak yang relevan dengan penelitian ini, maka bisa dijadikan 

sebuah referensi, refleksi ataupun sebagai perbandingan kajian yang 

dapat dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan 

Islam. 

b. Bagi objek pendidikan, baik bagi guru, orang tua, peserta didik 

maupun masyarakat dapat memanfaatkannya dalam memperdalam 

ajaran agama Islam, terutama mengenai profil guru PAI ideal dalam 

karakter wayang Semar dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen. 
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c. Sebagai upaya pelestarian budaya dengan cara membahasnya dalam 

karya ilmiah. 

 

E. Kajian Teori dan Telaah Pustaka 

1. Kajian Teori 

Pengertian guru dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 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.
14

 

Adapun profil guru ideal adalah gambaran pendidik profesional yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: mampu menjadi panutan dan 

memberikan keteladanan bagi peserta didik, menguasai ilmunya dengan 

baik, memahami akan profesi mulia yang diembannya, memiliki 

kompetensi, ikhlas, bertaqwa, dan mengembangkan ilmunya secara terus 

menerus.Definisi pendidikan agama Islam adalah usaha yang diarahkan 

kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam.
15

 

                                                           
14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 83. 
15

Zuhairini,dkk.,Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 152. 
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Berdasarkan beberapa uraian tentang definisi guru, profil guru ideal, 

dan pendidikan agama Islam di atas dapat kita pahami bahwa profil guru 

PAI ideal adalah gambaran pendidik profesional yang memiliki syarat 

ideal serta bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, 

dan mengevaluasi pembentukan kebribadian peserta didik sesuai dengan 

ajaran Islam. 

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

fungsi kedudukan guru adalah untuk meningkatkan martabat dan perannya 

sebagai agen pembelajaran, melaksanakan sistem pendidikan nasional dan 

yang tertuang dalam Pasal 6 untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 
16

 

Dalam Bab IV Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat guru, sehat jasmani dan 

                                                           
16

Ibid.,57-58. 
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rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.
17

 

Bab III Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang 

mengatur tentang prinsip profesionalisme menjelaskan prinsip guru PAI 

ideal diantaranya yaitu: memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan 

idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi akademik 

dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki 

kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas; memiliki tanggung 

jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memperoleh penghasilan 

yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan benar 

sepanjang hayat; memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan; serta memiliki organisasi profesi 

yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

tugas keprofesionalan guru.
18

 

                                                           
17

Ibid., 88.  
18

Ibid.,87-88. 
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Kompetensi guru juga diatur dalam Bab IV Pasal 10 ayat (1) 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,kompetensi kepribadian, 

kompetensi social, dan kompetensi profesional.
19

 

Telah diketahui bersama bahwa wayang merupakan kesenian yang 

menyuguhkan hiburan dan tuntunan. Dalam sejarah telah dikatakan bahwa 

kesenian wayang pernah menjadi media pendidikan yang ampuh yang 

dipakai oleh Walisongo dalam menyebarkan dakwah Islamiyah di tanah 

Jawa.
20

 

Pada tahun 2003, UNESCO memproklamirkan wayang Indonesia 

sebagai Masterpiece of the Oral and Intengible Heritage of Humanity. 

Alasan utama UNESCO menetapkan wayang Indonesia sebagai karya 

budaya agung adalah pertama, wayang Indonesia sejak dahulu digemari 

dan didukung oleh masyarakat luas, dan kedua, wayang Indonesia 

memiliki kualitas seni yang tinggi sehingga perlu dilestarikan dan 

dikembangkan agar bermanfaat bagi kemanusiaan. Kualitas seni yang 

tinggi itu biasa disebut edipeni-adiluhung, maksudnya indah dan menarik 

serta sarat dengan kandungan ajaran moral keutamaan hidup.
21

 

 

                                                           
19

Ibid., 88. 
20

Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo (Jakarta: Pustaka IIMaN, 2014), 22. 
21

Antonius Ratumakin, Orang Flores Menganggap Wayang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2011), 169. 
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Menurut Solichin:  

Wayang menghapus perbedaan umur, suku dan agama. 

Pagelaran wayang itu menampilkan tiga lapisan nilai. Ibarat 

sebuah lingkaran, lingkaran luar mengandung nilai estetika atau 

keindahan seni, lapisan dalamnya mengandung nilai etika atau 

moral dan lingkaran tengah atau intinya mengandung nilai 

falsafah. Daya tangkap penonton tergantung pada 

pengetahuannya tentang wayang. Kalau anak kecil atau orang 

awam hanya bisa menangkap nilai estetikanya, kalau 

pengetahuannya cukup bisa menenyerap nilai etika dan lebih 

jauh bisa memahami falsafahnya.
22

 

 

Menurut Mantep Sudarsono:  

Wayang bukanlah tontonan orang bodoh, wayang awalnya bukan 

tontonan melainkan ajaran moral. Wayang merupakan tontonan 

sekaligus memuat ajaran moral. Karena tuntunan agama itu tidak 

bisa ditawar-tawar. Contohnya kalau di agama Islam harus 

membaca syahadat. Kalau jaran moral contohnya contohnya 

hasta brata, ajaran pemimpin ada 8: bumi, geni, banyu, angin, 

surya, rembulan, lintang, mendung. Semua ajaran itu ajaran 

moral dan ilmu yang baik, dipakai juga baik, tidak dipakai juga 

baik, tidak apa-apa. Itulah bedanya tuntunan dan ajaran moral.
23

 

Memang tidak bisa dipungkiri kalau kesenian wayang merupakan 

produk impor dari india, akan tetapi bukan berarti masyarakat Jawa 

menerima begitu saja kebudayaan ini, melainkan masyarakat Jawa 

berusaha untuk mengambil alih peran sebagai pelaku dengan 

menyusupkan nilai-nilai pada setiap lakon dan nilai-nilai simbolis pada 

setiap tokoh.
24

 Dalam kisah-kisah pewayangan selalu menghadirkan nilai-

nilai kehidupan yang digambarkan melalui karakter-karakter tokoh dalam 

                                                           
22

Ibid., 168-169. 
23

Ibid., 178.  
24

Sri Mulyono, Apa dan Siapa Semar  (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1978) 81. 
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pewayangan, seperti kebaikan selalu diidentikan dangan Pandawa, 

kebatilan diidentikan dengan bala kurawa, nilai-nilai itulah yang harus 

terus digali oleh masyarakat sebagai bentuk pendidikan yang baik.
25

 

Pagelaran wayang memang berjalan sesuai kata dalang, tetapi untuk 

menjadi seorang dalang harus memahami pakem pedalangan yang 

didalamnya berisikan naskah lakon pewayangan. Dalang dapat merubah 

atau menyisipkan nilai-nilai moral sesuai dengan tema pementas wayang.  

Dalam dunia pewayangan sosok guru digambarkan dalam figur tokoh 

wayang Semar, dengan sifat-sifatnya yang penuh akan kebaikan yang 

tergambarkan melalui bentuk fisik maupun tingkah lakunya dan juga 

peranannya sebagai seorang pamong yang menuntun ke jalan kebenaran 

bagi anak-anaknya dan Pandawa, kehadiran tokoh wayang Semar dapat 

diidentikan dengan keberadaan seorang guru bagi para kesatria dalam 

pewayangan.
26

 

2. Telaah Pustaka 

Disamping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, 

peneliti juga melakukan telaah hasil karya penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan kajian penelitian ini. Namun di dalam hasil karya 

                                                           
25

Muhammad Zaairun Haq, Tasawuf PandawaPuntadewa, Werkudara, Arjuna, Naqula, dan 

Sadewa , 185-187. 
26

Muhammad Zaairul Haq, Tasawuf Semar Hingga Bagong (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2009), 102. 
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terdahulu belum pernah membahas mengenai profil guru PAI ideal dalam 

karakter wayang semar dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Adapun hasil karya tersebut 

adalah skripsi yang disusun oleh: 

1) Ikhti Farin Kholid Idsa dengan judul Relevansi Nilai-Nilai 

Kepemimpinan Dalam Cerita Seni Pewayangan Lakon “Semar 

Mbangun Kayangan” Dengan Konsep Pendidikan Islam. Jurusan 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Ponorogo 

2014. Bahwa untuk mencapai tujuan bersama (kaitannya dengan lakon 

Semar bangun kayangan adalah berubahnya sekar jati wasesa menjadi 

Batari Sri dan Batara Sadana yang merupakan lambang ketentraman 

dan kedamaian) tidak akan bisa terwujud dengan akhlak pemimpin 

yang buruk. Adapun nilai-nilai kepemimpinan yang tercermin dari 

lakon Semar bangun kayangan diantaranya adalah adil, dapat 

dipercaya, pengabdian, bijaksana, tanggung jawab, iman dan takwa.
27

 

2) Nur Kholis dengan judul Kompetensi Kepribadian dalam Karakter 

Wayang Semar dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta2012. Bahwa Semar merupakan sosok 

dewa yang diturunkan ke bumi untuk menjaga ketentraman dunia. 

                                                           
27

Ikhti Farin Kholid Idsa, “Relevansi nilai-nilai Kepemimpinan dalam Cerita Seni 

Pewayangan Lakon (Semar Mbangun Kayangan)”, Skripsi, Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo 2014. 
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Semar beserta Punakawan bertugas sebagai Pamong para kesatria 

keturunan Bathara Guru. Kompetensi kepribadian guru yang 

digambarkan dalam karakter tokoh wayang Semar, digambarkan 

melalui bentuk fisik seperti bentuk rambut kuncung, bentuk tangan, 

raut wajah, dan juga digambarkan melalui tingkahlaku tokoh wayang 

Semar. Kompetensi kepribadian tersebut diantaranya yaitu: bertindak 

sesuai dengan norma agama, dapat diteladani, berakhlak mulia, 

berkepribadian yang Mantap, Stabil, dan Dewasa, Bijaksana, Sabar, 

memiliki etos kerja yang tinggi, bertakwa. Keterkaitan kompetensi 

kepribadian guru dalam karakter tokoh wayang Semar dengan 

Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari tugas dan syarat seorang 

guru. Dalam agama Islam tugas pendidik adalah menciptakan peserta 

didik menjadi manusia yang berbudi luhur, beriman serta bertakwa 

kepada Allah Swt., demikian juga Semar yang mendidik para pandawa 

untuk menjadi manusia yang bertubuh sekuat baja dan berhati mulia.
28

 

3) Skripsi Amirul Solikhah, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, 

2008. Dengan Judul Filosofis Punakawan dalam Wayang Jawa (Lakon 

WahyuMakutharama. Pada hasil penelitian ini, penulis menjelaskan 

bagaimana makna filosofis punakawan dalam kesenian wayang jawa. 

                                                           
28Nur Kholis, “Kompetensi Kepribadian guru dalam Karakter Tokoh Wayang Semar dan 

relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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Di dalmnya penulis menjelaskan bahwa makna filosofis punakawan 

dalam wayang Jawa adalah tokoh yang mempunyai peran sebagai, 

penolong, teman, dan juga sebagai penuntun jalan hidup atau penasihat 

bagi para satria pengikutnya yaitu para pandawa. Dalam kesenian 

wayang jawa punakawan merupakan perlambangan dari karsa, cipta, 

rasa dan karya yang menjadi budi daya manusia.
29

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan pendekatan filosofis, yaitu berfikir kritis evaluatif dan 

kontekstual.
30

 Penulis mencoba mengkaji profil guru pendidikan Islam 

yang ada dalam tokoh wayang Semar serta dikaitkan dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen untuk 

memperoleh kesimpulan mengenai karakter guru PAI yang ideal. 

Adapunjenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan 

bertumpu pada data-data kepustakaan, yaitu data-data yang bersumber dari 

                                                           
29Amirul Solikhah, “Filosofi Punakawan dalam Wayang Jawa (Lakon Wahyu 

Makutharama)”, Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
30Turmudi, “Etika Pendidikan dan Peserta Didik K.H. Hasyim Asy‟ari dalam Perspektif 

Pendidikan Islam (Kajian Kritis Kitab Adab al-„Alim wa al-Muta‟alim) ”, Skripsi, Jurusan Tarbiyah 

STAIN Ponorogo, 2005, 13. 



19 

 

 

 

buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah dalam 

penelitian ini.
31

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang 

dikategorikan sebagai berikut. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan 

objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini, 

adapun sumber data tersebut adalah: 

1) Apa dan Siapa Semar, Sri Mulyono, Jakarta: 1978 

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-

data yang dihimpun dan sebagai pembanding data primer. Dengan kata 

lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data,
32

 di antaranya 

adalah: 

                                                           
31

Buku Pedoman Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, Dan PTK (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2016), 55. 
32

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

Cipta, 1990), 10.  
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1) Muhammad Zaairul Haq. Tasawuf Pandawa (Puntadewa, 

Werkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa). Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010. 

2) Deny Hermawan, Semar & Kentut Kesayangannya . Jogjakarta: 

DIVA Press, 2013. 

3) Sri Mulyono, Wayang Asal-usul, Filsafat dan Masa Depannya. 

Jakarta: Gunung Agung, 1978. 

4) Daryanto, Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru 

Profesional. Yogyakarta: Gava Media, 2013. 

5) Muhammad Zaairul Haq, Tasawuf Semar Hingga Bagong. 

Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009. 

6) Miftahul Ulum. Demitologi Profesi Guru. Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press.2011. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu 

dengan yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data 

primer maupun sekunder sebagaimana telah disebutkan di atas. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dalam 

hal ini peneliti menyusun data baik dari sumber primer maupun 

sumber sekunder yang berhubungan yaitu tentang profil guru PAI 
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ideal dalam karakter wayang Semar dan relevansinya dengan Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang telah 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. 

c. Penemuan Hasil Data , yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah dan dalil-dalil 

yaitu dengan analisis isi untuk melaksanakan kajian terhadap profil 

guru PAI ideal dalam karakter wayang Semar dan relevansinya dengan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, majalah, 

jurnal, skripsi dan lain sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis atau analisis isi.
33

Content analysis 

adalah prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi pesan atau 

komunikasi.
34

 Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data 

kepustakaan yang bersifat deskriptif eksploratif. Pada penelitian kajian 

pustaka ini, dengan metode analisis isi dapat memberi pemahaman 

tentang profil guru PAI ideal yang tergambar dalam  karakter wayang 

                                                           
33

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library dan PTK (Ponorogo: 

STAIN Po Press, 2014), 60. 
34

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1987), 

49. Lihat juga dalam Michael H. Walizer, Metode Penelitian Dan Analisi Penelitian, Terj. Arief 

Sadiman (Jakarta: Erlangga, 1991), 48. 
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Semar  serta relevansinya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini ada lima batang tubuh, yakni lima bab. Pada bab 

pertama memuat prosedur penelitian yakni berangkat dari melakukan 

penjajakan awal di lokasi penelitian (place), peneliti menemukan beberapa 

fenomena kegiatan (activities) yang unuk yang dilakukan oleh orang-orang 

(actor) dalam lokasi tersebut. Dari sini, peneliti menemukan beberapa gejala 

sosial yang bersifat holistik. Adapun bagian ini adalah latar belakang masalah. 

Untuk selanjutnya, mencakup bab-bab yang membahas masalah yang 

telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnyamulai dari 

bagian awal hingga akhir dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, kajian teori dan atau telaah 

pustaka, metode kajian dan analisis data. 

Dilanjutkan bab II adalah kajian teori yang berisi tentangProfil Guru 

PAI Ideal Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen, Pengertian Guru, Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Guru, Prinsip 

Profesionalitas Guru, Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru 

Sedangkan dengan bab III yang berisi data tentang Gambaran Umum 

Tokoh Wayang Semar, Siapa Semar, Asal-usul Semar, Sejarah Munculnya 



23 

 

 

 

Tokoh Semar Dalam Pewayangan, Makna dan Karakter Tokoh Semar, Peran 

Tokoh Semar dalam Wayang Purwa, Sepuluh Filosofi Semar. 

Kemudian bab IV merupakan analisis data yang meliputi analisis 

tentang profil guru PAI ideal dalam karakter wayang Semar dengan Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Serta Kontribusi profil 

guru PAI ideal dalam karakter wayang Semar terhadap pembentukan guru 

PAI yang ideal. 

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PROFIL GURU PAI IDEAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 

2005 TENTANG GURU DAN DOSEN 

 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dibentuk dengan 

tujuan menjamin perluasan, pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, serta tata 

pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan, sehingga mampu menghadapi 

tantangan perubahan yang sesuai dengan kehidupan lokal, nasional, global. Maka 

perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan.
35

 Mengingat pentingnya guru dan dosen 

mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional 

dalam bidang pendidikan, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. 

Karena  pada tahun 2005 kualitas guru di Indonesia masih tertinggal dari negara-

negara tetangga. Adapun profil guru PAI ideal menurut Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 adalah sebagai berikut: 

A. Pengertian Guru 

Secara bahasa guru adalah educator
36

, walaupun dalam penggunaan 

bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan istilah teacher sebagai orang yang 

                                                           
35

Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 53. 
36

 Hassan Sadiliy dan John M. Echols, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1987), 

207. 
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melakukan tansfer ilmu pengetahuan (transver of knowledge)sekaligus 

transfer nilai (trasver of value).
37

 

Menurut WS. Winkel pendidik atau guru adalah orang yang menuntun 

peserta didik untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau sempurna.
38

 

Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, guru dituntut untuk menjadi teman dan 

sekaligus menjadi inspirator dan korektor bagi peserta didiknya. 

Secara terminologis pengertian guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
39

 

Adapun profil guru ideal adalah gambaran pendidik profesional yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: mampu menjadi panutan dan memberikan 

                                                           
37

Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam (Bandung: al-Maarif, 

1980), 92. Lihat dalam Ananda Santoso dan A.R. Al Hanif, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  

(Surabaya: Alumni, t.th), 143.Jika dilihat dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia guru didefinisikan 

sebagai pengajar pada sekolah-sekolah. Lihat juga dalam Abidin Ibn Rusn, Pemikiran al-Ghozali 

Tentang Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 62; Ahmad Izzan, Tafsir Pendidikan Studi 

Ayat-ayat Berdimensi Pendidikan (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), 132-135. Pendidik adalah 

komponen penting dalam sistem pendidikan, karena pendidik adalah orang yang akan mengantarkan 

anak didik pada tujuan yang telah ditentukan. Lihat dalam Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),  172.Akan tetapi kata guru sebenarnya bukan saja mengandung 

arti “pengajar”, melainkan juga “pendidik”. Munculnya kata pendidik tidak terlepas dari kata 
pendidikan.

37
 

38
 WS. Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: Gramedia, 1987), 112. Lihat dalam Amir 

Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), 170. Sedangkan 

Amier Daien Indrakusuma menyebutkan bahwa pendidik memiliki cakupan arti yang sangat luas. 

Semua orang tua adalah pendidik. Guru di sekolah adalah pendidik. Para pimpinan pramuka, para kyai 

juga pendidik. Tetapi pendidik profesional dalam konteks lembaga pendidikan formal adalah guru.
38

 

39
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

(Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), 83. 
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keteladanan bagi peserta didik, menguasai ilmunya dengan baik, memahami 

akan profesi mulia yang diembannya, memiliki kompetensi, ikhlas, bertaqwa, 

dan mengembangkan ilmunya secara terus menerus. 

Dalam Islam guru merupakan profesi yang amat mulia
40

, karena 

pendidikan tidak akan terlaksana tanpa adanya guru, Nabi Muhammad sendiri 

sering disebut sebagai pendidik kemanusiaan (educator of mandkind).
41

 

Secara etimologis guru dalam pendidikan Islam sering disebut sebagai 

murabbi, mu‟allim atau muaddib. Kata murabbi berasal dari kata rabba - 

yurabbi, yang berarti mengasuh, mengelola, dan memelihara. Kata murabbi 

memiliki akar kata yang sama dengan rabbul a>lamin, Tuhan Pencipta dan 

Pemelihara alam semesta. Kata tersebut juga memiliki akar kata yang sama 

dengan tarbiyah yang biasa digunakan untuk memaknai kata pendidikan 

Islam. 

