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ABSTRAK 

 

YULIANA. 2019. Konsep Guru Profesional Dalam Buku “Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” Karya Tuswadi Dan 

Kontribusinya Bagi Pengembangan Kompetensi Guru PAI. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

Kata Kunci: Guru Profesional, Guru PAI, Kompetensi Guru 

Akhir-akhir ini banyak fenomena dalam dunia pendidikan yang kurang 

enak jika diperhatikan. Pasalnya marak terjadi kasus kekerasan, bahkan tindakan 

asusila yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, 

seperti kasus guru yang dikeroyok oleh peserta didiknya sendiri dan membalas 

dengan menendang peserta didiknya saat proses pembelajaran berlangsung. 

Padahal, seperti yang kita ketahui bersama bahwa guru adalah sosok yang digugu 

dan ditiru setiap perilakunya. Melihat fenomena tersebut Tuswadi guru Bahasa 

Inggris dari Banjarnegara menuangkan gagasan tentang bagaimana seharusnya 

guru berperilaku dalam buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan 

Indonesia Berdaya” yang unik untuk ditelaah karena mampu menyadarkan 

pembaca pentingnya meningkatkan kemampuan bagi seorang guru profesional. 

Berdasarkan masalah tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan rumusan masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana konsep guru profesional 

dalam buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” 

karya Tuswadi; 2) Bagaimana kontribusi konsep guru profesional dalam buku 

“Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” karya Tuswadi 

bagi pengembangan kompetensi guru PAI. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research) dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik 

analisis isi atau content analysis yaitu memberikan penafsiran  terhadap data-data 

yang telah dikumpulkan dan mendapatkan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep guru yang profesional 

dalam buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” 

karya Tuswadi adalah apabila guru memiliki lima kompetensi, yakni: kompetensi 

profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 



 
 

4 
 

dan kompetensi spiritual, yang masing-masing disampaikan secara tersirat. 

Kontribusi konsep guru profesional dalam buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas 

Pendidikan Indonesia Berdaya” karya Tuswadi terhadap pengembangan 

kompetensi guru PAI adalah: guru PAI akan tersadar dan terketuk hatinya untuk 

selalu meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki, memberikan 

gambaran bagaimana sebaiknya seorang guru berperilaku agar mampu menjadi 

guru yang profesional, menandaskan pentingnya para guru PAI dan guru mata 

pelajaran lainnya untuk mendalami berbagai ilmu, serta melahirkan semangat dan 

ruh keagamaan bagi para guru PAI untuk senantiasa mengembangkan diri dan 

mantap untuk berprofesi sebagai guru atau pendidik yang berprestasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara mengenai kualitas manusia Indonesia, guru pada jenjang 

pendidikan manapun, mulai dari TK sampai SMA mempunyai peran yang 

amat strategis sebagai perekayasanya. Memang sebagai agen 

pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan teknologi, dan seni, serta 

pengabdi masyarakat guru bersentuhan dengan para peserta didik hanya 

beberapa jam saja sehari, tetapi itu mempunyai dampak pembinaaan 

kejiwaan dan intelektual yang amat mempengaruhi kepribadian mereka. 

Bila guru benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan kualitas 

sebagai pendidik, maka pendidikan di sekolah jelas merupakan titik awal 

bagi pembuka cakrawala baru untuk para peserta didik, dan ini merupakan 

modal yang amat menentukan bagi perkembangan kejiwaan dan 

intelektual mereka.
1
 

Pendidikan sendiri merupakan salah satu investasi sumber daya 

manusia yang diharapkan dapat mengubah kehidupan suatu bangsa ke 

arah yang lebih baik. Sebagai social investment yang berhajat 

meningkatkan sumber daya manusia, tentunya pendidikan yang 

berlangsung di Indonesia tidak semata diharapkan berhasil dalam 

memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya, 

                                                           
1
 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan, (Tulungagung: Teras, 2004), 52. 
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tetapi juga dapat memperbaiki nasib dan kualitas peradaban orang-

orangnya.
2
 

Mengenai pengertian pendidikan, banyak sekali para ahli yang 

memberi batasannya. Secara umum, pendidikan berarti suatu proses 

pengubahan sikap dan tata perilaku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan.
3
 

Pendidikan yang bermutu saat ini merupakan kebutuhan yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu bangsa 

sangat bergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Jika pendidikan 

suatu bangsa dapat menghasilkan manusia yang berkualitas lahir dan 

batin, maka otomatis bangsa tersebut akan maju, damai, dan tenteram. 