                                                           
40

Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur‟an Tentang Pendidikan (Jakarta: 

Amzah, 2013), 65. Keutamaan guru disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya, yaitu mewarisi 

tugas nabi dan rasul. Allah mengajar para rasul-Nya melalui wahyu. Materi pelajaran yang 

disampaikan Allah kepada mereka berupa pesan-pesan-Nya yang berisi perintah dan larangan, yang 

selanjutnya diajarkan kepada umatnya. Dengan demikian para rasul tersebut adalah guru bagi umatnya. 

Nabi Muhammad menyebut dirinya sebagai guru, ia mengatakan:  

يسًرا ا  ً ع ْ بعثني  تعنتا ول عنتا وَ  ْ يْبعْثني  ّ ه ل  إ
“Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menekan dan tidak pula menyusahkan, tetapi 

dia mengutusku sebagai guru yang memberikan kemudahan. (HR. Muslim). 

41
Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 

209. 
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Kata mu‟alim berarti mengajar atau mengajarkan. Peran guru dalam hal ini 

adalah mengajarkan hakekat sesuatu kepada peserta didik sehingga dapat 

memiliki pemahaman yang utuh dan benar tentang diri dan relitas yang ada. 

Sementara istilah muaddib berasal dari kata addaba- yuaddibu, yang biasa 

diartikan mendidik. Guru sebagai seorang muaddib dituntut untuk dapat 

mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan manusia tidak saja pada aspek 

jasmaniahnya semata akan tetapi juga aspek rohaniahnya. Esensi kemanusiaan 

manusia sesungguhnya ada pada moral dan akhlaknya. Ketika kemanusiaan 

manusia sudah dapat dikembangkan, maka akan menghasilkan sosok beradab 

dan bermoral (muslim, mu‟min dan muhsin) yang dikemudian harinya dapat 

membangun sebuah peradaban yang maju dan bermoral pula.
42

 

Menurut Muhaimin, guru biasa disebut sebagai ustadz, mu‟allim, murabbi, 

mudarris, dan muad}d>ib.
43

Sedangkan al-Ghozali menggunakan istilah pendidik 

                                                           
42

 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014), 163. 
43

Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, 209. Ustadzadalah orang yang 

berkomitmen dengan profesionalitas yang melekat pada dirinya, yang melekat pada dirinya sikap 

dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continous improvement. 

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

fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis praktisnya, sekaligus melakukan transfer 

ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan 

menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil 

kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. 

Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentra identifikasidiri atau menjadi pusat 

panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didik. Mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan 

intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan dan 

berusaha mencerdaskan peserta didik, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Mu’addib adalah orang yang mampu mengantarkan 

peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban di masa depan. Dalam 
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dengan berbagai kata, seperti al-mu‟alim (guru), al-mudaris (pengajar), al-

muadib (pendidik), dan al-walid (orang tua).
44

 

Definisi pendidikan agama Islam adalah usaha yang diarahkan kepada 

pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam.
45

 

Berdasarkan beberapa uraian tentang definisi guru, profil guru ideal, dan 

pendidikan agama Islam di atas dapat kita pahami bahwa profil guru PAI ideal 

adalah gambaran pendidik profesional yang memiliki syarat ideal serta 

bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan 

mengevaluasi pembentukan kebribadian peserta didik sesuai dengan ajaran 

Islam.  

 

B. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Guru 

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada 

jalur pendidikan formal yang diatur dalam undang-undang dan dibuktikan 

dengan sertifikat pendidik sebagaimana yang tertuang dalam Bab II Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sedangkan dalam Pasal 4 fungsi 

kedudukan guru adalah untuk meningkatkan martabat dan perannya sebagai 

                                                                                                                                                                      

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi 

(Jakarta: Rajawali, 2005), 50. 
44

 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, 172. 
45

Zuhairini, dkk.,Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 152. 
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agen pembelajaran, melaksanakan sistem pendidikan nasional dan yang 

tertuang dalam Pasal 6 untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 
46

 

Guru atau pendidik merupakan salah satu faktor yang sangat penting, 

karena guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perilaku 

peserta didiknya, terutama pendidikan agama. Ia mempunyai tanggungjawab 

yang lebih berat bila dibandingkan pendidik pada umumnya, karena 

bertanggung jawab terhadap pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan 

ajaran Islam, dan ia juga bertanggung jawab terhadap Allah.  

Guru Pendidikan Agama Islam dituntut mampu mewujudkan tujuan 

Pendidikan Agama Islam yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga 

menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dalam hal keilmuan, 

                                                           
46

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 57-

58. 
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ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang perguruan tinggi.
47

 

Kedudukan guru dalam Islam adalah sebagai wara>s}s}atul al-anbiya 

(pewaris para Nabi), yaitu mengemban misi rahmatan lil a>la>min untuk 

mengajak manusia tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah, guna 

memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Misi tersebut dikembangkan 

kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal shaleh 

dan bermoral tinggi. Selain itu tugas pendidik yang utama adalah 

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk 

mendekatkan diri kepada Allah.
48

 

Karena kedudukan guru dalam Pendidikan Agama Islam sangat 

penting maka patutlah seorang guru mempunyai tugas yang harus 

dilaksanakan, adapun tugas guru tersebut adalah: 
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 Abdul Majid, Belajar danPembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 16. Tujuan Pendidikan Agama islam merupakan turunan dari tujuan pendidikan 

nasional, suatu rumusan dalam UUSPN (UU No. 20 Tahun 2003).  Adapun tujuan Pendidikan Agama 

Islam di sekolah/madrasah adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi.  
48

 Ahmad Izzan, Tafsir Pendidikan Studi Ayat-ayat Berdimensi Pendidikan (Banten: Pustaka 

Aufa Media, 2012), 155. Lihat juga dalam Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam mulia, 

2004), 63.  
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1. Tugas secara umum 

Selain itu tugas pendidik atau guru yang utama adalah penyempurna, 

membersihkan, menyucikan hati manusia untuk ber-taqarrub kepada 

Allah. Sejalan dengan hal tersebut Abdurrahman An-Nahlawi 

menyebutkan tugas pendidik yang pertama adalah fungsi penyucian, yang 

berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, dan pengembang fitrah manusia. 

Kedua, fungsi pengajaran yang menginternalisasikan dan 

mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada manusia.
49

 

Dengan demikian tidak salah jika Islam meposisikan guru sebagai 

bapak rohani (spiritual father) bagi peserta didiknya, yang memberikan 

santapan jiwa dengan ilmu pembinaan akhlak mulia dan meluruskannya. 

Dalam al-Qur‟an telah dijelaskan tugas Rasul, yang selanjutnya 

menjadi tugas semua guru, tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Surah al-Baqarah ayat 129 

ِْْْكَمَة  ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويُ َعّلُمُهُم اْلِكَتاَب َوا ُهْم يَ ت ْ َربّ َنا َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسوا ِمن ْ
َِْْكيمُ  50َويُ يَّ يِهْم ِ ّ َك  َْ َ  اْلَعيِيُي ا  

                                                           
49

 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat Terj. 

Shihabuddin (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), 169. 

50
 Ada tiga kata kunci yang dapat dipahami dalam ayat ini, yaitu 1)   الت و secara harfiah, al-

tilawah sering diartikan membaca. Tetapi, secara harfiah kata tilawah itu berarti al-ittiba‟ (mengikuti). 

Maka dapat diartikan secara harfiah makna al-tilawah dalam ayat ini berarti membaca dimana si 

pembaca dan si pendengar mengikuti pesan-pesan yang terkandung dalam bacaan. 2)   يع. Al-ta‟lim 
yang berarti membuat orang berilmu. Maka yu‟allihum al-kitab wa al-hikmah berarti bahwa Nabi 



32 

 

 

 

Artinya: 
“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan 

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, 

dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah 

(As-Sunah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana .” (QS. al-Baqarah: 129)
51

 

 

b. Surah Ali „Imran ayat 164 

ُلو َعَلْيِهْم  َلَقْد َمّن الّلُه َعَلى اْلُمْؤِمِنَن ِ ْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوا ِمْن  َ ْ ُفِسِهْم يَ ت ْ
ِْْْكَمَة َوِ ْ  َ ا ُوا ِمْن  َ ْ ُ  َلِف  َ  ٍا ُمِ نٍ   آيَاتِِه َويُ يَّ يِهْم َويُ َعّلُمُهُم اْلِكَتاَب َوا
Artinya: 
“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang 

beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari 

golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat 

Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka 

Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan 

Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” 

(QS. Ali„Imran: 164)
52 

 

c. Surah al-Jumu‟ah ayat 2 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُ يَّ يِهْم َويُ َعّلُمُهُم  ُهْم يَ ت ْ ُهَو اّلِذي بَ َعَث ِِ اأّمّيَن َرُسوا ِمن ْ
ِْْْكَمَة َوِ ْ  َ ا ُوا ِمْن  َ ْ ُ  َلِف  َ  ٍا ُمِ نٍ   اْلِكَتاَب َوا

 

 

 

                                                                                                                                                                      

sebagai guru bertugas membuat para sahabatnya berilmu tentang Kitab dan Hikmah. 3 يْ  يّ ٌ ( . Al-

tazkiyah berarti menyucikan. Artinya Nabi sebagai guru bertugas menyucikan jiwa dan perilaku kotor 

para sahabat melalui pembelajaran yang ia lakukan. Ibid. Nabi juga memilih waktu yang tepat untuk 

memberi nasihat dalam mengajarkan ilmu agar para sahabat tidak meninggalkan majlis. 

ْينا ْوعظ  في اأيّا  راه  الّسا  ع ّولنا باْل ّ يت ْيه وس ّى ّه ع قا  ا النّبي ص ْسعو  ع اْب 

“Dari Ibnu Mas‟ud, bahwa Nabi SAW selalu memilih waktu yang tepat bagi kami untuk memberikan 
nasihat, karena beliau takut kami akan merasa bosan.” (HR. Bukhari). Lihat dalam Ibnu Hajar Al 

Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 307. 
51

Al-Quran dan Terjemahnnya  (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-

Qur‟an, Departemen Agama RI, 1978), 33. 
52

Ibid., 104. 



33 

 

 

 

Artinya: 

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 

menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan 

Hikmah (As Sunah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-

benar dalam kesesatan yang nyata .” (QS. al-Jumu‟ah: 2)
53

 

 

Ayat-ayat di atas menegaskan, bahwa ada tiga hal yang menjadi 

tugas Rasul yang juga menjadi tugas para guru, yaitu: 

1) Yatlu> „alayhim a>yatika  

2) Yu‟allihim al-kita>b wa al-hikmah  

3) Yuza>kihim.
54

 

Itulah tiga hal yang menjadi tugas semua guru, apapun mata 

pelajaran yang mereka ajarkan, mempunyai kewajiban mel-aksanakan 

ketiga hal di atas. Para guru harus mampu menyingkap dan membuka 

jiwa peserta didik agar dapat melihat fenomena ketuhanan yang 

terdapat dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan. Tanda-tanda 

kebesaran Allah yang terdapat dalam materi pelajaran dirangkai dan 

disinergiskan dengan pesan-pesan ilahiah yang tertulis dalam kitab 
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Ibid., 932. 
54

Ibid., 67. Adapun makna Yatlu ‘alayhim ayatika (membacakan kepada mereka ayat-

ayatMu). Artinya, seorang guru dituntut agar dapat menyingkap fenomena kebesaran Allah yang 

terdapat dalam materi yang diajarkannya, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengikuti 

pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.Yu’allihim al-kitab wa al-hikmahmengajarkan kepada para 

peserta didik pesan-pesan normatif yang terkandung dalam al-Qur‟an. Pesan-pesan tersebut berupa 

risalah ilahiah, meliputi keimanan, akhlak, dan hukum yang mesti dipatuhi untuk kepentingan 

manusiadalam menjalankan kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat.Yuzakihim. 

Pendidik tidak hanya berkewajiban menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus membangun 

moral dan atau membersihkan peserta didik dari sifat dan perilaku tercela. Lihat juga dalam Ahmad 

Tafsir, Tafsir Tarbawi Mengungkap Pesan Al-Qur‟an tentang Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2008), 

32-62. 
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suci-Nya. Dengan demikian, hal tersebut dapat membangun akhlak 

mulia para peserta didik. 

2. Tugas secara khusus 

Adapun tugas guru secara khusus dan secara prinsip dapat 

digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: 

a) Tugas profesi 

Tugas profesi guru meliputi pekerjaan mendidik, mengajar, 

memimpin dan melatih. Mendidik (murabbi, educator) dapat diartikan 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan menuju tingkat 

kedewasaan yang berkepribadian insan kamil. Mengajar (mu‟allim, 

intrusksional) berarti merencanakan program pengajaran, dan 

melaksanakan program yang telah disusun, serta mengakhiri dengan 

pelaksanaan penilaian (evaluasi) setelah program dilaksanakan. 

Sebagai pemimpin (managerial), yang meimpin dan mengendalikan 

diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait. Menyangkut 

upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, 

partisipasi atas program yang dilakukan. Sedangkan melatih diartikan 

mengembangkan keterampilan sebagai bekal bagi kehidupan peserta 

didik. 

b) Tugas kemanusiaan 

Tugas kemanusiaan mengindikasikan bahwa guru adalah 

profesi mulia yang menuntut dimilikinya jiwa-jiwa yang mulia pula. 
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Guru dalam konteks kemanusiaan manusia telah berjasa dan memiliki 

andil yang besar dalam mengangkat harkat dan martabat manusia 

ketingkat yang setinggi-tingginya. Guru dalam hal ini menunjukkan 

kepada peserta didik jalan yang semestinya ditempuh dalam 

mengarungi kehidupannya.  

Guru juga sebagai orang tua kedua bagi peserta didik dan 

sekaligus mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung 

atau wali untuk memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal masa 

depan anak didiknya.
55

 

c) Tugas kemasyarakatan. 

Tugas kemasyarakatan menjelaskan bahwa guru telah 

memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan manusia 

terutama dalam konteks sosial kemasyarakatan. Guru dalam hal ini 

telah menyiapkan generasi masa depan yang notabenenya mereka 

adalah para pemegang kendali kehidupan di masyarakat.
56

 

Begitu mulia dan strategisnya jabatan guru sebagai penyebar 

nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga terjadi kesinambungan 

generasi penerus dalam rangka mengembangkan potensi suatu bangsa. 

Guru sebagai agen pembaharuan (agent of change) dalam memimpin 
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 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 172-173. 
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 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 18.  
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dan mendukung nilai-nilai masyarakat memiliki tanggung jawab yang 

besar terhadap keberhasilan yang harus dicapai oleh para peserta 

didiknya. 

Sesuai tugas profesionalnya setiap guru dituntut untuk 

menguasai kompetensi yang disyaratkan baik dalam bidang kognitif, 

afektif maupun psikomotor. Dengan demikian proses belajar 

mengajar, dari segi materi, kesiapan dan kesediaan guru dalam 

menghadapi berbagai macam problem yang akan muncul berkaitan 

dengan profesinya, maka faktor perilaku seorang guru akan sangat 

berpengaruh sekali terhadap keberhasilan peserta didiknya. 

Guru juga menjadi orang tua kedua bagi peserta didiknya, dan 

bertanggung jawab mengemban kepercayaan orang tua wali peserta didik 

untuk memeberikan bekal ilmu, kecakapan, dan moral sebagai bekal 

kehidupan dimasa mendatang.
57

 

Guru bagi suatu bangsa dan peradaban amatlah penting keberadaanya. 

Di tengah lintasan zaman teknologi yang kain canggih dengan segala 

perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberikan nuansa baru 
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 Abdul Aziz, Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Teras, 2009), 181. Lihat juga dalam Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan 

Praktis (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 142. Sebagai seorang guru, tentu pertama-tama 

harus bertanggung jawab kepada tugasnya sebagai guru, yaitu mendidik dan mengajar anak-anak yang 

telah dipercayakan kepadanya. Di samping itu guru juga tidak boleh melupakan tugasnya sebagai 

anggota masyarakat, yang mempunyai tugas dan kewajiban.  



37 

 

 

 

bagi kehidupan, yang dengan demikian menuntut guru untuk handal, berilmu, 

berkualitas, dan tangguh.  Semakin akuratnya dan siap guru melaksanakan 

fungsinya, semakin terjamin pula daya kreasi yang bisa diberikan untuk 

membangun sebuah bangsa serta peradaban yang lebih baik. Potret wajah 

bangsa serta peradaban di masa depan tercermin dari potret diri dan karakter 

para guru masa kini, juga gerak maju dinamika kehidupan bangsa dan 

peradaban berbanding lurus dengan citra para guru di tengah-tengah 

masyarakat.  

Sejak dahulu, guru menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat. 

Guru tidak hanya diperlukan para peserta didik di dalam kelas, tetapi juga di 

lingkungan masyarakat dalam menyelesaikan beragam permasalahan. Dengan 

demikian, masyarakat mendudukkan guru pada tempat terhormat, yakni 

sebagai sumber teladan dan inspirasi di tengah-tengah masyarakat.
58

 

Kedudukan guru yang demikian itu senantiasa relevan dengan tuntutan 

zaman sampai kapanpun yang terus diperlukan fungsi edukatifnya. 

Kedudukan seperti ini merupakan penghargaan masyarakat bagi para guru, 

sekaligus menjadi tantangan yang menuntut prestise  dan prestasi yang terpuji 
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 Hamdan Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 106.Seorang 

guru tidak dapat mengelak dari tugasnya dalam waktu kapan dan di manapun bilamana peserta 

didiknya membutuhkan pertolongan atau bantuannya. Jabatan guru dihormati oleh siapapun, walaupun 

gajinya sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jabatan-jabatan lain yang tidak menuntut 

tanggung jawab seperti yang diemban guru. Di samping itu, dari gurulah orang yang tadinya buta huruf 

menjadi melek huruf, orang yang tadinya bodoh menjadi pandai, orang yang semula dalam keadaan 

kegelapan menjadi terang benderang. Walhasil berkat jasa gurulah orang yang tadinya tidak memiliki 

pengetahuan menjadi berilmu dan mampu mengembangkan ilmunya menjadi bermanfaat. 
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dan teruji dari para guru, bukan hanya di kelas, tidak hanya di sekolah, tetapi 

juga ditengah masyarakat. 

 

C. Prinsip Profesionalitas Guru 

Dalam Bab III Pasal 7 (1) telah dijelaskan bahwa profesi guru dan 

profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip sebagi berikut: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan,ketakwaan, dan akhlak mulia. 

c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan, sesuai denganbidang 

dan tugas. 

d. Memiliki kompetensi yang diperlukan, sesuai dengan bidang tugas. 

e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas kep-rofesionalan. 

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. 

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprof-esionalan 

secaraberkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
59

 

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melak-sanakan 

tugaskeprofesionalan dan 
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i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Dalam ayat 2 pemberdayaan profesi guru atau dosen diselenggara-kan 

melalui pengembanagn diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, 

tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemuakn bangsa, dan kode etik 

profesi sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 7 (2).
60

 

Dalam Islam setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, 

dalam arti harus dilakukan secara benar. Rasulullah Saw., pernah bersabda 

bahwa “bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka 

tunggulah kehancuran.” 

Menurut A. Tafsir makan “kehancuran” dalam hadis di atas dapat 

diartikan secara terbatas dan dapat juga diartikan secara luas. Bila seorang 

guru mengajar tidak disertai dengan keahliannya, maka yang hancur adalah 

muridnya. Oleh karena itu guru PAI wajib memiliki prinsip profesional agar 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. 

Adapun prinsip profesionalitas guru PAI ideal menurut Departemen Agama 

Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki sifat dan kepribadian sebagai Muslim yang bertakwa kepada 

Allah Swt. dan sebagai warga negara Indonesia, serta cendekia dan 

mampu mengembangkannya. 
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2. Menguasai wawasan kependidikan, khususnya berkenaan dengan 

pendidikan pada tingkat dasar (sekolah/madrasah) 

3. Menguasai bahan dasar pengajaran Pendidikan Agama Islam pada jenjang 

pendidikan dasar serta konsep dasar keilmuan yang menjadi sumbernya 

4. Mampu merencanakan dan mengembangkan program pengajaran 

Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar 

5. Mampu melaksanakan program pengajaran Pendidikan Agama Islam 

sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak usia pendidikan dasar 

6. Mampu menilai proses hasil belajar mengajar murid sekolah/madrasah 

7. Mampu berinteraksi dengan teman sejawat dan masyarakat serta peserta 

didik sekolah/madrasah 

8. Mampu memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang 

pelaksanaan tugasnya sebagai guru Agama Islam di sekolah/ madrasah.
61

 

 

D. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru 

1. Kualifikasi Guru 

Seorang guru dalam menjalankan tugas utamanya memerlukan 

kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru yang telah diatur dalam Pasal 

8 Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang 

menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 
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  Abdul Majid, Belajar danPembelajaran Pendidikan Agama Islam, 91-92. 
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kompetensi, sertifikat guru, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
62

 

Adapun yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah 

kondisi fisik seta mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan 

tugas dengan baik. Kondisi fisik dan mental tersebut tidak ditujukan 

kepada penyandang cacat.
63

 Guru juga bertanggung jawab untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, seta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.
64

 

Dalam Pasal 9 menjelaskan tentang kualifikasi akademik yang dapat 

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program 

diploma empat.
65

Yang dimaksud kualifikasi akademik adalah tingkat 

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang 

dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
66
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Guru Pendidikan Agama Islam dapat dikatakan profesional apabila 

telah memenuhi syarat kualifikasi akademik yang diperoleh melalui 

pendidikan tinggi program sarjana. Guru PAI juga harus ahli dalam ilmu 

atau pekerjaanya, yang dimaksud dengan ahli yaitu menguasai materi al-

Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengajaran, terutama 

pada bidang yang menjadi tugasnya.   

2. Kompetensi Guru 

Kemudian pada Pasal 10 kompetensi guru sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik
67

, kompetensi 

kepribadian
68

, kompetensi sosial
69

, kompetensi profesional
70

 yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi.
71

 Yang menarik di sini adalah 

pernyataan yang menekankan kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Guru diminta untuk tidak hanya sekedar 

                                                           
67

 Munif Chatib, Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak 
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 Munif Chatib, Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak 
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ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 
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mengajarkan ilmu kepada peserta didik saja, tetapi peserta didik juga 

harus paham dan terampil mengenai materi pelajaran yang diajarkan. 

Materi-materi pelajaran itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Itulah sebabnya setiap guru harus mengem-bangkan 

afeksi, kognisi, dan ketrampilan peserta didik secara berimbang dan 

menilai ketiganya ke dalam rapor.
72

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 

bahwa standar kompetensi guru termasuk guru Pendidikan Agama Islam 

terdiri dari empat kompetensi utama, yaitu: 

a. Kompetensi pedagogik yang meliputi: 

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

spiritual, emosional, dan intelektual; 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik; 

3)  Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 
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5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

aktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

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

didik.  

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

b. Kompetensi kepribadian yang meliputi: 

i. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

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

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

iii. Menampilkan diri sebagai pribadi yang yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa. 



45 

 

 

 

iv. Menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

v. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

c. Kompetensi profesional yang meliputi: 

i. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak deskriminatif 

karena pertim-bangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 

ii. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.   

iii. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik 

Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 

iv. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

d. Kompetensi sosial yang meliputi: 

i. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

ii. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu 

iii. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 
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iv. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif.  

v. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri.
73

 

3. Sertifikasi Guru 

Sementara sertifikasi guru diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan. Sertifikat pendidik diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan 

yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, yang  dilakukan secara 

objektif, transparan, dan akuntabel. Demikian disebutkan dalam Bab IV 

Pasal 11 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.
74

 

Dalam Pasal 12 dijelaskan pula bahwa setiap orang yang telah 

memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk 

diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. 

Kemudian pendidik mendapat anggaran dari pemerintah sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 13 yaitu (1). Pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik 

dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan 
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pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk 

peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
75
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TOKOH WAYANG SEMAR 

 

B. Siapa Semar 

Semar merupakan tokoh wayang asli Indonesia yang tidak ada dalam 

cerita Ramayana atau Mahabarata versi India. Semar adalah Punakawan 

paling utama dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Semar adalah nenek 

moyang dan merupakan tokoh yang menjadi kesayangan dari mitologi religius 

Jawa asli atau mitologi Melayu Polinesia atau tegasnya Indonesia asli.
76

 

Semar tidak memiliki hasrat kekuasaan dan menonjolkan diri terhadap 

jasa-jasanya. Semar dan anak-anaknya selalu muncul dalam setiap 

pementasan wayang, tidak peduli apa pun judul yang sedang dimainkan. 

Dalam adegan goro-goromunculnya Semar merupakan pereda, pemberi 

petunjuk keadilan dan kebenaran bagikeadaan dunia yang sedang dilanda oleh 

goro-goro . Adegan goro-goro ini merupakan suguhan yang segar, sedap dan 

santai seta berisi petuah-petuah yang syarat akan ajaran moral tetapi tanpa 

menggurui.
77

 

Fungsi dan perannya Semar sebagai pamong, guru, penasehat, 

penyemangat, teman, pelindung, dan perestu suatu jalan kebaikan, kebenaran 
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dan keadilan.
78

 Semar dalam karya sastra hanya ditampilkan sebagai pengasuh 

keturunan Resi Manumanasa, terutama para Pandawa yang merupakan tokoh 

utama kisah Mahabaratha. Semar bertindak sebagai pengasuh golongan satria 

berbudi pekerti luhur yaitu Pandawa
79

 

Betapa pun hebatnya sang satria utama, wejangan dari Kyai Semar 

tetap diharapkan. Bagi para satria, Semar adalah figur yang waskitha ngerti 

sadurunge winarah. Kyai Semar tahu betul peta sosio kultural di Triloka atau 

tiga dunia yaitu dewata, raksasa dan manusia. Di benak para satria utama itu, 

kehadiran Semar diyakini akan mendatangkan kebenaran dan keberuntungan. 

Jagad gumelar (makrokosmos) dan jagad gumulung (mikrokosmos), 

keduanya mendapatpengawalan dari Kyai Semar, sang Punakawan minulya .
80

 

 

C. Asal-usul Semar 

1. Semar Dalam Serat Kandha 

Terdapat berbagai versi tentang asal-usul Semar, namun semuanya 

menyebut tokoh Semar sebagai penjelmaan Dewa. Dalam naskah Serat 

Kandhayang dibuat sekitar abad 16, dikisahkan ada seorang penguasa 

kahyangan bernama Sang Hyang Nurrasa memiliki dua orang putra 

bernama Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang. Karena Sang 

Hyang Tunggal berwajah jelek, tahta kahyangan diwariskan kepada Sang 
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Hyang Wenang. Dari Sang Hyang Wenang tahta diwariskan kepada 

putranya yang bernama Bathara Guru. Sang Hyang Tunggal kemudian 

mengasuh para kesatria keturunan Bathara Guru dengan nama Semar.
81

 

2. Semar Dalam Pramayoga 

Dalam naskah Pramayoga, dikisahkan bahwa Sang Hyang Tunggal 

adalah anak dari Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Tunggal menikah 

dengan Dewi Rakti yang dari perkawinan itu lahir mustika berwujud telur 

yang kemudian berubah menjadi dua orang pria. Ismaya yang berkulit 

hitam dan Manikmaya berkulit putih. Tahta kahyangan kemudian 

diwariskan kepada Manikmaya yang bergelar Bathara Guru. Sdangkan 

Ismaya diberi kedudukan sebagai penguasa alam sunyaruru atau tempat 

tinggal golongan makhluk halus. Putra Ismaya bernama Bathara 

Wungkuhan memiliki anak bernama Janggan Smarasanta atau disingkat 

Semar.  Semar menjadi pengasuh keturunan Bathara Guru yang bernama 

Resi Manumanasa beserta anak cucunya. Ismaya dapat merasuki tubuh 

Semar sehingga Semar pun menjadi sosok yang ditakuti, bahkan oleh 

dewa sekalipun. Dalam versi naskah Pramayoga , Semar adalah cucu dari 

Ismaya.
82
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3. Semar Dalam Purwakandha 

Dalam naskah Purwakandha , Sang Hyang Tunggal memiliki empat 

orang anak yang berebut untuk menguasain tahta kayangan. Empat orang 

anak tersebut bernama Bathara Puguh, Bathara Punggung, Bathara 

Manan, dan Bathara Samba. Karna tersiar kabar bahwa tahta kayangan 

akan diberikan kepada Bathara Samba maka Bathara Samba diculik oleh 

ketiga saudaranya. Perbuatan tersebut diketahui Sang Hyang Tunggal dan 

akhirnya mereka bertiga dikutuk menjadi buruk rupa, Bathara Puguh 

berganti menjadi Togok dan Bathara Pungguk menjadi Semar, keduanya 

diutus kedunia sebagai pengasuh keturunan Samba yang bergelar Bathara 

Guru. Manan mendapat pengampunan dan akhirnya menjadi penasihat 

Bathara Guru yang bergelar Bathara Naradha.
83

 

4. Semar dalam Purwacarita 

Dalam naskah Purwacarita, dikisahkan bahwa Sang Hyang Tunggal 

menikah dengan Dewi Rekatawati dan dikaruniai tiga orang anak dari 

sebutir telur yang diberi nama Antaga berasal dari cangkang telur, Ismaya 

yang berasal dari putih telur dan Manikmaya yang berasal dari kuning 

telur. Antaga dan Ismaya mengadakan perlombaan menelan gunung untuk 

merebutkan kekuasaan. Anataga berusaha melahap gunung tersebut 

dengan sekali telan namun malah mengalami kecelakaan dan 
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mengakibatkan mulutnya robek dan matanya melebar. Ismaya berhasil 

menelan gunung tersebut namun tidak bisa dikeluarkan akhirnya tubuh 

Ismaya menjadi bulat. Sang Hyang Tunggal murka dan mereka diutus 

untuk mengasuh keturunan Manikmaya yang kemudian diangkat menjadi 

raja kahyangan dan bergelar Bathara Guru. Antaga dan Ismaya turun 

kedunia, masing-masing memakai nama Togok dan Semar.
84

 

 

D. Sejarah Munculnya Tokoh Semar Dalam Pewayangan 

1. Pra Islam 

Tokoh Semar sudah ada pada zaman pra Islam, penjelasan tersebut 

diperkuat dalam kitab Gatutkacasraya tahun 1188, dalam kitab Sudamala 

juga dipahat sebagai relief Candi Sukuh dan Candi Tegalwangi 1370. 

Dalam kitab Sudamala yang dengan jelas menyebut nama Semar, 

misalnya pada syair ke-III halaman 19 bait 14, 15 dan 16: 

“14. Ki Samar hamuwus mangke, kitarep lukat kita, kalika ngong 

banglukata mangko, dan lingipun mane Kalika, lah bageya Samar 

mangke.”85
 

Artinya: 

“Semar berkata: Kalika, aku akan membebaskanmu, jika kamu ingin 

dibebaskan. Kalika menjawab dengan kata-kata: Selamat datang Semar.” 
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“15. Hangasiasih ujarre, duh kakanku ra Semar, wong jagra tur sira 

bagus anom, hakeh rangda lara hulanjar, hareping sira sumeler” 

Artinya: 

“Lemah-lembut kata-katanya:, kakandaku Semar. Kanda gagah lagi 

pula tampan dan masih muda. Banyak gadis dan janda muda ingin 

memperlihatkan diri pada Kakanda untuk membangkitkan cinta 

Kakanda.” 

“16. Mesem Ki Semar wruh mangke, hingayemi Kalika, lingira sira 

sunlukat mangko, pugelen sasaginnira, genep saranane sakabeh.” 

Artinya: 

“Semar tersenyum, karena mengerti, bahwa Kalika sedang mengambil 

hatinya. Ia berkata: aku akan membebaskanmu, bawalah semua makanan 

sajen kemari, lengkap dengan semua alat-alatnya.”86
 

Di dalam kitab Gatutkacasraya yang ditulis oleh Empu Panuluh tahun 

1188 terdapat nama Jurudyah Prasanta Punta, yang kemudian menjadi 

Jodek Santa, kemudian menjadi Lurah Den Mas Prasanta, dan dalam 

cerita Panji, nama tokoh tersebut menjadi Semar.
87

 

Semar atau nama lengkapnya Kyai Lurah Semar Badranaya adalah 

tokoh punakawan utama dalam cerita pewayangan Jawa. Tokoh Semar 

diceritakan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para ksatria dalam 
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pementasan Mahabharata dan Ramayana. Nama Semar tidak ditemukan 

dalam naskah asli kedua wiracarita tersebut yang berbahasa Sansekerta, 

karena tokoh Semar asli ciptaan pujangga Jawa.
88

 Berdasarkan uraian 

tersebut diatas, tokoh wayang Semar telah ada sebelum abad ke XV yaitu 

sebelum Islam datang.  

2. Masa Islam 

Pada awalnya Semar adalah sosok emban atau abdi dari pandawa, 

namu sebagai emban Semar bukanlah emaban biasa meklainkan 

perwujudan dewa yang membimbing manusia dalam wujud uniknya dan 

lewat cara-caranya yang bijak namun terkadang nyleneh (tidak lazim). 

Karakter Semar selanjutnya mengalami perkembangan menjadi sosok 

ilahiah setelah Islam masuk dan disebarkan Wali Songo. Semar 

menggantikan peran beberapa tokoh sentral dalam kisah Mahabaratha 

versi India, yang kental dengan nuansa spiritualitas Hindu.
89

 

Sunan Kalijagalah yang telah merubah tokoh-tokoh kuno seperti 

Semar, Gareng, Petruk, Bagong, dan Togok. Dalam kisah Ramayana dan 

Mahabharata yang asli tidak dikenal tokoh-tokoh punakawan Semar 

beserta ketiga orang putranya itu.
90
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Sunan Kalijaga juga diketahui melakukan reformasi wayang dari 

bentuk sederhana berupa gambar-gambar mirip manusia di atas kertas, 

perangkat gamelan pengiringnya, tembang-tembang dan suluknya sampai 

menjadi seperti bentuknya sekarang yang begitu canggih adalah 

sumbangan besar dalam proses pengembangan kesenian dan kebudayaan 

Nusantara. Sunan Bonang yang menyempurnakan ricikan gamelan dan 

merubah irama gendhing, Sunan Kalijaga menciptakan lagu Sekar Ageng 

dan Sekar Alit.
91

 

Kupasan-kupasan lakon dalam cerita wayang oleh Sunan Kalijaga 

dirubah menjadi kupasan rohaniah ajaran tasawuf  sehingga mengena dan 

dicintai oleh masyarakat seperti dalam lakon Nawa Ruci atau Dewa Ruci. 

Sejumlah lakon wayang seperti Dewa Ruci, Semar Barang Jantur, Petruk 

Dadi Ratu, Mustakaweni, dan Dewa Srani, diketahui diciptakan oleh Wali 

Songo terutama Sunan Kalijaga.
92

 

Menurut Machfoeld yang dikutip oleh Sri Mulyono menerangkan 

bahwa: 

Semar, Nala Gareng, Petruk dan Bagong, ke empat figur wayang dan 

nama-namanya itu sama sekali tidak terdapat dalam epos Hindu 

sebagai sumber cerita pewayangan aslinya. Segala sesuatunya dari ke 

empat figur punakawan itu adalah kreasi Wali Songo untuk 

memperagakan dan mengabdikan fungsi, watak, tugas konsepsionil 

Wali Songo dan para mubaligh Islam”.93
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Nama-nama Punakawan berasal dari kata-kata dalam bahasa Arab 

yang masing-masing sebagai berikut: 

a. Semar, berasal dari kata ismar artinya paku pengokoh sesuatu yang 

goyah. Hal ini untuk menggambarkan, atas bantuan dan dukungan 

Wali Songo Raden Patah berhasil merebut hak warisnya dari 

pemerintahan Girindrawardana dan Adipati Keling yang kemudian 

Raden Patah berhasil mendirikan kesultanan Demak. Peristiwa ini 

persis seperti Pandawa, dengan dukungan Semar berhasil merebut hak 

warisnya atas negara Astina dan Gajahoya. 

b. Nala Gareng, berasal dari kalimat bahasa Arab nala> qorin artinya 

menerima kebaikan atau memperoleh teman. Tokoh Nala Gareng 

mengkonsepsikan tugas para wali sebagai mubaligh Islam yaitu 

menyebarkan kebaikan sepaya orang-orang menerima dan menjadi 

jaringan teman yang banyak. 

c. Petruk. Tokoh ini mengkonsepsikan tugas para Wali Songo sebagai 

kesatuan Da‟i. Nama Petruk berasal dari bahasa Arab Fat-ruk kulluma 

siw‟ Allahi , artinya tinggalkanlah segala apapun selain Allah, atau 

dapat diartikan bahwa membangkang terhadap semua bentuk kebatilan 

adalah suatu keharusan bagi tiap mubaligh Islam.
94

 

d. Bagong, berasal dari bahasa Arab bagho yang berati suka 

membangkang. Dalam versi lain kata Bagong berasal dari bahasa Arab 
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yaitu baqa‟ yang berarti kekal atau langgeng. Sebagaimana kehidupan 

manusia hanya akan kekal setelah di akhirat nanti. Dunia diibaratkan 

hanya mampir ngombe (sekedar mampir untuk minum). Dalam 

perjalanan hidupnya Bagong senantiasa eling lan waspada (ingat dan 

waspada), selalu berusaha menegakkan kebenaran dan mbrengkas 

rerelunging jagad (memberantas kemelut dalam dunia).  Bagong 

adalah sosok yang pandai melucu sehingga sindiranya selalu mengena 

dan tanpa menyakiti hati orang yang disindr. Akan tetapi Bagong 

seringkali membangkang terhadap perintah Semar, yang 

mengakibatkan bagong mendapat balasan dari apa yang diperbuatnya, 

dalam filosofi Jawa diistilahkan ngunduh wohing panggawe 

(menerima balasan terhadap apa yang dilakukannya).
95

 

 

E. Makna dan Karakter Tokoh Semar 

Penggambaran Semar dalam bentuk manusia cebol, mempunyai 

makan simbolik jiwa dan watak manusia serta gambaran kehidupan seisi 

jagad raya. Bentuk tubuhnya bulat melambangkan dunia, bentuk perut dan 

pantatnya yang hampir sama melambangkan bahwa dunia ini dipecah menjadi 

dua bagian, Barat dan Timur (pantat dan perut). Pembagian antara titik pusat 

dan dubur tidak akan bertemu satu sama lain. Ini melambangkan bahwa antara 

                                                           
95

Muhammad Zaairul Haq, Tasawuf Semar Hingga Bagong (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2009), 143-145. 