Sebaliknya, jika pendidikan suatu bangsa mengalami stagnansi maka 

bangsa itu akan terbelakang di segala bidang. Mulyasa memaparkan 

sebagaimana yang dikutip oleh Ahmadi bahwa pendidik yang mampu 

melakukan proses pematangan kualitas peserta didik adalah pendidik 

yang melakukan pengembangan dengan cara membebaskan peserta didik 

dari ketidak tahuan, ketidak mampuan, ketidak berdayaan, ketidak 

benaran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan.
4
 Tentunya pendidik 

atau guru yang profesionallah yang mampu melakukan proses tersebut. 

Benar adanya bahwa proses mengajarkan ilmu dan mendidik itu 

                                                           
2
 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 5. 
3
Ibid.,17. 

4
 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka 

Ifada, 2013), 1. 
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memerlukan cara dan keahlian yang tidak semua orang bisa sehingga 

sering dijumpai ada orang tua yang juga menyerahkan mentah-mentah 

pembinaan anaknya pada sekolah karena merasa gagal dalam mendidik. 

Menyaksikan fenomena ini, Tuswadi, seorang guru Bahasa Inggris dari 

Banjarnegara, Jawa Tengah merasa perlu menyampaikan harapan kepada 

orang tua khususnya, dan masyarakat, serta pemerintah demi 

terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.
5
 

Namun masyarakat/orang tua murid kadang-kadang juga 

mencemooh dan menuding guru tidak kompeten. Guru juga dituding 

tidak berkualitas dan lain sebagainya, manakala putra/putrinya tidak bisa 

menyelesaikan persoalan yang ia hadapinya sendiri. Tudingan-tudingan 

semacam itu juga diberikan kepada guru jika putra putri mereka memiliki 

kemampuan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
6
 

Secara khusus, dalam istilah pendidikan Islam proses 

penransferan nilai dilakukan oleh guru atau pendidik, yang meliputi 

proses pengubahan sikap dan tingkah laku secara kognitif bagi peserta 

didik, baik secara kelompok maupun individual ke arah kedewasaan yang 

optimal dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Dengan 

demikian, diharapkan peserta didik mampu memfungsikan dirinya 

sebagai hamba Allah dengan tetap berpedoman kepada ajaran Islam.
7
 

                                                           
5
 Tuswadi, Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya, (Yogyakarta: 

Indoliterasi, 2018), 1. 
6
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

1. 
7
 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, 17. 
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Ketika berbicara mengenai guru/pendidik maka agar tercipta 

dinamika pendidikan Indonesia yang baik tentu diperlukan adanya guru 

yang profesional. Guru yang berkompeten juga sangat diperlukan sebagai 

wujud adanya guru yang profesional. 

Dalam konteks pendidikan Islam, guru memiliki peran yang 

cukup penting dalam dunia pendidikan. Peran vital guru tersebut akan 

semakin berarti dan menemukan momennya apabila pendidikan dimaknai 

sebagai institusi formal seperti dunia persekolahan sebagaimana yang 

dikenal.
8
 

Sementara itu, pendidikan Islam yang bertujuan agar anak dapat 

menjadi insan kamil mengindikasikan terpenuhinya aspek-aspek tertentu 

sebagai syarat mutlak tercapainya tujuan tersebut. Keutamaan yang ada 

dan dimaksudkan dalam Islam adalah keutamaan hidup di dunia dan 

akhirat. Kebahagiaan di akhirat hanya akan diperoleh jika seseorang 

dapat menjalankan kehidupan di dunia secara lurus dan konsekuen. 

Ketika seluruh komponen dan unsur yang ada dalam pencapaian tujuan 

sudah terpenuhi maka akan terbentuk sosok insan kamil sebagaimana 

yang diharapkan.  

Dalam upaya memenuhi tuntutan tujuan pendidikan Islam 

tersebut, profesionalisme seorang guru dan pendidik agama Islam 

menjadi sebuah keharusan.  Profesionalisme hanya akan terwujud 

manakala seorang guru memang mumpuni dalam bidangnya. 