58 

 

 

 

Barat dan Timur tidak akan pernah menjadi satu, baik dalam bentuk falsafah, 

ideologi maupun kebudayaan.
96

 

Gambar wajah yang tertawa diartikan bahwa dunia ini menerima 

semua apa yang terjadi di alam raya dengan senang hati, bahwa itu semua 

sudah merupakan garis hidup, kodrat alam. Sedangkan wajah yang 

digambarkan tidak tua dan tidak muda, merupakan lambang kelanggengan 

hidup. Dunia tetap langgeng, hanya isi dunia yang berubah dengan segala 

watak penghuninya.Kuncung (kuncir) yang menghadap ke atas sebagai 

pertanda bahwa di atas segalanya itu masih ada Tuhan Yang Maha Esa.
97

 

Tangan Semar yang menunjuk mengisyaratkan bahwa Semar 

merupakan abdi sekaligus guru yang berfungsi menunjukkan jalan kebenaran. 

Ia merupakan sosok guru yang meyakini bahwa pendidikan merupakan upaya 

strategis dan mendasar dalam menyiapkan sumber daya manusia dalam 

pembangunan, baik pembangunan fasilitas publik ataupun mental spiritual. 

Tangan Semar yang satunya menggenggam, menutup. Ini 

mengisyaratkan bahwa Semar selalu berusaha untuk memegang prinsip dan 
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 Sri Mulyono, Apa dan Siapa Semar ., 51.  
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Ibid. Lihat dalam Deny Hermawan, Semar dan Kentut Kesayangannya , 14. Semar memiliki 

Mustika Manik Astagina yang disimpan di kuncungnya. Mustika tersebut mempunyai kekuatan yang 

membuat Semar terhindar dari lapar, kantuk, asmara, sedih, capek, sakit, panas, dan dingin.; Lihat juga 

dalam Wawan Susetya, Dari Ilmu Hasta Brata Sampai Sastra Jendra hayuningrat; Menguak Ilmu 

Makrifat dan Simbolisasi Perwatakan dalam Khazanah Pewayangan (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 

2006), 203. Mustika Manik Astagina sesungguhnya lambang dari delapan indra dalam diri manusia 

yang harus ditutup ketika melakukan semedi. Delapan indra tersebut terdiri dari lima panca indra 

ditambah dengan pikiran, syahwat seksual, dan rasa sehingga menjadi delapan. Asthagina bisa juga 

identik  dengan Hastha Brata, yaitu meneladani delapan analisir alam, yaitu bumi, air, angin, api, 

matahari, samudra, bulan, dan bintang.  
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kebenaran yang diyakininya. Tentunya semua itu merujuk pada wahyu Allah 

yang diturunkan kepada RasulNya. Tangan semar yang menggenggam ini 

juga mengajarkan untuk membela kebenaran itu bukanlah hal yang mudah. 

Tetapi sebaliknya, merupakan perkara sulit, bahkan nyawa taruhannya.
98

 

Semar berkelamin laki-laki tetapi memiliki payudara seperti 

perempuan, yang merupakan simbol maskulinitas dan feminitas. Semar juga 

digambarkan sebagai penjelmaan dewa, namun hidup sebagai rakyat jelata. Ia 

juga berdiri sekaligus jongkok. Semuanya ditafsirkan bahwa Semar adalah 

simbol menunggalnya bawahan dan atasannya, manunggalnya yang profan 

dan yang sakral, manunggaling kawula gusti.
99

 

Inilah suatu gambaran manusia  yang selalu bertumpu pada dua kaki 

dan menengadah ke langit, sebagai bukti bahwa sumber kehidupan manusia 

terletak pada Bumi dan Langit, pada kekuasaan tertinggi yaitu Tuhan Yang 

Maha Esa.
100

 

Semar juga sebagai lambang kejujuran dan kesucian disamping 

sebagai pamong dan kesederhanaan. Watak manusia yang selalu berdiri di 

atas kebenaran dan keadilan.  
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 Muhammad Zaairul Haq, Tasawuf Pandawa:Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, dan 
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Semar memiliki senjata yang ampuh luar biasa untuk mengalahkan 

musuh-musuhnya. Senjata andalan Semar dalam pertempuran adalah kentut. 

Kentut Semar baunya sangat busuk sekali, orang yang mencium kentut Semar 

pasti (Kick Off) atau kalah. Tapi setelah mencium bau kentut Semar musuhnya 

langsung kembali ke jalan yang benar.
101

 

Motif batik yang dipakai Semar lazimnya dalah kawung. Kadang 

motif kawung juga diinterpretasikan sebagai gambaran bunga lotus dengan 

empat lembar daun bunga yang merekah. Lotus adalah bunga yang 

menggambarkan kesucian dan simbol panjang umur. Batik motif kawung 

sering dimaknai sebagai simbol harapan manusia agar selalu ingat asal 

usulnya.
102

 

 

F. Peran Tokoh Semar dalam Wayang Purwa 

1. Semar Sebagai Dewa 

Semar merupakan wakil antara dunia manusia dengan dunia para 

dewa. Menurut A. Seno Sastroamidjojo yang dikutip oleh Purwadi: 
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 Deny Hermawan, Semar dan Kentut Kesayangannya , 41-42. Kentut Semar juga berfungsi 

sebagai didikan guru kepada muridnya. Ketika Pandawa melakukan kesalahan, Semar akan kentut 

untuk mengoreksi kekeliruan mereka. Secara simbolis kentut Semar memiliki makna sebagai suara 

kaum yang terpinggirkan dan dianggap hina, namun memuat nilai-nilai kebenaran. Kentut Semar dapat 

diibaratkan teriakan rakyat kecil untuk menyadarkan para pimpinan yang tengah durhaka kepada 

rakyatnya. 
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Ibid., 177-181. Dinamakan kawung karena motifnya berpola bulatan mirip buah kawung, 

yaitu sejenis kelapa atau kadang dianggap sebagai buah kolang-kaling yang ditata rapi secara 

geometris. Semar juga populer digambarkan memakai kain poleng yaitu motif kotak dengan warna 

hitam putih. Kain ini sangat sebagai kain atau warna khas Bali. Menurut paham Hindu, kain poleng 

melambangkan dualisme kehidupan, yaitu baik-buruk, gelap-terang, panjang-pendek, tinggi-rendah, 

dan sebagainya yang mirip dengan yin-yang dalam Taoisme. 
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“Hubungan Semar  dengan para dewa merupakan suatu pertalian yang 

kokoh dan kuat, tanpa memihak pada satu golongan atau partai”.103
 Semar 

melambangkan kebenaran dan kearifan. Kebenaran yang bersifat hakiki 

dan kearifan sesuai dengan fitrah alam kemanusiaan.  

Semar dalam kapasitasnya sebagai dewa mengejowantah dituntut 

untuk menentramkan manusia dari segala kegelisahan hidup yang timbul 

dari ketidakterpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikis 

(mental) rohaniah. Sedangkan kebutuhan rohani manusia adalah 

pendidikan agama, budi pekerti, kepuasan, kasih sayang, dan segala 

aktivitas rohani yang seimbang.
104

 

Dalam pewayangan diceritakan bahwa Semar (Bambang Ismaya yang 

menitis kedalam Janggan Semarasanta) tinggal di Karangdempel, 

maksudnya Semar selalu tinggal dan menyirami hati setiap manusia yang 

gersang, gelisah, dan jauh dari tuhan. Karna Semar menguasai alam 

Sunyaruri atau alam yang kosong dari cahaya Ilahi.
105

 Memahami hal 

tersebut Semar diperintahkan untuk memberi bimbingan kepada manusia 

agar menjadi makhluk beragama bersemangat dalam menegakkan agama, 

mengendalikan situasi, membangun perspektif yang cerdas, mengayomi 

masyarakat bawah, dan memahami kesalahan yang diperbuat setiap 

manusia tanpa harus menghukuminya sebagai sesuatu yang harus diganjar 
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dengan hinaan dan hukuman balik. Sebab kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat dapat diperoleh melalui agama.   

2. Semar Sebagai Guru 

Guru zaman purba (sebelum zaman Hindu) mendapat gelar empu, 

engku atau teuku yang artinya tuan. Dapat juga empu atau guru itu seorang 

kepala keluarga baik ayah maupun ibunya sendiri. Empu atau guru 

tersebut sebelum zaman purba merupakan orang yang bertugas untuk 

mengajari tentang ketuhananatau kepercayaan.
106

 

Bagi penggemar wayang kiranya tidak ada kesulitan untuk mengetahui 

hubungan erat antara siswa dan guru, apalagi jika sudah mengenal lakon 
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 Purwadi, Mengkaji Nilai Luhur Tokoh Semar , 25. Kepercayaan dalam bahasa Jawa adalah 

kapi-taya-an lalu luluh menjadi Kapitayan. Orang Jawa zaman dahulu kala menyebut Tuhan dengan 

Sang Hyang Taya. Jadi yang dimaksudkan kapitayanitu tidak lain adalah kapi-taya-an atau Ketuhanan 

(Yang Maha Esa). Lihat juga dalam Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo, 12. Agama kuno yang diyakini 
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Messolithikum, Neolitikum, Megalithikum, yang berlanjut pada masa perunggu dan besi. Agama 
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Orang Jawa kuno biasa mendefinisikan Sanghyang Taya dalam satu kalimat yaitu “tan kena kinaya 

ngapa” alias tidak bisa diapa-apakan keberadaanya. Kata awang-uwung bermakna ada tetapi tidak 

ada, tidak ada tetapi ada. Agar dapat dikenal dan disembah manusia, Sanghyang Taya digambarkan 

mempribadi dalam nama dan sifat ilahiah yang disebut Tuatau To yang bermakna daya gaib bersifat 

adi kodrati. Tu lazim disebut dengan dengan Sanghyang Tunggal, dia memiliki dua sifat kebaikan (Tu-

han) dan Ketidak baika. Tu yang bersifat kebaikan (Tu-han) disebut dengan Sanghyang Wenang dan 

Tu yang bersifat ketidak baikan disebut Sanghyang Manikmaya. Kekuatan gaib dari Sanghyang Taya 

tersembunyi dalam segala sesuatu yang memiliki nama terkait Tu dan To diantaranya seperti: wa-

Tu(batu),Tu-gu, Tu-ngkup(bangunan suci),Tu-lang, Tu-nda(bangunan yang bertingkat, punden 

berundak),Tu-nggal(satu),To-peng, To-pong (mahkota), To-san(pusaka),To-ya(air),To-rana (pintu 

gerbang). Leluhur yang pertama mengajarkan Kapitayan adalah Danghyang Semar putra Sanghyang 

Wungkuhan keturunan Sanghyang Ismaya. Danghyang Semar berasal dari negeri Lemuria atau 

Swetadwipa, akibat banjir besar yang menenggelamkan negara tersebut akhirnya Danghyang Semar 

dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Danghyang semar mempunyai saudara bernama Sang 

Hantaga (Togok) yang tinggal di negeri seberang (luar Jawa) dan juga mengajarkan agama Kapitayan. 

Saudara Danghyang Semar yang lain yaitu Sang manikmaya, menjadi penguasa alam gaib kediaman 

para leluhur yang disebut Ka-hyang-an. 
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Dewaruci. Oleh karenanya di abad XVII, disusunlah beberapa kitab yang 

menggambarkan hubungan antara guru dengan peserta didik. Seperti 

halnya Kitab Centhini, Wedhatama, Cebolek, Dewaruci yang bersifat 

mistik dan Serat Wulangreh yang bersifat etik.
107

 

Dalam pewayangan peran Semar bukan hanya sebagai abdi yang 

mengurusi urusan dapur dan lingkungan istana melainkan juga guru bagi 

ksatria Pandawa. Munculnya Semar dalam wayang Jawa menunjukkan 

pengertian yang mendalam tentang apa yang sebenarnya bernilai pada 

manusia, bukan wujud yang kelihatan, bukan pembawaan lahiriah yang 

sopan santun, bukan penguasaan tata krama kehalusan, melainkan yang 

sebenarnya menentukan derajad kemanusiaan seseorang adalah sikap 

batin. Inti multidimensionalnya Semar yang sakti dan merupakan guru 

Pandawa, yang seperti Punakawan lain berperawakan jelek namun semua 

penonton wayang mencintai mereka. Peran luhur yang diemban oleh 

Semar dapat dijalankan dengan bentuk badan yang jelek namun jeleknya 

itu menjadi bagus karena rupa akhlaknya. 

Setiap kali mengawali dialog dalam wayang kulit, Semar akan 

mengucapkan kata-kata spesial yang menjadi ciri khasnya dalam bahasa 

Jawa ngoko (kasar), yaitu mbregegeg ugeg-ugeg, hmel-hmel, sak ndulit 

langgeng. Ungkapan tersebut memang terdengar lucu, namun menyiratkan 
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pesan mendalam yakni, daripada diam (mbregegeg), lebih baik berusaha 

untuk lepas(ugeg-ugeg) dan menjari makan (hmel-hmel), walaupun 

hasilnya sedikit (sak ndulit), tapi akan terasa abadi (langgeng).
108

 Dari 

ungkapan diatasa Semar tidak hanya baik pribadinya namun dalam dalam 

setiap tingkah lakunya juga terdapat nasihat bagi semua orang. Sudah 

seharusnya seorang guru mampu menjadi penasehat yang baik bagi 

peserta didiknya maupun masyarakat. 

Semar adalah sosok guru, kyai, atau orang yang dituakan yang 

memenuhi syarat mutlak sebagai manusia bijak, yang dalam istilahnya 

Helen Graham merupakan homo sapiens  yang hidup, yang benar-benar 

mampu mengambarkan kemampuan manusia secara utuh, baik dalam 

berfikir ataupun bertindak, tanpa harus susah payah menggunakan 

pengalaman, pemahaman, yang diperolehnya dalam kehidupannya.  Semar 

menyatu dengan kedalam tubuh manusia, guna mengendalikan situasi, 

membangun perspektif yang cerdas, mengayomi masyarakat bahwa 

khususnya kaum mustadh‟afin, dan memahami kesalahan yang diperbuat 

setiap manusia tanpa harus menghukuminya sebagai sesuatu yang harus 

diganjar dengan hinaan dan hukuman balik.
109
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109
Muhammad Zaairun Haq, Tasawuf PandawaPuntadewa, Werkudara, Arjuna, Naqula, dan 

Sadewa , 181. Mustadh ‟afin artinya orang-orang yang dianggap lemah dan rendah oleh orang kuat 

sehingga orang-orang kuat ini menindas dan berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. 
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3. Semar Sebagai Punakawan 

Pagelaran wayang kulit tidak akan sempurna tanpa kehadiran 

Punakawan. Sebab guyonan-guyonan yang mereka suguhkan selain 

memuat energi-energi pencerahan, juga memuat nilai-nilai pendidikan 

yang tentunya dikemas dan disuguhkan secara apik dan menarik.
110

 

Menurut sejarahnya Punakawan adalah hasil buah tangan Sunan Kalijaga 

yang merupakan gambaran tentang kehidupan, kepribadian manusia, dan 

warna-warni yang menghiasi kehidupan serta sebagai solusi atas apa yang 

mereka hadapi dengan berlandaskan agama Islam. 

Dalam pewayangan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong menjadi 

Punakawan untuk Pandawa, Togok dan Bilung merupakan Punakawan 

untuk Kurawa, sedangkan Cangik dan Limbuk merupakan Punakawan 

untuk para putri.
111

 

Punakawan berasala dari kata puna yang berarti ngerti (tahu), dan 

kawan yang berarti teman. Jadi Punakawan bisa diartikan sebagai teman 

yang tahu.
112

 Namun ada juga yang menyatakan bahwa Punakawan 

berasal dari kata fa>na dan a‟wan. Fa>na artinya dunia materi atau duniawa 

lawan katanya baqa, sedangkan a‟wan artinya kawan. Berdasarkan 
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pengertian kata diatas Punakawan diartikan sebagai orang yang sudah 

meninggalkan hidup duniawi.
113

 

Dalam filsafat Jawa dikatakan bahwa Punakawan adalah pemomong 

yang menjadi teman para ksatria, yang mengetahui segala masalah sang 

tuan, senantiasa menjadi pelipur lara tatkala sang tuan tengah bersedih, 

dan memberikan nasehat ketika sang tuan tengah susah. Punakawan 

merupakan teladan bagi watak yang mampu momong, momot, momor, 

mursid, dan murakabi.
114

 

Bagi keluarga Pandawa Punakawan adalah abdi sekaligus kyai mereka 

atau bisa dikatakan sebagai batur sekaligus orang tua mereka. Sebab 

semenjak kecil Pandawa telah digembleng menjadi ksatria-ksatria berbudi 

bawaleksana , menjadi contoh bagi kawula alit  (rakyat jelata) dan menjadi 

manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
115

 Berdasarkan 

sejarah hidupnya Pandawa memposisikan Semar lebih tinggi dari pada 

abdi lainnya karena sejatinya Semar adalah dewa yang mengejawantah 

atau dewa yang menitis kedalam tubuh manusia.  

Adapula yang mengartikan Punakawan sebagai teman yang cerdik. 

Mereka seringkali mampu menyadarkan Pandawa ketika salah jalan. 
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 Sri Mulyono, Apa dan Siapa Semar , 59. 
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Muhammad Zaairun Haq, Tasawuf PandawaPuntadewa, Werkudara, Arjuna, Naqula, dan 

Sadewa , 178. Momongmaksudnya mampu memomong siapa saja. Momotmaksudnya mampu 
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bagi orang lain.   
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Muhammad Zaairul Haq, Tasawuf Semar Hingga Bagong, 94. 
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Punakawan dan Pandawa laksana buah dengan pohonnya. Buah walaupun 

kecil tetapi selalu dilindungi dan dinaungi oleh phonnya yang rimbun dan 

kuat. Pohon tidak pernah minta pamrih walau telah memelihara sang buah, 

begitu juga buah tidak pernah lupa untuk mengucapkan terimakasih 

karena telah dipelihara dan dibesarkan oleh sang pohon. Term bekti dalam 

hubungan antara Pandawa dengan Punakawan tidak bisa diartikan takut 

atau terpaksa, melainkan didasari oleh kesadaran dan rasa cinta.
116

 

Dalam dunia pewayangan Semar merupakan Punakawan dan 

pengayom bagi para ksatria Pandawa, mengabdi tanpa pamrih. Ia berada 

di depan tetapi tidak menguasai, memberi contoh dan mengajar tanpa kata. 

Ia berada di samping tetapi tidak menyamai dan berada di belakang tetapi 

tidak dikuasai. Ia sebagai pembimbing serta penasehat bagi para ksatria.
117

 

4. Semar Sebagai Rakyat Kecil 

Tokoh semar dan Punakawan seringkali diterjemahkan sebagai simbol 

rakyat jelata yang penuh kesederhanaan. Dikarenakan kehidupanya 

sebagai seorang lurah desa yang selalu berada di antara rakyat kecil. 

Sosok Semar sebagai wong cilik (rakyat kecil) yang selalu 

memberikan nasihat kepada bendaranya merupakan simbol dari teriakan 

rakyat jelata yang selalu gelisah melihat tingkah laku serta kebijakan 
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penguasanya. Seperti dalam lakon Semar Mbangun Kayangan, Semar dan 

anak-anaknya seolah menjadi simbol rakyat jelata yang “anonim” dan 

dianggap tidak mempunyai kehendak, kekuasaan, apalagi kedaulatan 

penuh. Simbol tersebut jelas terlihat ketika Petruk sowan ke Kerajaan 

Amarta dan mengutarakan maksud Semar yang ingin meminjam Jamus 

Kalimasada untuk Mbangun Kayangan. Tetapi Prabu Kresna tidak setuju 

Jamus Kalimasada  dipinjamkan kepada Semar, karena Semar adalah abdi 

atau rakyat jelata yang tidak mampu membawanya. Bahkan Kresna 

mencela Semar dan anak-anaknya sebagai para babu atau gedibal pitulikur 

yang nilai derajatnya tidak lebih dari keset. Namun, Werkudara 

menyetujui Jamus Kalimasada dipinjamkan kepada Semar, dengan alasan 

Semar adalah pamong, dari Pandawa, sehingga tidaklah pantas apabila 

pamong membutuhkan bantuan tetapi tidak dibantu oleh anak yang 

dimongnya.Bathara Guru salah menafsirkan istilah Mbangun Kayangan, 

kayangan yang akan dibangun Semar bukanlah Kayangan Suralaya tempat 

kekuasaan Bathara Guru akan tetapi adalah jiwa Pandawa yang 

diistilahkan Semar dengan kayangan.
118

 

Pengabdian para Punakawan ditujukan untuk memperoleh 

ketentraman dan kedamaian masyarakat. Para Punakawan rela menjadi 

abdi yang rendah bagi para majikan mereka yang luhur sebagaimana 

mereka tahu bahwa mereka tidak terdidik, tetapi para Pandawa akan 

                                                           
118

Muhammad Zaairul Haq, Tasawuf Semar Hingga Bagong, 110-112. 



69 

 

 

 

tertimpa malapetaka apabila mereka lupa akan apa yang sebenarnya 

mereka peroleh dari para Punakawan tersebut. Sebaliknya rakyat Jawa 

mengharapkan agar pemimpin mereka jangan melupakan, berkat siapa 

sebenarnya mereka mendapatkan kenikmatan kedudukan itu. 

Kentut Semar diartikan sebagai teriakan rakyat kepada penguasanya 

untuk menyadarkan para pemimpin yang tengah durhaka kepada 

raknyatnya, juga bisa diartikan teriakan guru kepada peserta didiknya.
119

 

Dalam konteks ajaran Islam, kentut Semar diartiakn sebagai pemberi 

peringatan, kepada seluruh manusia agar selalu menapaki jalan kebenaran. 

Seperti dalam QS. An-Nisaa ayat 63 sebagi berikut: 

ُْم ِِ  ََ ُهْم َوِعْظُهْم َوُ ْ    ُولَِئَك اّلِذيَن يَ ْعَلُم الّلُه َما ِِ  ُ ُلوِِِْم َفَأْعِرْض َعن ْ
  َ ْ ُفِسِهْم  َ ْوا بَِليًغا

Artinya: 

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di 

dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan 

berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang 

berbekas pada jiwa mereka”.120
 

 

Eksistensi Semar dan anak-anaknya mengandung suatu relativisasi 

daripada cita-cita priyayi mengenai satria yang berbudaya, halus lahir 

batinnya, sebagaimana khususnya terjelma oleh Arjuna. Bagi si priyayi 

bentuk lahiriyah yang halus merupakan jaminan batin yang dianggap 
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sebagai pertanda batin yang halus pula. Anggapan ini runtuh karena 

bertabrakan dengan kenyataan Semar. 

Menurut Magnis Suseno yang dikutip oleh Purwadi menjelaskan 

bahwa:  

Derajat kemanusiaan serta moral seseorang tidak dapat diukur 

dengan rupa yang tampan serta lahiriyah yang sopan-santun, 

melainkan sikap batin yang menentukan moral seseorang. Rupa 

lahiriah Semar tidak menunjukkan keindahan, ia suka melepaskan 

angin-angin (kentut), namun hatinya amat halus, lebih peka, lebih 

baik, dan lebih mulia dari satria-satria yang tampan. Sikap Semar 

selalu memayu hayuningbawana, sepi ing pamrih rame ing gawe.
121

 

 

Ia puas dengan kedudukannya sebagai abdi yang setia, menjalankan 

darmanya dengan baik, ia puas dengan kedudukannya yang sederhana 

sebagai rakyat jelata, namun apabila para bendara melupakan akan 

tertimpa malapetaka seperti dalam lakon Semar Kuning.  

Dikisahkan Raja Dwaraka, Prabu Kresna bermaksud menikahkan 

putrinya, Dewi Siti Sendari, dengan Abimanyu, anak Arjuna, tanpa 

persetujuan Arjuna. Waktu itu Arjuna sedang pergi dari Madukara. 

Dalam upacara pernikahan, Semar datang mengingatkan kesalahan 

langkah Sri Kresna. Namun Prabu Kresna berkeras hati dan, karena 

merasa dirinya adalah titisan Batara Wisnu, tidak suka dinasehati oleh 

pelayan. Kresna membiarkan Abimanyu, menantunya, meludahi kuncung 

Semar. Ulah sewenang-wenang itu mendatangkan kemarahan alam 
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berupa datangnya banjir bah, tsunami dan badai yang menghancurkan 

seluruh istana Dwaraka, sehingga Sri Kresna beserta istri membawa 

kedua mempelai naik kereta Jaladara, terbang mengungsi ke Amarta.
122

 

 

G. Sepuluh Filosofi Semar 

Dalam pementasan wayang kulit, Semar sering menyampaikan nasehat 

bijak kepada orang-orang yang dimomongnya. Nasihat tersebut bersifat 

universal dan relevan hingga kapanpun, adapun secara ringkas nasehat 

tersebut disatukan menjadi sepuluh filosofi Semar, antara lain: 

1. Urip iku urup, artinya hidup itu harus memeberi manfaat bagi orang lain 

di sekitar kita. 

2. Memayu hayuning bawana, ambrasta dur bangkara , maknanya bahwa 

manusia wajib hukumnya mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan 

kesejahteraan, memberantas angkara murka, serakah, dan tamak 

3. Sura dira jaya jayaningrat, lebur dening pangastuti¸maknanya sifat keras 

hati, picik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, 

lembut hati, dan sabar. 

4. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorke, sekti tanpa aji-aji, sugih 

tanpa bandha , maknanya bahwa berjuang itu tidak perlu membawa massa, 

menang tanpa merendahkan/mempermalukan. Berwibawa tanpa 
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mengandalkan kekuasaan/ kekuatan/ kekayaan/ keturunan. Kaya tanpa 

didasari hal-hal yang bersifat materi. 

5. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan, maknanya 

jangan mudah sakit hati ketika musibah atau hasutan menimpa diri. 

Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. 

6. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman, maknanya jangan 

mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut 

pada sesuatu, jangan mudah manja. 

7. Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman, maknanya 

janganlah terobsesi atau terpesona dengan kedudukan, materi, dan 

kepuasan duniawi. 

8. Aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak celaka , maksudnya 

jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat 

curang agar tidak celaka.  

9. Aja milik barang kang melok, aja mangro mundak kendho, maknannya 

jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah. Jangan 

berpikir plin-plan agar tidak kendur niat dan semangat. 

10. Aja adigang adigung adiguna, maknanya janganlah 

membanggakankekuasaan, besar atau kaya, sertakesaktian.
123
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BAB IV 

ANALISIS PROFIL GURU PAI IDEAL DALAM KARAKTER WAYANG 

SEMAR DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 14 

TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN 

 

A. Relevansi Profil Guru PAI Ideal dalam Karakter Wayang Semar dengan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

Guru atau pendidik merupakan komponen yang sangat penting dalam 

sistem kependidikan, karena guru lah yang mengantarkan peserta didik pada 

tujuan yang telah ditentukan, bersama komponen lain yang terkait dan lebih 

bersifat komplementatif.  

Guru adalah figur bagi peserta didiknya. Mereka menganggap apa 

yang dikerjakan oleh guru merupakan sesuatu yang baik. Untuk itu seorang 

guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, hal ini 

dikarenakan guru adalah sosok yang digugu (ditaati nasihat atau ucapan dan 

perintahnya) dan ditiru (dicontoh sikap dan perilakunya).  

Dari beberapa uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa seorang 

guru tidak hanya mempunyai kewajiban memberikan ilmu tetapi juga 

membantu peserta didiknya dalam menggali dan mengembangkan fitrahnya 
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supaya mereka tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil sesuai dengan 

tujuan pendidikan Islam. 

Moh. Athiyah al-Abrasyi mengatakan bahwa, pembentukan moral 

yang tinggi adalah tujuan dari Pendidikan Islam. Beliau juga mengatakan 

bahwa ulama dan sarjana-sarjana Muslim dengan penuh perhatian telah 

berusaha menanamkan akhlak yang mulia, meresapkan fadhilah di dalam jiwa 

para peserta didik, membiasakan mereka berpegang teguh kepada moral yang 

tinggi dan menghindari hal-hal tercela, berfikir secara rohaniah dan insaniah 

(perikemanusiaan) serta menggunakan waktu untuk belajar ilmu-ilmu duniawi 

dan ilmu-ilmu agama, tanpa memandang keuntungan-keuntungan materi.
124

 

Melihat beberapa kejadian yang telah terjadi dewasa ini, maka, 

Pendidikan Agama Islam belumlah sampai pada tujuannya. Dapat kita 

ketahui, bahwa banyak terjadi penyimpangan moral pada pelajar maupun 

pendidik sekalipun. Seringkali terjadi tawuran antar pelajar ataupun 

mahasiswa, pemakaian narkoba, guru menghukum siswanya dengan hukuman 

yang tidak mendidik, pelecehan seksual, dan perbuatan kriminal. 

Oleh karena itu disamping ilmu pengetahuan yang diajarkan faktor 

terpenting dalam sosok seorang guru adalah kepribadiannya, karena 

kepribadianlah yang nantinya akan menentukan apakah dia ideal menjadi 
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pendidik, pembina, dan pembimbing yang baik bagi peserta didiknya ataukah 

malah menjadi perusak atau penghancur masa depan peserta didiknya. 

Kriteria guru ideal telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 Tetang Guru dan Dosen.  Alasan utama di bentuknya Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan mutu guru dan 

dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 didalamnya membahas mengenai kompetensi guru, 

diantaranya adalah kompetensi pedagogik yaitu kompetensi yang 

menitikberatkan pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik, kompetensi kepribadian yaitu kemampuan guru dalam 

menampilkan kepribadian yang baik di hadapan peserta didik ataupun 

masyarakat, kompetensi professional yaitu kemampuan guru dalam 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam dan kompetensi sosial 

yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan lingkungan sekitar.
125

 

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, 

kompetensi guru menunjuk kepada performa dan perbuatan yang rasional 

untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas 
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pendidikan
126

, kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi 

guru dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. 

Dari keempat kompetensi tersebut, ada salah satu kompetensi yang 

dirasa sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi 

kepribadian. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta 

menjadi teladan bagi peserta didik.
127

 

E. Mulyasa berpendapat bahwa: “Kompetensi kepribadian merupakan 

kompetensi yang akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-

kompetensi lainya”.128
 Hal ini dikarenakan kompetensi kepribadian sangat 

besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta 

didik, kompetensi keprbadian memiliki peran dan fungsi yang sangat penting 

dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan 

Negara dan bangsa. 

Guru tanpa kompetensi kepribadian maka dia hanya akan menjadi 

orang yang mampu mengajari tanpa memberikan contoh, dalam falsafah Jawa 

disebut sebagai jarkoni artinya iso ngajar ora isonglakoni (bisa mengajar 

tetapi tidak bisa melaksanakan apa yang diajarkannya). Seperti yang sudah 
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penulis jelaskan dalam latar belakang masalah pada bab I di atas, bahwasanya 

banyak sekali kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh para pendidik, mulai 

dari kasus kekerasan sampai pada kasus pelecehan seksual, hal ini yang 

menjadi keprihatinan kita, seorang pendidik yang seharusnya memberikan 

pengarahan, petunjuk, contoh dan menjadi teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat sekitar, oleh karena itu, kompetensi kepribadian guru menjadi 

kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik, karena 

keberhasilan peserta didik dalam menuntut ilmu tergantung seorang pendidik 

memberikan penjelasan, pengarahan, nasihat danmemberikan contoh 

kepribadian yang baik kepada peserta didiknya. 

Akan tetapi yang sering kali menjadi permasalahan adalah kompetensi 

kepribadian ini selalu dikesampingkan, atau bukan menjadi hal yang penting 

di dalam modal utama untuk memperbaiki kualitas seorang pendidik dalam 

menjalankan tugasnya. Pada masa sekarang seorang pendidik cenderung lebih 

mementingkan kemampuanya dalam segi pemikiran atau intelektualnya, 

sehingga tidak heran kalau sering kali muncul masalah-masalah dalam dunia 

pendidikan. 

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk 

memberikan gambaran ideal seorang guru yang diambil dari figur tokoh 

dalam pewayangan yaitu Semar. Hal ini dikarenakan posisi Semar atau peran 

Semar dalam pewayangan mempunyai kemiripan dengan peran seorang guru 

yaitu sama-sama sebagai seorang pamong.  
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Dalam sejarahnya kesenian wayang pernah menjadi media pendidikan 

jitu yang dipakai oleh Walisongo dalam menyebarkan dakwah Islamiyah di 

tanah Jawa. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kesenian wayang merupakan 

produk impor dari India, akan tetapi bukan berarti masyarakat Jawa menerima 

begitu saja kebudayaan ini, melainkan masyarakat Jawa berusaha untuk 

mengambil alih peran sebagai pelaku dengan menyusupkan nilai-nilai pada 

setiap lakon dan nilai-nilai simbolis pada setiap tokoh. 

Pertunjukan wayang yang bagus serta sarat akan nilai-nilai moral 

tergantung dari keahlian dalangnya. Dalang harus memahami pakem wayang 

yang didalamya berisi naskah lakon pewayangan. Dalang dapat merubah atau 

menyisipkan nilai-nilai moral sesuai dengan tema pementas wayang yang 

dimainkan. Peran tiap tokoh wayang tergantung dari dalang, tetapi juga harus 

mengindahkan pakem pewayangan. Seperti peran wayang Semar baik sebagai 

dewa, Punakawan, guru, maupun rakyat jelata mengikuti dalang sebagai 

sutradara pementasan wayang.  

Dalam kisah-kisah pewayangan yang diamainkan oleh dalang selalu 

menghadirkan nilai-nilai kehidupan yang digambarkan melalui karakter-

karakter tokoh dalam pewayangan, seperti kebaikan selalu diidentikan dangan 

Pandawa, kebatilan diidentikan dengan Kurawa, nilai-nilai itulah yang harus 

terus digali oleh masyarakat sebagai bentuk pendidikan yang baik. Dalam 

dunia pewayangan sosok guru digambarkan dalam figur tokoh wayang Semar, 

dengan sifat-sifatnya yang penuh akan kebaikan yang tergambarkan melalui 
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bentuk fisik maupun tingkah lakunya dan juga peranannya sebagai seorang 

pamong yang menuntun ke jalan kebenaran terhadap majikanya, kehadiran 

tokoh wayang Semar dapat diidentikan dengan keberadaan seorang guru bagi 

para kesatria dalam pewayangan. 

Paham mengenai kedudukan tokoh wayang Semar sebagai seorang 

guru bukanlah sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan nyata, 

akan tetapi ini hanyalah sebuah ide, konsep atau persepsi sebagian masyarakat 

Jawa kuno akan kehadiran seseorang yang mampu membimbing, 

mengarahkan dan melindungi manusia dari angkara murka. Adapun profil 

guru ideal yang digambarkan dalam tokoh wayang Semar melaluiuraian 

makna-makna yang tergambar dalam karakter tokoh wayang Semarsebagai 

berikut: 

1. Kedudukan Semar sebagai Guru Spiritual Pandawa 

Dalam lakon pementasan, peran Semar dapat berubah tergantung 

tergantung keinginan dalang dan lakon cerita yang akan ditampilkan. 

Semar dapat berperan sebagai titisan Ismaya, sebagai guru bagi Pandawa, 

Punakawan, dan rakyat jelata. Walaupun peran semar bermacam-macam, 

namun dalam lakon ceritanya Semar mengabdi kepada ksatria berbudi 

bawa leksana , Semar mengajarkan kebaikan yaitu selalu menegakkan 

kebaikan dan mencegah kemungkaran.  
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Peran Semar sebagai dewa yangmengejawantah, adalah figur yang 

waskitha ngerti sadurunge winarah. Semar tahu betul peta sosio kultural 

di Triloka atau tiga dunia yaitu dewata, raksasa dan manusia. Di benak 

para satria utama itu, kehadiran Semar diyakini akan mendatangkan 

kebenaran dan keberuntungan. Jagad gumelar (makrokosmos) dan jagad 

gumulung (mikrokosmos), keduanya mendapatpengawalan dari Kyai 

Semar, sang Punakawan minulya.
129

 

Sama halnya dengan kedudukan Semar sebagai dewa, Punakawan, 

guru maupun rakyat jelata, guru pun mempunyai kedudukan sebagai 

tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diatur 

dalam undang-undang dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik 

sebagaimana yang tertuang dalam Bab II Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005. Sedangkan dalam Pasal 4 fungsi kedudukan guru adalah 

untuk meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran, 

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan yang tertuang dalam Pasal 

6 untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 
130

 

Semar mengajarkan Pandawa untuk bertakwa dan percaya kepada 

kekuatan dan kekuasaan Allah. Semar sebagi guru spiritual yang mendidik 

Pandawa agar mempunyai akhlak mulia, pendidikan tersebut selalu 

terlihat dalam adegan gara-gara dan puncaknya adalah pada lakon Semar 

Mbangun Kayangan. Dalam lakon Semar Mbangun Kayangan Semar 

ingin membangun jiwa Pandawa, yaitu membersihkan diri dengan 

meditasi dan tapabrata sebagai bentuk penghayatan hidup, sehingga 

memiliki gambaran cerah mengenai tatanan dunia yang semestinya 

(menemukan ilmu sangkan paraning dumadi).
131

 

Semar selain mengajarkan moral juga mengajarkan kepedulian sosual, 

zuhud, sabar, tawakal, cinta, ma‟rifah, dan yang paling menonjol adalah 

ittihad (bersatu dengan tuhan). Dalam perjalanan hidup Pandawa 

seringkali melakukan melukiskan hamba-hamba Tuhan yang menjalankan 

tarekat menuju Allah melalui tapabrata , lelana (mengembara), membantu 

orang miskin dan berbuat kebajikan. 
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Semar adalah sosok manusia yang tidak terbuai akan kemewahan 

duniawi. Walaupun mengabdi dan hidup berdampingan dengan orang-

orang kaya, akan tetapi dia tidak merasa iri dengki. Semar dan anak-

anaknya juga tidak menggunakan aji mumpung. Sebaliknya mereka tetap 

teguh dalam kesederhanaan bersama prinsip lelaku: wani mati sak jroning 

ngaurip (berani mati dalam hidup) yang dapat diinterpretasikan sebagai 

orang yang teguh ikhlas bersandar kepada Tuhan secara mutlak, bukan 

karena harta, tahta, dan wanita.
132

 

Semar juga sering memberikan nasehat kepada Pandawa, yang 

diantara nasehat tersebut yaitu: Urip iku urup, artinya hidup itu harus 

memeberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita.Memayu hayuning 

bawana, ambrasta dur bangkara , maknanya bahwa manusia wajib 

hukumnya mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, 

memberantas angkara murka, serakah, dan tamak. Sura dira jaya 

jayaningrat, lebur dening pangastuti¸maknanya sifat keras hati, picik, dan 

angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan 

sabar. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorke, sekti tanpa aji-aji, 

sugih tanpa bandha , maknanya bahwa berjuang itu tidak perlu membawa 

massa, menang tanpa merendahkan/mempermalukan. Berwibawa tanpa 

mengandalkan kekuasaan/ kekuatan/ kekayaan/ keturunan. Kaya tanpa 
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didasari hal-hal yang bersifat materi. Datan serik lamun ketaman, datan 

susah lamun kelangan, maknanya jangan mudah sakit hati ketika musibah 

atau hasutan menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. 

Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman, maknanya jangan 

mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut 

pada sesuatu, jangan mudah manja. Aja ketungkul marang kalungguhan, 

kadonyan lan kemareman, maknanya janganlah terobsesi atau terpesona 

dengan kedudukan, materi, dan kepuasan duniawi. Aja kuminter mundak 

keblinger, aja cidra mundak celaka , maksudnya jangan merasa paling 

pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak 

celaka. Aja milik barang kang melok, aja mangro mundak kendho, 

maknannya jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah. 

Jangan berpikir plin-plan agar tidak kendur niat dan semangat. Aja 

adigang adigung adiguna, maknanya janganlah 

membanggakankekuasaan, besar atau kaya, sertakesaktian.
133

 

Sama halnya dengan Semar, guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menjalankan tugas utamanya memerlukan kualifikasi, kompetensi, dan 

sertifikasi guru yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa guru 

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat guru, sehat 
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jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. 

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen  menjelaskan bahwa kualifikasi akademik yang dapat diperoleh 

melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 

empat.
134

 

Guru Pendidikan Agma Islam yang ideal haruslah memiliki kualifikasi 

akademik dengan menempuh pendidikan tinggi program yang diakui 

melalui sertifikasi. Sebagai guru PAI ideal, juga harus mengetahui 

kepribadian peserta didiknya, menguasai berbagai metode dan strategi 

yang sesuai dengan pembelajaran, mempunyai wawasan yang luas tentang 

informasi terbaru, menguasai teknologi dan memanfaatkannya dalam 

pembelajaran. Sebagai mana Semar yang mengejawantah (dewa yang 

menitis kedalam tubuh manusia) sebagai guru spiritual yang diakui 

keunggulan ilmu serta kepribadiannya oleh Pandawa menjadikan eratnya 

hubungan anatara Semar dan Padawa. 

2. Profesionalitas Semar sebagai Guru 

Sebagai orang yang dipercaya mampu mengembangkan profesi 

mendidik ia harus memahami prinsip-prinsip profesionalitas, agar 
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keberlangsungan dalam menjalankan profesinya dapat berjalan dengan 

dinamis, mampu berkembang sesuai tuntutan situasi dan kondisi. Dalam 

Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagi berikut: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 

c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan, sesuai dengan 

bidang dan tugas. 

d. Memiliki kompetensi yang diperlukan, sesuai dengan bidang 

tugas. 

e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. 

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
135

 

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan dan 
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i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 

guru.
136

 

Tokoh wayang Semar menggambarkan seorang guru yang 

profesional. Ia mempunyai keahlian khusus dalam mengajar bidang moral 

keagamaan. Memang, penggambaran dalam dunia pewayangan tidak 

sekompleks dalam dunia nyata dengan ragam pilihan pengetahuan yang 

melimpah dan bercabang. 

Namun demikian, inti kehidupan dalam pewayangan tidak akan jauh 

berbeda dengan inti kehidupan di dunia nyata, yaitu tercapainya 

kesuksesan, kemenangan, kejayaan dan kebahagiaan, yang apabila dicari 

titik temunya mempunyai nilai substansi yang sama. Artinya, apa dan 

bagaimana profesi, keyakinan, kedudukan seseorang dalam masyarakat 

pada intinya mempunyai tujuan yang sama yaitu kesuksesan dunia dan 

akhirat. Tokoh wayang Semar mempunyai peran yang sangat penting 

demi kemenangan dan kesuksesan tuannya dalam menjalani hidup di 

arcapada (muka bumi ini). Ia adalah gambaran seorang guru yang benar-

benar sukses mengantarkan para ksatria Pandawa Lima dalam memerangi 

musuh-musuh mereka. 
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Tanpa dibekali prinsip-prinsip profesionalitas akan sangat sulit bagi 

seorang guru untuk dituntut memberi nilai lebih dalam menunjang 

keberhasilan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun non 

fisik. Adapun prinsip profesionalitas semar sebagai seorang guru adalah 

sebagai berikut: 

a. Betindak Sesuai dengan Norma Agama 

Dalam pendidikan agama Islam, guru memiliki kewajiban 

tidakhanya sebagai orang yag mentransfer pengetahuan saja, akan 

tetapiseorang guru juga memiliki kewajidan mendidik dan 

mengarahkanpeserta didik untuk senantiasa berpegangan pada 

kebenaran dansenantiasa berjalan ke arah yang diridhoi Allah. 

Seiring dengan tugas dan kewajibannya, seorang guru tidak 

akanmungkin berhasil mengarahkan atau membimbing peserta 

didiknya untuksenantiasa berpegangan pada prinsip agama kalau 

gurunya sendiritidak bisa mengaplikasikan nilai-nilai agama yang 

diajakanya, olehkarena itu, seorang guru terlebih guru Pendidikan 

Agama Islam harus memiliki jiwa sertakeimanan yang kuat, dan 

senantiasa berjalan sesuai dengan norma agamayang telah diserukan. 

Semar yangdiwujudkan bulat (bunder seser) merupakansimbol 

dari kehidupan manusia masa tua (sepuh).Tua memiliki arti watu-

watu digawa maksudnyamasih memiliki beban yang berat, baik 
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untukdirinya sendiri, keluarga, maupun orang lain.Seseorang yang 

sudah sepuh memiliki kebulatantekad golong-gilig, berserah diri ke 

hadapanYang Maha Kuasa. Manusia akan kembali ke asalmulanya, 

seperti yang dibahas dalam sangkanparaning dumadi.
137

 

Peran yang digambarkan tokoh wayang Semarmemiliki kesamaan 

dengan peran guru Pendidikan Agama Islam yaitu amar ma‟ruf 

nahimunkar atau menyerukan kebaikan dan mecegah kemungkaran 

sesuaidengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dalam kisah 

pewayanganmisi utama punakawan Semar dan anak-anaknya adalah 

amar ma‟rufnahi munkar.
138

 Semar beserta anaknya senantiasa 

membimbing,mengarahkan serta memberikan contoh berperilaku dan 

bertindak di jalanyang benar kepada para kesatria yang diikutinya. 

َهْوَ  َعِن اْلُمْنَكِر  ِْْ َويَْأُمُروَ  بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ َْْ ََ ا َوْلَتُكْن ِمْنُكْم  ُّمٌة َيْدُعوَ  ِ 
 َو ُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُ و َ 

Artinya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf 

dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang 

yang beruntung.”(Q.S. Ali Imron: 104)
139

 

b. Dapat Diteladani 
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Pendidik sudah seharusnya sebagai pribadi yang dapat 

dijadikanteladan bagi siapapun, terutama bagi para peserta didiknya. 

Kerena tugasyang ia emban selain sebagai pengajar yang 

menyampaikan banyak ilmupengetahuan (transfer of knowledge), 

juga sekaligus sebagai menyampaikan nilai-niai kehidupan 

kepadapeserta didik (transfer of value). 

Mendidik dapat dipahami sebagai upayakeras seorang pendidik 

dalam menumbuhkembangkan aspek moralitasdan integritas peserta 

didik, guru memiliki kewajiban mendidik siswauntuk menjadi 

manusia yang bekepribadian yang baik, maka dari itu 

gurumempunyai kewajiban menyampaikan nilai-niai kehidupan 

kepadapeserta didik (transfer of value). 

Dengan demikian selain menghasilkan peserta didik yang 

ungguldalam segi intelektual, juga menghasilkan peserta yang 

berkepribadianbaik, pribadi yang mempunyai moralitas tinggi, 

disiplin, dan berjiwabersih, karena peserta didik yang belum 

mencapai kedewasaan penuhakan mudah mengalami keguncangan 

jiwa kerena faktor psikologis yangmasih labil maupun keadaan 

lingkungan yang mempengaruhinya. 

Dalam upaya menanamkan nilai-nilai moral dan 

membentukkepribadian yang baik terhadap peserta didik bukanlah 

suatu hal yangmudah bagi seorang guru. Untuk menanamkan nilai-
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nilai kesislaman kepada peserta didik, keteladanan merupakan 

metode yang lebih efektif dan efisien.
140

Keteladanan adalah perilaku 

yang patut ditiru dan dicontoh yang tidak perlu diragukan lagi baik 

perbuatan itu.
141

 Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa 

keteladanan selalu merujuk pada tindakan-tindakat yang memiliki 

nilai etis. Perbuatan guru yang beretika adalah perbuatan guru yang 

patut diteladani, ditiru dan dicontoh oleh orang lain dan khususnya 

peserta didik.
142

 

Oleh karena itu, keteladanan menjadi keharusan yang 

harusditanamkan dalam jiwa peserta didik untuk mendidik, 

membimbing sertamenanamkan nilai-nilai moral,tokohwayang 

Semar, digambarkan sebagai figur yang memiliki karakter 

yangunggul serta dapat memberikan keteladanan kepada siapapun, 

terlebihkepada kesatrian yang diasuhnya, hal ini terlihat dari uraian 

makna darisalah satu sebutan yang diberikan kepada tokoh wayang 

Semar, sebutantersebut adalah Janggan Samara Santa. “Janggan 

Samara Santa yangmempunyai arti dadi guruning saben wong kang 
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gegulung tapa brata,sabar drana, lila legawa (menjadi guru setiap 

orang yang gemar tapa brata, sabar dan ikhlas)”.143
 

c. Berakhlak Mulia 

Dalam dunia pewayangan, Semar merupakan figur tokoh 

yangdigambarkan memiliki akhlak yang mulia, dalamperanannya 

menjadi seorang abdi, ia selalu menasehati para kesatriayang 

diikutinya, memberikan contoh dan menuntut majikannya 

untukberperilaku yang positif dan selalu menjunjung kebaikan dalam 

segalatindakan. Semar selalu mengajarkan akan budi pekerti yang 

luhur atau akhlak yang mulia terhadap anak-anaknya dan para 

pengikutnya,Punakawan Semar adalah manusia yang berhati baik dan 

berakhlak mulia. 

Dalam ajaran aliran Sapta Dharma, gambar Semar 

digunakansebagai penggambaran dari akhlak mulia, atau budi luhur, 

seperti yangdijelaskan dalam kutipan berikut:“Gambar Semar juga 

menggambarkan budi luhur. Gambar itu jugamenunjukan bahwa 

tangan kiri Semarmenggenggam sesuatu yang berarti bahwa ia 

memiliki rasa yangmulia (roh). Semar juga memiliki pusaka, yang 

berarti bahwa iamemiliki sabda yang kuasa, yang berbeda pada kata-

kata yangdiucapkan dengan suci. Selanjutnya Semar menggunakan 
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kampuh(kain), yang memiliki lima lipatan (wiron) yang berarti 

bahwa iamenjalankan Panca Sila Allah.”144
 

Dalam kisah pewayangan seperti dalam lakonSemar 

MbarangJantur, Semar menunjukan sikap tolong menolongnya 

ketika ia dimintaibantuan oleh Arjuna untuk menemui Kakrasana 

yang sedang bersemedi.Begitu juga dalam lakonSemar Boyong, 

Semar menunjukan sikap rendahdirinya pada siapapun dan juga 

sopan santun dalam menyambut tamu,siapapun yang mertamu ke 

rumahnya. 

Dari penjelasan di atas telah dijabarkan mengenai sifat Semar 

yangdijadikan penggambaran sebagai akhlak mulia atau budi luhur. 

Semarjuga memiliki sifat-sifat yang mulia yang tergambar melalui 

tangannyayang menggenggam dan ucapannya yang terkenal suci dan 

selalu menjadikepercayaan para majikanya. Inilah sesosok Semar 

yang selalu menjadipanutan bagi para pengikutnya dan menjadi 

inspirasi bagi para penikmatkesenian wayang, maka dari itu tidak 

heran kalau Semar merupakangambaran guru atau pendidik yang 

mulia yang selalu mengedepankankebenaran dan kebajikan, 

demikianlah karakter yang seharusnya adadalam kepribadian seorang 
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guru, karena kepribadian guru akanmempengaruhi perkembangan 

psikologi peserta didik. 

d. Mampu Memberikan Nasehat 

Giwang Semar ini ditampilkan secara dekoratif menggambarkan 

sebiji buah cabe merah besar lengkap dengan tangkainya. Dalam 

tampilannya kadang berbentuk cabe keriting, ujungnya berliku-liku 

seperti cabe keriting, disungging dengan warna merah. Belum pernah 

ditampilkan dengan warna lain. Hal ini dikaitkan dengan bentuk 

lombok abang dengan makna simbolisnya.
145

 

Giwang lombokabang, maknanya bahwa nasehat yang baik itu 

terasa pedas dan panas seperti pedasnya cabe merah. Tangan nuding 

dan megar,maknanya menunjuk sesuatu yang baik dan benar agar 

dapat digunakan sebagai suri tauladan dan dapat terbuka dalam 

berbagaihal.
146

 

Sudah seharusnya tugas seorang guru tidak hanya berfokus pada 

pengajaran ilmu pengetahuan saja (transver of knowledge), tetapi 

juga menjadi bapak rohani (spiritual father) yang mampu menjadi 

teladan serta memberikan nasihat-nasihat kepada anak didiknya, agar 

mencapai tingkat kedewasaan sebagai pribadi yang memenuhi 

tugasnya sebagai abdullah dan kalifatullah.  

                                                           
145Sunarto, “Prepat Punakawan Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta Sebagai Media 

Pendidikan Moral,”, 130. 
146

Ibid., 134. 



94 

 

 

 

e. Mantap, Stabil dan Dewasa 

Kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa ini juga 

digambarkanoleh karakter tokoh wayang punakawan Semar dalam 

mendidik danmembimbing para kesatria yang menjadi majikanya, 

kesabaran selalumenjadi kunci utama bagi punakawan Semar dalam 

menjalankantugasnya sebagai abdi yang sekaligus sebagai 

pembimbing dan penasihatbagi majikanya, seperti yang terungkap 

dalam kutipan berikut.“Punakawan khususnya Semar, selalu 

mengajarkan manusia untukmempunyai ati segoro (luas hatinya atau 

penyabar).”147
 

Dengan kesabaran maka tingkat spiritual seseorang 

akanmendalam, begitu juga sebaliknya, orang yang mudah marah 

maka akandangkal tingkat spiritualnya, sikap sabar ini selalu 

tercermin dalam setiapperilaku punakawan ketika menghadapi sifat 

keras para Pandawaterutama Werkudara, bahkan demi memegang 

prinsipnya, parapunakawan rela mendapatkan hukuman dari 

majikanya, hingga padaakhirnya majikanya sadar kalau hukuman 

yang diberikan kepada paraPunakawan itu salah. 

Dalam kehidupanya Semar digambarkan sebagai sosok 

yangmemilki kepribadian yang mantap, dan penuh akan kepercayaan 

diriterutama dalam memegang prinsip-prinsipnya serta dalam 

                                                           
147

Muhammad Zaairul Haq, Tasawuf Semar Hingga Bagong, 154. 



95 

 

 

 

menegakankebenaran.“ Kata sar dapat menjadi kata kerja nyamar 

(menyamar), yaitumelakukan sesuatu yang rahasia, atau sandi atau 

tindakan yang tidak terusterang, sehingga oleh karena itu, dalang 

mengartikan Semar adalahmanusia yang sudah tidak samar lagi atau 

tidak ragu-ragu terhadapsesuatu. Pendek kata ia sudah tidak kisruh 

lagi terhadap sesuatu yang adadi dunia, karena ia telah mampu 

menampung, meluluhkan danmenyelaraskan segala sesuatu yang 

bertentangan.”148
 

Dari kutipan di atas telah dijelaskan bahwa Semar 

memilikikemantapan dalam berfikir dan bertindak, serta dalam 

memegang prinsipkebenaranya. Semar merupakan gambaran sosok 

pendidik yang menjaditeladan bagi pengikutnya maupun orang lain, 

maka dari itu, tidak herankalau semua orang ingin memiliki Semar 

untuk dijadikan penuntun,pembimbing serta penasehat di negaranya, 

sebagai jalan keselamatanterhadap rakyatnya. 

Dalam lakonSemar Mbangun Kahyangan, sikap mantap, stabil 

dandewasa Semar juga ditunjukan ketika Semar memiliki kemauan 

untukmembangun kahyangan dengan cara meminjam Jimat 

Kalimasadakekeluarga Pandawa, akan tetapi niatan itu dihalang-

halangi oleh BatharaGuru, namun usaha Bathara Guru tidak 
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melunturkan kemantapan Semardalam mewujudkan keinginanya. 

Semar juga tidak terpengaruh denganusaha Bathara Guru 

menghalangi keinginan Semar itu.
149

 

Demikianlah gambaran sosok guru dalam karakter tokohwayang 

Semar, pendidik hendaknya memiliki kepribadian yang mantap,stabil 

dan dewasa, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baiksebagai 

seorang pendidik. Stabilitas dan kematangan emosi guru 

akanberkembang sejalan dengan pengalamanya, selama dia mau 

memanfaatkanpengalamanya. Jadi tidak sekedar jumlah umur atau 

masa kerjanya yangbertambah, melainkan bertambahnya kemampuan 

memecahkan masalahatas dasar pengalaman masa lalu. 

f. Bijaksana 

Dalam dunia pewayangan kebijaksanaan sebagaiseorang guru juga 

tergambar dalam karakter tokoh wayang Semar.Sifat bijaksana Semar 

tergambar dalam lakon Semar Papa. Dalamlakon tersebut, 

kebijaksanaan Semar ditunjukkan dengan rela dibakar oleh 

Abimanyu atas perintah begawan Abiyasa. Namun karena Semar 

bukan manusia biasa, melainkan Sanghyang Ismaya maka Semar 

tidak ragu untuk dibakar.  Namun dengan ajaib ternayata Semar 

masih hidup dan tidak marah kepadaPandawa, bahkan menolong 
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Pandawa (bendaranya) ketika menghadapi siluman raksasa di 

pertapaan Saptaarga.
150

 

Bukan hanya itu, dalam mendidik anak-anaknya yaitu 

Gareng,Petruk dan Bagong yang masing-masing memiliki 

kepribadian yangberbeda-beda Semar tidak menyamaratakan dalam 

menghadapi merekaakan tetapi lebih mengedepankan kebijaksanaan 

dalam membimbing sertamenutun mereka jalan yang benar.
151

 

Dengan adanya penggambaran sikap bijaksana dalam 

karaktertokoh wayang Semar ini dapat menjadi contoh bagi guru 

terutama guruPendidikan Agama Islam dalam menghadapi siswa 

yang memiliki keribadian yang berbeda-bedaserta masalah yang 

berbeda-beda pula. 

g. Sabar 

Dalam proses pembelajaran, guru harus menyadari 

bahwapendidikan adalah proses pendewasaan, hal inilah yang 

digambarkandalam karakter tokoh wayang Semar. Semar selalu 

menggambarkanpribadi yang sabar dalam mendidik serta 

membimbing anak-anaknyaserta para majikanya, sifat sabar yang 

dimiliki Semar digambarkanmelalui makna simbolik yang terdapat 

pada bagian wajah Semar yaituNayantaka. 
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“Nayantaka, naya berarti wajah, taka berarti pucat, wajah 

pucatyang dimilikinya menunjukan sikap yang dingin, tidak mudah 

emosi,tenang dan berwibawa, tidak gusar dan gentar jika dicacimaki, 

tidak lupadirinya jika dipuji, sebagai watak Badranaya atau wajah 

rembulan.”152
 

Semar merupakan sosok guru yang mempunyai sifat sabar hal 

inisesuai dengan gelar yang dimilikinya yaitu Janggan 

Samarasanta.Janggan Samarasanta: Wedine dadi gurune saben 

pawongan kanganggegulang tapa brata, sabar drana lan lila 

legawa.Artinya: Ia menjadi guru setiap orang yang belajar 

mengekang diri,kesabaran dan kerelaan.
153

 

Sikap sabar juga ditunjukkan Semar dalam mendidik anak-

anaknyayang berbeda-beda karakter seperti Bagong yang terkadang 

semaunyasendiri, juga dalam mendidik majikannya yang terkadang 

sulit untukdiatur. Dalam lakonSemar Mbangun Kahyangan Semar 

ditinggal istritercintanya, namun kesabaranlah yang membuat Semar 

bisa merawatanak-anaknya tanpa sang istri, dan juga karena 

kesabaran Semar akhirnamembuat Semar mau menerima kembali 

saat istrinya kembali kepadaSemar.
154
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Dengan penggambaran sifat kesabaran yang terdapat 

dalamkarakter tokoh wayang Semar, seorang guru dapat mencontoh 

apa yangtelah digambarkan oleh Semar, dengan kesabaran maka 

seorang guruakan mampu mendidik serta membimbing peserta 

didiknya agar senantiasamenuju ke jalan yang benar, dengan 

kesabaran pula seorang guru akanlebih dicintai oleh siswanya. 

h. Memiliki Etos Kerja yang Tinggi 

Islam mengajarkan bahwa manusia dalam usahanya 

haruslahbersungguh-sungguh agar dia medapatkan hasil yang 

diinginkanya. Orangyang bersunggung-sungguh maka dia pasti akan 

sukses. Dalam usahamencapai tujuan pendidikan maka dibutuhkan 

tenaga pendidik yangmempunyai etos kerja yang tinggi. Seorang 

guru dalam menjalankantugasnya sebagai seorang pendidik haruslah 

memiliki kemauan sertasemangat yang tinggi dalam mendidik 

peserta didiknya, karena dengankesungguhannya dalam mendidik 

peserta didiknya makan akanmenghasilkan out put yang berkualitas 

dan sesuai yang diharapkan olehmasyarakat. 