                                                           
8
 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 9. 
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Profesionalisme tidak saja terkait dengan aspek intelektualitas semata, 

akan tetapi juga aspek moralitas dan spiritualitas, sehingga sosok guru 

yang profesional adalah manakala ia dapat memainkan peran 

keilmuwanannya, peran budayanya dan peran spiritualnya.
9
 

Peran seorang guru sangatlah signifikan dalam proses belajar 

mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal 

seperti sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, dan 

eksplorator.
10

 

Guru atau pendidik memiliki tugas yang besar dan mulia. Guru 

dikenal sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan bimbingan dan latihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.
11

 

Definisi pendidik menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah 

tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan 

lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Undang-undang tersebut menyatakan 

bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

                                                           
9
 Ibid., 20-21.  

10
 Jumanta Hamdayana, Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 9. 

11
 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, (Kudus: STAIN Kudus Press, 2008), 43. 
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pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12

 

Setelah dikeluarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, kemudian 

dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, di mana dalam undang-undang ini profesi Guru dan Dosen baik di 

lembaga pendidikan keagamaan maupun umum mendapatkan apresiasi 

yang tinggi baik dari sisi  penjaminan hak dan perlindungan terutama dari 

sisi penghasilan yang mereka dapatkan, antara lain mendapatkan 

penghasilan di atas kebutuhan kehidupan minimum, meliputi gaji pokok, 

tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa 

tunjangan profesi, tunjangan khusus dan mendapatkan promosi dan 

penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu juga 

memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan kekayaan 

intelektual dan lain sebagainya.
13

 

Kualitas guru dapat diketahui dari tingkat profesionalitasnya 

dalam merealisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas 

mengajar para peserta didik. Berbicara mengenai profesionalitas guru, 

dengan jujur harus diakui bahwa pembahasan ke arah itu hampir tidak 

akan pernah tepat sasaran jika tidak menyinggung masalah 

kesejahteraannya. Paling tidak, standar kesejahteraan minimal yang 

memungkinkan para profesionalis itu dapat mencurahkan segenap daya 

mampunya secara terus menerus meningkatkan perealisasian tugas-tugas 

                                                           
12

 David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 159. 
13

 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Ponorogo: 

STAIN PO Press, 2011), 95. 
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profesi (beban akademisi) yang dituntut dari mereka, di samping 

pelaksanaan tugas-tugas non profesi. Tuntutan peningkatan 

profesionalisme guru itu dirasakan sehubungan dengan adanya 

peningkatan mutu pembelajaran dan perolehan belajar pada setiap jenis 

dan jenjang pendidikan telah menjadi komitmen pemerintah dan 

masyarakat. Guru dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai 

pekerja profesional.
14

 

Untuk menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjang. 

Diawali dengan penyiapan calon guru, rekrutmen, penempatan, 

penugasan, pengembangan profesi dan karir, sehingga menjadi guru 

profesional sungguhan yang menjalani profesionalisasi secara terus 

menerus. Guru semacam inilah yang kelak akan menjelma menjadi guru 

profesional.
15

 

Guru atau pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

mampu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Peraturan tersebut juga menjelaskan 

bahwa kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang 

harus dipenuhi pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat 

keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang memiliki keahlian khusus yang 

                                                           
14

 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan, 52-53. 
15

 Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Keguruan, (Bandung: Alfabeta, 2013), 22. 
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diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati 

uji kelayakan dan kesetaraan.
16

 

Guru sebagai pendidik profesional akan mempunyai citra yang 

baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa 

ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. 

Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru 

itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. 

Bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta bergaul baik dengan 

siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi 

perhatian masyarakat luas.
17

 

Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena 

dari sinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus menjadi inti 

kekuatan profesional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. 

Tugas guru adalah merancang potensi peserta didik dan mengajarnya 

supaya belajar. Guru tidak membuat peserta didik  menjadi pintar. Guru 

hanya memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan 

dikembangkan. Kejelian itulah yang merupakan ciri kepribadian 

profesional.
18

 

Sesuai tugas profesionalnya, setiap guru dituntut untuk menguasai 

kompetensi yang disyaratkan baik dalam bidang kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. Dengan  demikian dalam proses belajar mengajar, dari segi 

                                                           
16

 David Wijaya,Pemasaran Jasa Pendidikan, 159-160. 
17

 Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 42. 
18

 Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 24. 
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materi, kesiapan dan kesediaan guru dalam menghadapi berbagai macam 

problem yang akan muncul berkaitan dengan profesinya, faktor perilaku 

seorang guru akan sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan 

peserta didiknya dalam rangka memahami dan menguasai sebuah materi 

yang diajarkannya.
19

 

Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang 

bertanggung jawab dalam pendidikan. Guru sebagai pendidik 

bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma 

kepada generasi berikutnya sehingga terjadi proses konservasi nilai, 

karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-niai 

baru.
20

 

Dalam pendidikan Islam, guru atau pendidik adalah profil 

manusia yang setiap hari didengar perkataannya, dilihat, dan mungkin 

ditiru perilakunya oleh peserta didiknya di sekolah. Oleh karena itu, 

seorang pendidik  harus memenuhi syarat-syarat diantaranya beriman 

kepada Allah dan beramal saleh, menjalankan ibadah dengan taat, 

memiliki sikap pengabdian yang tinggi pada dunia pendidikan, ikhlas 

dalam menjalankan tugas pendidikan, menguasai ilmu yang diajarkan 

kepada anak didiknya, profesional dalam menjalankan tugasnya, serta 

                                                           
19

 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru, 16. 

20
 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007) 18. 
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tegas dan berwibawa dalam menghadapi masalah yang dialami murid-

muridnya.
21

 

Secara formal, untuk menjadi profesional guru disyaratkan 

memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikasi pendidik. 

Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu 

menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk 

mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab.
22

 

Kualitas guru dan karyawan sekolah juga harus diperhatikan 

apabila kita akan menilai kualitas sebuah sekolah. Jika sekolah memiliki 

guru dan karyawan sekolah yang produktif serta bekerja dalam jangka 

panjang, kedudukan mereka sebagai guru dan karyawan sekolah bisa 

menunjukkan loyalitas, kelancaran, serta stabilitas sekolah. Guru dan 

karyawan sekolah juga merupakan anggota masyarakat sehingga tingkat 

kepuasan, loyalitas, serta berharganya sekolah. Sebagai pelanggan jasa 

pendidikan, tingkat kepuasan guru dan karyawan sekolah akan 

                                                           
21

 Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdhiyat, Ilmu Pendidikan  Islam, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), 221-222. 
22

 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

18. 
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dipengaruhi oleh kompensasi, lingkungan kerja, dukungan administrasi, 

serta hubungan di antara sekolah dan masyarakat.
23

 

Agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat, 

guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya 

dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Keinginan dan permintaan 

ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang 

biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh 

karenanya, guru selalu dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan 

dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. 

Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir 

yang keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi: Guru 

secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan 

mutu dan martabat profesinya.
24

 

Untuk meningkatkan mutu profesi keguruan, dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penataran, lokakarya, 

pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan 

berbagai kegiatan akademik lainnya. Jadi, kegiatan pembinaan profesi 

tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan 

di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah yang 

bersangkutan lulus dari pendidikan prajabatan ataupun sedang dalam 

melaksanakan jabatan.
25

 

                                                           
23

 David Wijaya,Pemasaran Jasa Pendidikan, 158. 
24

 Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan,53. 
25

 Ibid.,46. 
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Guru  profesional tidak akan merasa lelah dan tidak mungkin 

mengembangkan sifat iri hati, munafik, suka menggunjing, menyuap, 

malas, marah-marah dan berlaku kasar terhadap orang orang lain, apalagi 

terhadap anak didiknya.
26

 Jika seorang guru masih memiliki sifat-sifat 

tersebut maka dia belum bisa dikatakan sebagai guru profesional 

seutuhnya. 