Kesungguhan seorang guru dalam mendidik peserta 

didiknyadigambarkan dalam karakter tokoh wayang Punakawan 

Semar. Semardalam menjalankan tugasnya sebagai seorang abdi juga 

sebagai seorangpamong selalu bersungguh-sungguh dalam 
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membimbing serta mendidikpara kesatria yang diikutinya atau yang 

dibimbingnya.
155

 

i. Bertakwa 

Dalam karakternya baik secara fisik maupunkepribadian, tokoh 

wayang Semar menggambarkan pribadi yang takwa,diantaranya yaitu 

makna dari bentuk matanya. 

Mata rembesan, maknanya mampu mencermati keadaan yang tidak 

terpengaruh oleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat lahiriah, 

tetapi yang lebih penting adalah inti sari dari kehidupan. Bentuk mata 

Semar yang setengah menutup seperti orang banguntidur, 

mengisyaratkan bahwa Semar sangat menjaga pandangan 

darimemandang hal-hal yang dapat mengan-tarkan manusia 

kelembahkenistaan dan dosa.  

Menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang dapat 

mengantarkanmanusia kelembah kenistaan dan dosa merupakan ciri 

orang yangbertakwa, kalau dianalisis lebih lanjut, seseorang yang 

memiliki rasatakut akan memandang hal-hal yang akan membuatnya 

dosa berartiseseorang tersebut adalah seseorang yang memiliki rasa 

hati-hati dalammelangkah agar tidak menimbulkan perbuatan-

perbuatan yang dapatmendatangkan kerugian atau dosa pada dirinya, 

dengan demikian, Semarmemang benar-benar tokoh wayang yang 
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menggambarkan manusia yangbertakwa, hal tersebut diperkuat 

dengan makna simboliklainya seperti bentuk kuncung Semar.
156

 

Kuncung putih mengarah ke atas, maknanya adalah ingin 

mengatakan bahwa akuning sang kuncung, maksudnya sebagai 

kepribadian pelayan. Sebagai pelayan tokoh ini 

mengejawantah/mewujud melalui umat, tanpa pamrih untuk 

melaksanakan ibadah amaliah sesuai tuntunan agama. Makna lain 

adalah pemikiran dan gagasan yang bersih. Ia memberi contoh agar 

selalu memandang Sang Khaliq Yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang.
157

 

Figur Semarmerupakan tokoh wayang yang telah mencapai 

kesatuan hamba Tuhandengan sifat hakiki Ketuhanan dan sifat 

kemanusiaan secaralahiriah. Jadi Semar merupakan figur 

pewayangan yang memuat nilaimanunggaling kawulo gusti”.
158

Nilai 

manunggaling kawula gusti yang dimuat dalam karaktertokoh 

wayang Semar dilihat dari perspektif agama ini bersifat vertikalyaitu 

kedekatan seorang hamba dengan Tuhan. Semar selalu menyirami 

hati setiap manusia yang gersang, gelisah, dan jauh dari Tuhan.  
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3. Kompetensi Semar Sebagai Guru 

Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

membahas mengenai kompetensi guru, diantaranya adalah kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional.
159 

Kompetensi pedagogik yaitu kompetensi yang menitikberatkan pada 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Semar ahli 

dalam mengelola pembelajaran, serta mampu memilih metode yang tepat 

sesuai dengan pelajaran dan kondisi peserta didiknya. Dalam lakon Semar 

Mbangun Kahyangan, kompetensi pedagogik Semar sebagai guru spiritual 

tergambar dalam lakon Semar Mbangun Kahyangan, ia berusaha 

menancapkan wawasan spiritual Islam kedalam diri Pandawadengan cara 

membersihkan hati Pandawa dari sifat-sifat tercela.Bahwa sebenarnya 

kayangan yang akan dibangun oleh Semar bukan Kayangan Suralaya  atau 

kekuasaan Bathara Guru, melainkan jiwa Panadawa dengan meminjam 

Jamus Kalimasada .
160

 

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan guru dalam menampilkan 

kepribadian yang baik, ikhlas, serta mampu menjadi teladan bagi peserta 

didik ataupun masyarakat. Semar mengejawantah sebagai pelayan yang 
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melayani umat tanpa pamrih sesuai dengan perintah Ilahi. Semar dan 

anak-anaknya walaupun orang-orang yang miskin tetapi selalu merasa 

kaya jiwa, selalu bersyukur atas apa yang dianugrahkan Allah. Semar 

adalah manusia yang berbudi luhur, seperti falsafahnya yaitu sepi ing 

pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana (maksudnya Semar 

ikhlas menjalankan tugasnya tanpa mengharapkan apapun dari tuannya, 

melakukan tugas yang diembannya dengan baik dan selalu menjalankan 

kebajikan sebagaimana perintah Rasulullah untuk menjaga dunia 

rahmatan lil alamin).
161

 Sikap sabar sebagai guru juga tercermin ketika 

Semar mengahadapi sifat keras dari Pandawa khususnya Werkudara. 

Tetapi dengan nasehat dari Semar akhirnya Pandawa menyadari bahwa 

apa yang dilakukanya itu salah.  

Tokohwayang Semar, digambarkan sebagai figur yang memiliki 

karakter yangunggul serta dapat memberikan keteladanan kepada 

siapapun, terlebihkepada kesatrian yang diasuhnya, hal ini terlihat dari 

uraian makna darisalah satu sebutan yang diberikan kepada tokoh wayang 

Semar, sebutantersebut adalah Janggan Samara Santa. “Janggan Samara 

Santa yangmempunyai arti dadi guruning saben wong kang gegulung tapa 

brata,sabar drana, lila legawa (menjadi guru setiap orang yang gemar 
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tapa brata, sabar dan ikhlas)” karena semar adalah dewa yang 

mengejawantah.
162

 

Kompetensi professional yaitu kemampuan guru dalam penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam. Semar adalah dewa yang 

mengejawantah dengan tugas membangun rohani manusia untuk selalu 

taat kepada perintah Tuhan, Semar ngerti sadurunging winarah (Semar 

mengerti betul mengenai kejadian yang akan terjadi dan solusi yang tepat 

untuk dipilih). Dalam adegan goro-goromunculnya Semar merupakan 

pereda, pemberi petunjuk keadilan dan kebenaran bagikeadaan dunia yang 

sedang dilanda oleh goro-goro (gonjang-ganjing), karena Semar memiliki 

ilmu yang luas dan mendalam. Adegan goro-goro ini merupakan suguhan 

yang segar, sedap dan santai seta berisi petuah-petuah yang syarat akan 

ajaran moral tetapi tanpa menggurui.
163

 

Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan lingkungan sekitar.Menurut 

A. Seno Sastroamidjojo yang dikutip oleh Purwadi mengatakan: 

Bahwa Semar hubungannya dengan para dewa merupakan suatu 

pertalian yang kokoh dan kuat, tanpa memihak pada satu golongan 

atau partai. Hanya yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran 

mendapat prioritas pertama. Hubungan Semar dengan keluarga 

Pandhawa memperlambangkan pengertian kawula (umat manusia) dan 

Gusti (Tuhan Yang aha Esa). Dalam hal ini mengandung pengertian 
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bahwa para Pandhawa dapat ditinggalkan oleh Ki Lurah Semar apabila 

mereka melampaui batas kebenaran, seperti dalam lakon Semar 

Boyong.
164

 

Sebagaimana seorang guru PAI juga harus pandai berkomunikasi baik 

dengan peserta didik, sesama guru, maupun masyarakat. Karena dengan 

komunikasi yang baik dapat mempermudah guru dalam menjalankan 

tugasnya dalam pendidikan, mengetahui keinginan peserta didik, 

memudahkan dalam penyampaian materi pelajaran, suasana di kelas dan 

sekolah dapat berjalan dengan harmonis.  

4.  Pandawa Mengakui Semar Sebagai Guru Spiritual (Sertifikasi) 

Dalam pewayangan peran Semar bukan hanya sebagai abdi yang 

mengurusi urusan dapur dan lingkungan istana melainkan juga guru bagi 

ksatria Pandawa. Munculnya Semar dalam wayang Jawa menunjukkan 

pengertian yang mendalam tentang apa yang sebenarnya bernilai pada 

manusia, bukan wujud yang kelihatan, bukan pembawaan lahiriah yang 

sopan santun, bukan penguasaan tata krama kehalusan, melainkan yang 

sebenarnya menentukan derajad kemanusiaan seseorang adalah sikap 

batin. Inti multidimensionalnya Semar yang sakti dan merupakan guru 

Pandawa, yang seperti Punakawan lain berperawakan jelek namun semua 

penonton wayang mencintai mereka. Peran luhur yang diemban oleh 
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Semar dapat dijalankan dengan bentuk badan yang jelek namun jeleknya 

itu menjadi bagus karena rupa akhlaknya.  

Sikap Pandawa kepada Semar mencerminkan sikap seorang murid 

yang selalu hormat kepada gurunya walaupun gurunya itu orang miskin.
165

 

Setiap kali mengawali dialog dalam wayang kulit, Semar akan 

mengucapkan kata-kata spesial yang menjadi ciri khasnya dalam bahasa 

Jawa ngoko (kasar), yaitu mbregegeg ugeg-ugeg, hmel-hmel, sak ndulit 

langgeng. Ungkapan tersebut memang terdengar lucu, namun menyiratkan 

pesan mendalam yakni, daripada diam (mbregegeg), lebih baik berusaha 

untuk lepas(ugeg-ugeg) dan menjari makan (hmel-hmel), walaupun 

hasilnya sedikit (sak ndulit), tapi akan terasa abadi (langgeng).
166

 

Dalam mendidik Pandawa, Semar lebih terfokus pada pembinaan 

mental spiritual. Menggembleng mereka agar menjadi ksatria-ksatria 

berbadan baja dan berjiwa mulia. Semar sering kali memperkenalkan 

Pandawa akan hiruk pikuk dan kondisi masyarakat bawah (kaum fakir, 

miskin, dan tertindas). Sehingga melalui perkenalan ini diharapkan 

Pandawa akan terketuk hatinya untuk membantu dan membela mereka. 

 Setiap guru mempunyai karakter tersendiri dalam mendidik peserta 

didiknya, begitu juga dengan Semar yang menggunakan kentutnya yang 

berbau busuk sebagai tanda peringatan dan menyadarkan peserta didiknya 
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apabila melakukan kesalahan. Kentut Semar dalam konteks ini 

mengandung makna kasih sayang, terhadap keinginan untuk memperbaiki 

diri agar menapaki jalan kebenaran. Sehingga Pandawa sebagaiobyek 

yang dikentuti tidak merasa perlu menghindar pergi sebaliknya mereka 

harus mendekat dan mencium bau kentut Semar tersebut secara sadar dan 

ikhlas. 

 Dari ungkapan diatasa Semar tidak hanya baik pribadinya namun 

dalam dalam setiap tingkah lakunya juga terdapat nasihat bagi semua 

orang. Sudah seharusnya seorang guru mampu menjadi penasehat yang 

baik bagi peserta didiknya maupun masyarakat. 

Guru Pendidikan Agama Islam dengan tugas membangun akhlak, 

menegaskan bahwa guru memiliki derajat yang tinggi. Dalam Islam, guru 

spiritual atau ulama, merupakan pewaris nabi. Nabi telah mewariskan 

kepada mereka ilmu-ilmu yang dapat mengantarkan manusia menuju jalan 

surga. Karena itu Rasulullah Saw., memerintahkan umatnya untuk 

menghormati guru dan orang yang lebih tua.  

Peran Semar sebagai guru spiritual memang diakui oleh Pandawa, hal 

tersebut juga dijelaskan dalam Bab IV Pasal 11 Undang-Undang Guru dan 

Dosen Nomor 14 Tahun 2005 mengenai sertifikasi guru. Sertifikasi guru 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikat 

pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program 
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pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

Pemerintah, yang  dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
167

 

Dalam Pasal 12 dijelaskan pula bahwa setiap orang yang telah 

memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk 

diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. 

Semar adalah sosok guru, kyai, atau orang yang dituakan yang 

memenuhi syarat mutlak sebagai manusia bijak, yang dalam istilahnya 

Helen Graham merupakan homo sapiens yang hidup, yang benar-benar 

mampu mengambarkan kemampuan manusia secara utuh, baik dalam 

berfikir ataupun bertindak, tanpa harus susah payah menggunakan 

pengalaman, pemahaman, yang diperolehnya dalam kehidupannya.  Semar 

menyatu dengan kedalam tubuh manusia, guna mengendalikan situasi, 

membangun perspektif yang cerdas, mengayomi masyarakat bahwa 

khususnya kaum mustadh‟afin, dan memahami kesalahan yang diperbuat 

setiap manusia tanpa harus menghukuminya sebagai sesuatu yang harus 

diganjar dengan hinaan dan hukuman balik.
168
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Dengan demikian, sosok tokoh wayang Semar pantas untuk 

ditiruketakwaanya serta kepribadianya untuk diaplikasikan oleh guru 

terutamagunu Pendidikan Agama Islam. 

 

B. Kontribusi Profil Guru Ideal dalam Karakter Wayang Semar Terhadap 

Pembentukan Guru Pendidikan Agama Islam yang ideal 

Uraian makna yang terdapat dalam berbagai sebutan dan penampilan 

fisik tokoh wayang Semar, pada intinya hendak menyampaikan sebuah pesan 

yang bernilai untuk kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut dibentuk 

berdasarkan kesadaran mental yang muncul dari perjalanan refleksi atau 

perenungan seseorang akan makna-makna hidup sesuai kondisi dan situasi 

yang melingkupinya. Wayang, yang secara filosofis merupakan pencerminan 

karakter dan perilaku manusia telah menghasilkan kearifan yang berakar pada 

nilai-nilai, pandangan serta keyakinan yang tumbuh dalam masyarakat, yang 

dalam hal ini adalah masyarakat Jawa. 

Profil guru ideal, berarti menggambarkan sosok guru yang paripurna, 

sesuai cita-cita atau guru yang bisa memenuhi harapan. Dari gambaran-

gambaran guru ideal dalam sub bab di atas, sekiranya akan dapat memberikan 

kontribusi yang berarti kepada para pelaku pendidikan saat ini, khusunya 

pendidikan di dalam Islam. Salah satu pelaku pendidikan Islam yang 

keberadaanya bisa dilihat secara kongkret, terukur dan memiliki peran yang 
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cukup strategis dalam mempersiapkan generasi bangsa adalah guru 

Pendidikan Agama Islam yang tersebar di lembaga-lembaga pendidikan 

formal yang ada di negri ini. 

Kontribusi ini, juga tidak tertutup bagi pelaku-pelaku pendidikan 

Islam yang lain, yang jumlahnya lebih banyak. Hal ini dikarenakan para guru 

Pendidikan Agama Isam ialah orang-orang yang terpilih secara yuridis-

formal, memiliki tugas keprofesionalan sebagai pendidik yang menuntut 

tanggung jawab lebih dari pada pendidik Islam yang lain. Adapun maksud 

dari kontribusi ini adalah adanya harapan, bahwa para guru Pendidikan 

Agama Islam yang telah mendapat kepercayaan langsung dari pemerintah dan 

masyarakat secara umum, hendaknya di dalam menjalankan aktivitas 

mengajar dan mendidiknya tidak didasarkan hanya karena batasan 

kewenangan perundang-undangan dan Surat Keputusan yang diberikan 

kepadanya.  

Namun, hendaknya di dalam dirinya tertanam rasa amanah untuk 

mendidik, punya visi yang jauh akan manfaat pendidikan dan yang terpenting 

adalah timbulnya penghayatan dalam jiwa bahwa mendidik merupakan salah 

satu jalan baginya untuk merealisasikan misi mengagunggkan kalimat Allah 

(lii‟laikalimatillah), ia adalah penegak agama Allah di muka bumi. 

Sehubungan dengan itu, adanya upaya untuk merenungkan kembali dan 

menjadikan bahan perbandingan dari profil guru ideal yang digambarkan 
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dalam karakter tokoh wayang Semar dengan konsep pendididikan saat ini, 

khususnya konsep pendidikan Islam dinilai cukup memberikan kontribusi 

terhadap pembentukan guru Pendidikan Agama Islam yang ideal, walaupun 

penjelasan yang sudah diuraikan mengenai profil guru ideal dalam karakter 

wayang Semar yang ditinjau dari segi makna masih jauh dari memadai. 

Kontribusi yang penulis maksud adalah sebagai berikut:  

1. Menjadikan Guru Semakin Diteladani 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang ditugaskan untuk 

melakukan trasformasi ilmu-ilmu agama Islam kepada peserta didik 

dengan tepat dan waktu yang relatif dibatasi. Ilmu agama Islam memuat 

banyak materi yang bersifat aplikatif. Dalam artian ilmu tersebut tidak 

cukup hanya berada dalam tataran pemahaman, tetapi menuntut adanya 

tindak lanjut ke arah perubahan dan perbuatan yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena dalam ilmu agama terdapat sebuah pepatah 

al-ilmu bila „amalin kassajari bila tsamarin, artinya ilmu yang tidak 

diamalkan bagaikan pohon hidup tanpa berbuah, sama halnya dengan ilmu 

apabila tidak diamalkan maka tidak membawa manfaat atau hasil. 

Ilmu agama yang tidak menjadi bagian dari rutinitas hidup seorang 

Muslim bagaikan pohon hidup tak berbuah. Ia hanya konsep yang berada 

pada wilayah pengetahuan tetapi tidak membawa pengaruh dalam 

tindakan nyata seorang Muslim. Di sinilah pentingnya seorang guru 
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Pendidikan Agama Islam untuk bertindak sebagai figur yang diteladani 

(role model)bagi para siswanya. Tokoh wayang Semar menggambarkan 

seorang guru yang selalu dapat dicontoh oleh siapapun (dalam 

pewayangan), terutama dalam kesederhanaan, perjuangan, dan 

ketakwaannya. 