Profesionalisme guru juga sering dikaitkan dengan tiga faktor 

yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi  guru, dan 

tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut disinyalir berkaitan erat 

dengan maju-mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia.
27

 

Ada pula yang memandang bahwa guru yang profesional katanya 

adalah guru yang fokus pada usaha pengajaran dan pendidikan, 

sebagaimana jati diri fungsi guru dimaksud. Guru yang profesional 

menurut kelompok ini adalah guru yang tidak terlibat dalam kegiatan 

politik praktis, sekalipun masalah politik pendidikan atau pendidikan 

politik.
28

 

Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat dan kawan-kawan 

sebagaimana yang dikutip dalam buku Syaiful Bahri Djamaran, untuk 

menjadi guru tidak sembarangan. Guru harus memenuhi beberapa 
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persyaratan, diantaranya takwa kepada Allah Swt, berilmu, sehat jasmani, 

serta berkelakuan baik.
29

 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa untuk 

menjadi guru yang profesional harus memiliki: yang pertama, 

kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Kemudian, kompetensi kepribadian, yakni kepribadian 

pendidik yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi 

teladan bagi pesera didik, dan berakhlak mulia.
30

 Guru sering dianggap 

sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Oleh karena itu, pribadi 

guru sering dianggap sebagai model atau panutan. Sebagai seorang 

model, guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan 

pengembangan kepribadian.
31

 Selanjutnya, kompetensi sosial, yakni 

kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat, dan yang terakhir, 

kompetensi profesional yaitu kemampuan pendidik dalam penguasaan 
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materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.
32

 

Profesionalisme guru juga berkaitan erat dengan kinerja guru. 

Kinerja guru merupakan kemampuan dan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Kinerja guru dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sebagai berikut: sikap mental, motivasi kerja, disiplin kerja, 

etika kerja, pendidikan, keterampilan, manajemen kepemimpinan, tingkat 

penghasilan, gaji dan kesehatan, jaminan sosial, iklim kerja, sarana 

prasarana, teknologi, dan kesempatan membuat prestasi.
33

 

Dari masa ke masa sebenarnya usaha untuk mengembangkan 

profesionalitas guru telah banyak digagas dan dirancang oleh berbagai 

pihak. Hal tersebut tentunya mengingat bahwa pendidikan yang baik dan 

berkualitas juga ditentukan oleh guru atau pendidik yang baik dan 

berkualitas pula. Salah satunya usaha untuk mengembangkan 

profesionalitas guru ini dipaparkan baik secara tersirat maupun tersurat 

dalam sebuah buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan 

Indonesia Berdaya”, karya Tuswadi. Dalam buku tersebut, dipaparkan 

berbagai sifat guru yang baik dengan tujuan agar tercipta pendidikan 

Indonesia yang berdaya. Pemaparan tersebut juga ditulis sesuai dengan 

pengalaman empiris pengarang yang memang berprofesi sebagai guru. 
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Akhir-akhir ini muncul beberapa fenomena yang kurang enak jika 

diperhatikan dalam dunia pendidikan. Pasalnya, banyak sekali 

bermunculan kasus-kasus kekerasan, bahkan tindakan asusila yang 

dilakukan oleh oknum–oknum yang kurang bertanggung jawab. Seperti 

kasus guru yang dikeroyok oleh peserta didiknya sendiri kemudian 

membalas dengan menendang peserta didiknya saat proses pembelajaran 

berlangsung di sebuah lembaga sekolah di Kendal, Jawa Tengah pada 10 

November 2018 lalu. Hal ini memang ditampik oleh pihak lembaga yang 

terkait, namun tidak bisa dipungkiri kejadian ini sudah pasti 

menimbulkan perspektif negatif di kalangan masyarakat bahwa citra baik 

guru atau pendidik pada zaman sekarang sudah sedikit demi sedikit 

luntur. Belum lagi kasus guru yang menghukum peserta didik dengan 

cara hukuman fisik yang dinilai lebih cenderung kepada tindakan 

kekerasan. Bahkan kasus pencabulan atau pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya juga sangat banyak. Hal 

ini tentu sangat jauh dari pernyataan bahwa guru dapat digugu dan ditiru 

kepribadiannya oleh peserta didik.
34

 

Padahal, seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang disebut 

dengan guru adalah sosok yang digugu dan ditiru setiap perilakunya. 

Sosok yang dijadikan sebagai panutan oleh peserta didiknya. Sudah 

menjadi keharusan bagi seorang guru untuk memiliki sikap yang baik. 