Untuk menjadi guru yang dapat diteladani tidak ada cara lain, selain 

dengan kesungguhan di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang ia sampaikan 

kepada murid-muridnya. Dengan berusaha menjadi teladan berarti ia telah 

berusaha mengamalkan fungsi seorang rasul Allah di tengah kehidupan 

ini. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. 

َلَقْد َ اَ  َلُكْم ِِ َرُسوِا الّلِه ُ ْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َ اَ  يَ ْرُجو الّلَه َواْليَ ْوَم اآِخَر َوذََ َر 
ًْا  الّلَه َ ِث

Artinya: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

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

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Q.S.al-Ahzab: 

21)
169

 

Sebagai usaha untuk mencoh keteladanan Rasulullah Saw., maka 

seorang guru Pendidikan Agma Islam yang hendak menjadikan dirinya 

sebagai teladan seharusnya memiliki kompetensi profesional yang saling 

melengkapi, yang dapat diukur dari segi logika (kecerdasan), keutamaan, 
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ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, penampilan, estetika, kelayakan, gerak-

gerik dan diamnya, kecakapan berbicara, bergaul, kebersihan dan kerapian 

dalam berpakaian, maupun kepandaian dalam manajemen, dan 

sebagainya.
170

 

Untuk menjadi pribadi yang demikian itu, merupakan perkara yang 

tidak bisa dikatakan mudah. Namun juga bukan berarti bahwa hal itu 

adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Tentunya banyak persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh seorang guru Pendidikan Agama Islam terlebih 

dalam memberikan keteladanan, adapun beberapa contohnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan 

Kesederhanaan dapat dipahami sebagai upaya membawa diri 

ke dalam situasi yang sesuai/layak, dan terkesan tidak berlebihan. 

Guru yang sederhana bukan berarti dilarang untuk memiliki kekayaan 

yang melimpah, namun yang penting untuk diperhatikan adalah gaya 

hidupnya, terlebih ketika di depan para siswanya.  
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b. Kedekatan 

Kedekatan merupakan jalinan antara seorang guru dengan para 

muridnya. Kedekatan di antara keduanya merupakan jalan yang efektif 

untuk lahirnya keteladanan. Bagaimana jadinya kalau siswa tidak 

akrab dengan gurunya, bagaimana ia akan mencontoh dan menghayati 

perilaku gurunya sedangkan hubungan di antara keduanya mengalami 

kerenggangan. Kedekatan diantara keduanya tentu saja tidak bisa 

dimaknai seperti kedekatan antara teman atau sahabat. Dalam batasan-

batasan tertentu guru adalah tetap guru dan murid tetap pada 

posisinya, tidak berubah menjadi sebuah pertemanan. 

c. Silaturahmi 

Fungsi silaturahmi antara lain menumbuhkan rasa kecintaan 

dan rasa saling peduli. Jika suasana silaturahmi ini diterapkan salam 

suasana pembelajaran tentu akan kondusif, baik antara guru dengan 

siswa maupun siswa dengan siswa. 

d. Pelayanan Maksimal 

Pada dasarnya tugas seorang guru adalah melayani segala 

kebutuhan peserta didiknya. Pelayanan akan maksimal jika guru 

memiliki kepedulian yang tinggi kepada peserta didiknya. Inti 

pelayanan adalah bagaimana fungsi guru tersebut dapat memperlancar 
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dan memperbaiki urusan peserta didiknya, terutama yang ada 

kaitannya dengan masalah belajar, bukan masalah ekonomi keluarga. 

Pelayanan yang maksimal juga dapat memunculkan kesan yang positif 

pada diri siswa. Tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi 

terinspirasi karena kesungguhan gurunya dalam melayani segala 

kebutuhan belajarnya. Ia akan berusaha meneladani apa yang sudah 

dilakukan gurunya. 

Keteladanan seorang pendidik harus senantiasa dijaga dan 

dikembangkan, apabila seorang pendidik sudah tidak dapat dijadikan 

teladan, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif, 

diantaranya adalah: tidak ada hubungan emosional antara guru dengan 

murid, diacuhkan murid, tidak ada efek perubahan ke arah positif bagi 

murid, dan dikeluarkan dari sekolah. Agar tidak terjadi hal tersebut 

seorang guru perlu memberikan keteladanan yang baik (uswatun 

hasanah) kepada peserta didiknya, agar dalam proses penanaman 

nilai-nilai karakter Islami menjadi lebih efektif dan efisien.
171

 

2. Menjadikan Guru Semakin Mencintai Profesinya 

Menekuni aktivitas sehari-hari terkadang terkadang membuat 

seseorang merasa jenuh. Kejenuhan bisa terjadi karena kurang ada variasi 

dalam kehidupan seseorang, ia selalu melakukan hal yang sama setiap 
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hari. Bagi seorang guru kejenuhan sangat mungkin menghadapinya, 

apalagi kalau gaji yang ia terima setiap bulan minim, anak-anak sulit 

diatur, kebijakan atasan yang kurang menguntungkan dirinya. Kondisi 

semacam ini sangat mungkin dapat menghilangkan semangat menjalankan 

tugas karena ia dibebani sejumlah persoalan yang mengganjal di dalam 

hatinya. 

Namun, bagi guru yang menyadari bahwa tugas mengajar adalah suatu 

amanah yang harus dijalankan, maka ia tidak akan terus larut dalam 

permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, sehingga menghilangkan 

semangat dalam menjalankan tugas. Ia akan mencoba bangkit dan selalu 

berusaha untuk memperbarui semangat dan cinta dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik. Dengan didasari rasa cinta
172

, dalam 

melaksanakan tugasnya ia akan selalu mengorientasikan hasil yang lebih 

maksimal, ia akan merasa sayang kalau melihat kesia-siaan, dengan cinta 

pula timbul perasaan untuk ikhlas rela berjuang dan berkorban. 

Cinta menjadi guru tentunya harus berangkat dari niatan yang tulus 

untuk mengabdi. Dengan demikian ia akan mencurahkan segala daya dan 

upayanya demi suatu cita-cita pendidikan yang diharapkan. Dengan 

mencintai profesi yang ditekuninya seorang guru akan bisa menikmati 

segala aktivitas yang ada kaitannya dengan belajar mengajar. Ia akan 
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selalu dalam suasana yang menyenangkan, sehingga proses ketika ia 

memberikan informasi, motivasi, maupun nilai kehidupan dan 

kemandirian kepada peserta didik akan di tampilkan dengan cara yang 

menggembirakan. 

Tokoh wayang Semar menggarkan seorang guru yang sangat 

mencintai terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Ia digambarkan 

sebagai manusia yang selalu konsisten dalam melaksanakan segala 

kewajibannya dengan tanpa pamrih. Semar juga digambarkan sebagai 

manusia yang rela berkorban demi memegang prinsip kebenaran. Hal 

tersebut dapat terjadi kalau semuanya didasari dengan rasa cinta yang 

tulus.
173

 

Untuk menjadikan profesi guru sebagai sesuatu yang menyenangkan 

dan membahagiakan salah satu hal yang harus dilakukan adalah 

mensyukuri atas apa yang telah ada pada diri seorang guru.Guru yang 

bersyukur akan selalu fokus pada apa yang dimiliki. Menikmati apa yang 

ada bukan menyesali dan meratapi apa yang tidak ada atau hilang dari 

genggaman. 

Perwujudan dari rasa syukur tersebut, akan dibuktikan oleh guru 

dengan melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut: 
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a. Menerima secara positif profesi guru 

Orang yang secara positif menerima profesi sebagai guru, ia 

akan selalu punya niatan yang baik demi kelangsungan dan 

kebermaknaan profesinya. Ia tidak akan mudah gundah jika ada yang 

mengatakan profesi guru berada dibawah profesi-profesi lain. Ia akan 

berpikir positif, bahwa menjadi guru adalah bagian dari upaya untuk 

membangun generasi unggul, ini adalah tugas mulia yang tidak pantas 

untuk disia-siakan. Dengan demikian, ia akan senantiasa memberikan 

yang terbaik dalam pekerjaanya. 

b. Tidak zalim terhadap profesi guru 

Zalim terhadap profesinya berarti bertindak sewenang-wenang 

terhadap profesinya.
174

 Misalnya, ia harus masuk mengajar pukul 

07.00, tetapi ia baru datang ke temapat mengajar pukul 07.30, maka 

perbuatan semacam ini termasuk zalim terhadap profesinya. Orang 

yang tidak zalim selalu mengupayakan kedisiplinan, dia akan memiliki 

totalitas dalam menjalankan tugasnya. 

c. Mengembangkan profesi guru 

Mengembangkan profesi merupakan wujud kesadaran para 

guru, bahwa tidak ada kata berhenti belajar. Prinsip long life study, 
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belajar seumur hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

dirinya. Ia akan menjadi orang yang terbuka dan adaptif terhadap hal-

hal baru yang membawa manfaat. Ia akan aktif mengikuti segala 

program pengembangan yang terkait dengan profesi mendidik. 

3. Menambah Profesionalisme Guru 

Menjadi seorang guru, termasuk guru pendidikan Agama Islam adalah 

suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dibidangnya. Adanya 

tuntutan semacam itu berangkat dari kesadaran bahwa mendidik adalah 

tugas yang berat dan kompleks, yang dalam kenyataannya tidak semua 

orang dapat memikul tugas berat tersebut. Tenaga pendidik yang 

dipersiapkan di lembaga-lembaga pendidikan formal merupakan orang-

orang yang dinilai lebih siap dan mempunyai kemampuan yang lebih 

memadai dari pada orang tua peserta didik sebagai pendidik yang utama 

dan pertama. Zakiyah darajat mengungkapkan: 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul di pundak orang tuanya. Para orang tua 

tatkala menyerahkan anaknya ke sekolah, berarti telah melimpahkan 

pendidikan anaknya kepada guru. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

mereka tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang 

guru, karena tidak sembarang orang bisa menjadi guru.
175

 

Sebagai orang yang dipercaya mampu mengembangkan profesi 

mendidik ia harus memahami prinsip-prinsip profesionalitas, agar 
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keberlangsungan dalam menjalankan profesinya dapat berjalan dengan 

dinamis, mampu berkembang sesuai tuntutan situasi dan kondisi. Dalam 

Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagi berikut: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 

c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan, sesuai dengan 

bidang dan tugas. 

d. Memiliki kompetensi yang diperlukan, sesuai dengan bidang 

tugas. 

e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. 

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan dan
176
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i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 

guru.
177

 

Tokoh wayang Semar menggambarkan seorang guru yang profesional. 

Ia mempunyai keahlian khusus dalam mengajar bidang moral keagamaan. 

Memang, penggambaran dalam dunia pewayangan tidak sekompleks dalam 

dunia nyata dengan ragam pilihan pengetahuan yang melimpah dan 

bercabang. 

Namun demikian, inti kehidupan dalam pewayangan tidak akan jauh 

berbeda dengan inti kehidupan di dunia nyata, yaitu tercapainya kesuksesan, 

kemenangan, kejayaan dan kebahagiaan, yang apabila dicari titik temunya 

mempunyai nilai substansi yang sama. Artinya, apa dan bagaimana profesi, 

keyakinan, kedudukan seseorang dalam masyarakat pada intinya mempunyai 

tujuan yang sama yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Tokoh wayang Semar 

mempunyai peran yang sangat penting demi kemenangan dan kesuksesan 

tuannya dalam menjalani hidup di arcapada (muka bumi ini). Ia adalah 

gambaran seorang guru yang benar-benar sukses mengantarkan para ksatria 

Pandawa Lima dalam memerangi musuh-musuh mereka. 

Tanpa dibekali prinsip-prinsip profesionalitas akan sangat sulit bagi 

seorang guru untuk dituntut memberi nilai lebih dalam menunjang 
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keberhasilan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. 

Supaya tercapai tujuan pendidikan, maka seorang guru harus memiliki syarat-

syarat pokok. Syarat pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Syarat syakhshiyah, yaitu guru harus memiliki kepribadian yang dapat 

diandalkan. 

2) Syarat ilmiah, yaitu seorang guru harus memiliki ilmu pengetahuan 

yang mumpuni. 

3) Syarat idlafiyah, yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan 

menyatu dengan peserta didiknya agar dapat mengantarkan peserta 

didik menuju tujuan yang telah ditetapkan.
178

 

Guru Pendidikan Agama Islam seseorang yang mempunyai kewajiban 

untuk mengantarkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan 

yang ditetapkan, khususnya tujuan pendidikan Islam. 

4. Menambah Inspirasi Guru untuk Mengembangkan Wawasannya 

Sebagai pekerja profesional, guru harus selalu meningkatkan wawasan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terus menerus. Sasaran 

penyiapan itu meliputi penyiapan terhadap perundang-undangan, 

organisasi, profesi, teman sejawat, peserta didik, tempat kerja, pimpinan 

dan pekerjaan. Sebagai jabatan yang harus dapat menjawab tantangan 
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perkembangan  dan kebutuhan masyarakat, jabatan guru harus selalu 

mengadakan pembaharuan sesuai tuntutan tugasnya.
179

 

Sebagaimana filosofi Jawa tentang hakikat guru dalam masyarakat, ia 

adalah orang yang pantas digugu (dipercaya atau diikuti kata-katanya) 

danditiru (dicontoh segala perbuatan atau tingkah lakunya). Sebagai orang 

yang dipercaya akan dapat memberi sesuatu yang berarti bagi kehidupan 

orang lain, terutama bagi peserta didiknya, kedalaman ilmu dan wawasan 

yang luas merupakan modal utama yang harus dimiliki seorang guru, 

termasuk guru Pendidikan Agama Islam. 

Mengembangkan wawasan dapat dipahami sebagai usaha untuk 

beradaptasi dalam mengakses informasi, ilmu, dan hasil temuan terbaru 

lain yang dinilai dapat membantu kemajuan pendidikan. Apalagi kalau 

dikaitkan tugas guru sebagai profesi, di mana ia adalah orang yang 

ditugaskan untuk mendidik demi keberlangsungan dan pengembangan 

nilai-nilai hidup peserta didik dan masyarakat. 

Bagi guru Pendidikan Agama Islam tentu akan kesulitan jika harus 

menguasai segalanya sebagaimana tersebut di atas, namun paling tidak ia 

dapat mengoperasikan berbagai media yang canggih untuk mendukung 

pembelajaran yang ia sampaikan. Sesungguhnya pengetahuan yang paling 
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penting untuk dikembangkan bagi guru Pendidikan Agama Islam adalah 

isu-isu kontemporer yang berkembang begitu pesat. Isu-isu itu meliputi 

masalah-masalah keremajaan, kriminalitas, bahkan radikalisme dan 

sejumlah masalah penting lainnya. 

Sehingga seorang guru dapat menyajikan materi Pendidikan Agama 

Islam yang tertuang dalam kurikulum dan mengkomunikasikannya dengan 

berbagai hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Jika seorang guru agama 

benar-benar mampu melakukan hal tersebut, maka pelajaran agama akan 

lebih berbobot, mampu menjawab segala persoalan penting dalam 

kehidupan. Maka guru harus aktif memperkaya diri dengan berbagai 

wawasan penting yang dinilai dapat meningkatkan arti dari sebuah ilmu 

yang ia sampaikan. 

Seorang guru Pendidikan Agama Islam harus mampu pula 

menjelaskan identitas ilmu dengan jelas. Adanya pandangan sebagian 

cendekiawan Muslim tentang bahaya dikotomisasi ilmu, tidak lantas 

disikapi dengan mengaburkan sebuah identitas ilmu, khususnya ilmu-ilmu 

agama Islam, karena hal itu akan membuat batas-batas disiplin keilmuan 

menjadi tidak jelas. Agama sebagai sebuah ajaran samawi harus 

disampaikan dengan apa adanya sesuai sumber asli, namun disisi lain dia 

juga harus memahami ragam tafsiran yang itu memang dikembangkan 

(furu‟i). 
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Sehingga ia akan dapat memberikan pengembangan pemahaman yang 

sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Bagi guru Agama Islam yang kaya 

akan wawasan dia akan lebih mudah membantu menyelesaikan berbagai 

permasalahan, terutama dalam membantu masalah yang datang dari para 

siswanya. 

Bagi seorang guru selain tugas mendidik dan mengajar, juga 

mempunyai tugas penting lainnya yaitu sebagai pembimbing yang salah 

satu fungsinya adalah mengenal permasalahan yang dihadapi siswa dan 

menemukan pemecahannya. Permasalahan yang dialami peserta didik dari 

hari ke hari selalu berkembang sesuai kemajuan beradaban hidup, yang 

menuntut jalan penyelesaian yang tentu berbeda dengan kasus yang 

pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya. 

Oleh karena itu bagai guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk 

adaptif, belum lagi kalau menghadapi masalah perbedaan di kalangan 

muridnya dalam memahami ajaran-ajaran tertentu dalam agama. Maka 

wawasan yang luas dengan dilandasi hati yang ikhlas serta tawadlu bagi 

seorang guru, khususnya guru agama Islam akan berarti baginya dalam 

memenuhi segala kewajibannya sebagai pendidik. 

Tokoh wayang Semar menggambarkan pribadi guru yang berwawasan 

luas serta cermat dalam melihat setiap persoalan yang ia hadapi, dan juga 
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selalu mengerti apa yang harus diperbuatnya sesuai situasi dan kondisi 

yang menuntutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, penulisdapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Relevansi profil guru PAI ideal dalam karakter wayang Semar dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dapat dilihat dalam kedudukan, 

tugas, syarat, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi seorang guru PAI, 

sebagaimana yang digambarkan dalam karakter tokoh wayang Semaryaitu 

milik kompetensi ideal sehingga Pandawa mengakuinya sebagai guru 

spiritual, yang memiliki kesabaran, kebijaksanaan, berakhlak mulia, 

mampu memberikan nasehat, menjadi pelindung, penghibur, bertindak 

sesuai dengan norma agama, memiliki etos kerja yang tinggi, mantap, 

stabil dan dewasa sertamampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. 

2. Kontribusi profil guru ideal dalam karakter wayang Semar terhadap 

pembentukan guru Pendidikan Agama Islam yang idealdapat menjadikan 

guru semakin diteladani, menjadikan guru semakin mencintai profesinya, 

menambah profesionalisme guru, dan menambah inspirasi guru untuk 

menambah wawasannya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis penulis mengenai Profil 

Guru PAI Ideal dalam Karakter Wayang Semar dan Relevansinya dengan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka di sini 

penulis akan memberikan sedikit sumbangan saran, berikut saran yang dapat 

disampaikan dengan hasil analisis berikut ini: 

Dalam dunia pendidikan fungsi guru sebagai penentu mutu hasil 

pendidikan dengan mencetak peserta didik yang benar-benar menjadi manusia 

seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. 

Seorang guru terutama guru PAI tidak hanya menyampaikan ilmu 

pengetahuan saja akan tetapi juga bertugas menyampaikan nilai-nilai moral 

dalam kehidupan, mendidik peserta didiknya agar menjadi manusia yang 

berbudi luhur, oleh karena itu hendaknya seorang guru PAI mampu 

memberikan contoh kepribadian yang baik. Seorang guru PAI yang 

notabennya adalah guru agama harus mampu menunjukkan sikap taqwa serta 

menerapkannya dalam kesehariannya. Dalam proses pembelajaran seorang 

guru akan menjumpai berbagai masalah di dalam kelas, maka dari itu seorang 

guru PAI harus mampu menjaga emosi serta mampu menunjukkan sifat 

kesabaran dihadapan peserta didiknya. Jadilah seorang guru yang mampu 

menjalankan tugasnya dengan tulus, ikhlas, percaya diri, dan kreatif tanpa 

mementingkan kenikmatan dunia. 
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