Terlebih lagi bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), yang mana guru 
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PAI adalah figure guru yang turut memberikan andil besar dalam 

membentuk karakter dan akhlak peserta didik agar memiliki perilaku 

yang terpuji dan sesuai dengan ketentuan atau syariat agama. Serta 

mampu mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang baik dan sesuai 

harapan. 

Melihat fenomena dunia pendidikan yang memprihatinkan 

tersebut, Tuswadi, seorang guru Bahasa Inggris dari Banjarnegara Jawa 

Tengah merasa bahwa dunia pendidikan kini tidak sepaham dengan kata 

hati dan cita-cita bangsa. Namun Tuswadi merasa bahwa semua itu bisa 

diperbaiki asalkan kita mau bersusah payah, termasuk menuangkan ide-

ide di ujung pena dan kemudian membiarkan khalayak membaca dalam 

usaha perbaikan arah dan keterwujudan tujuan pendidikan nasional. 

Tuswadi beranggapan bahwa dengan ide-ide yang dituangkan dalam 

sebuah buku berjudul “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan 

Berdaya” mampu memberikan andil bagi seorang guru pada umumnya 

untuk menjadikan kompetensi dirinya lebih baik lagi.
35

 

Dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas serta 

signifikansi isi buku karangan Tuswadi ini tentang konsep profesionalitas 

guru dan kontribusinya bagi pengembangan guru PAI, peneliti berminat 

untuk mengadakan penelitian dengan judul Konsep Guru Profesional 

dalam Buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia 
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Berdaya” Karya Tuswadi dan Kontribusinya Bagi Pengembangan 

Kompetensi Guru PAI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep guru yang profesional dalam buku “Bukan Guru 

Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” karya Tuswadi ? 

2. Bagaimana kontribusi konsep guru yang profesional dalam buku 

“Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” karya 

Tuswadi terhadap pengembangan kompetensi guru PAI ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: 

1. Konsep guru yang profesional dalam buku “Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” karya Tuswadi 

2. Kontribusi konsep guru yang profesional dalam buku “Bukan Guru 

Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” karya Tuswadi 

terhadap pengembangan kompetensi guru PAI 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai dalam 

penyusunan skripsi ini adalah: 
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1. Secara teoritis 

  Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang konsep 

guru yang profesional. Sebagaimana materi yang telah diperoleh oleh 

peneliti dalam mata kuliah etika dan profesi keguruan pada semester 

lima. Selain itu juga untuk menambah wawasan tentang kontribusinya 

bagi pengembangan kompetensi guru PAI, sehingga tujuan pendidikan 

Islam dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan bangsa. 

2. Secara praktis 

 Dengan diketahuinya hal-hal yang dirumuskan dalam penelitian 

tersebut, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Bagi praktisi pendidikan. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa 

memberikan ide pemikiran mengenai konsep guru yang 

profesional dan kontribusinya bagi pengembangan kompetensi 

guru PAI, serta menjadikan para pendidik dan calon pendidik 

untuk senantiasa mengembangkan profesionalitasnya. 

b. Bagi peneliti di masa yang akan datang. Diharapkan mampu 

memperluas khazanah keilmuan yang akan bermanfaat bagi 

peneliti dalam dunia pendidikan kelak sebagai guru atau pendidik, 

serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan profesionalitas 

guru PAI 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 
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 Dari penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa hasil 

penelitian (skripsi) yang memiliki kesamaan objek penelitian, namun 

memiliki fokus yang berbeda. Beberapa hasil penelitian tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Moh. Aqshon Budairi, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, pada tahun 

2017. Judul skripsi “Profil Guru Menurut Imam Al-Ghazali dan 

Relevansinya dengan Kompetensi Guru di PERMENDIKNAS NO.16 

Tahun 2007”. Peneliti menjadikan pemikiran Al-Ghazali tentang profil 

guru serta relevansinya terhadap kompetensi guru dalam permendiknas 

nomor 16 tahun 2007. Dalam penelitian tersebut peneliti memaparkan 

hasil penelitian berupa penjelasan bagaimana menghadirkan kembali 

sosok guru ideal yang keberadaannya semakin hari semakin 

terdegradasi oleh arus budaya global, dan dipandang sebelah mata oleh 

masyarakat modern saat ini. Padahal pada kenyataannya guru memiliki 

peranan penting dalam mengubah tata kehidupan masyarakat. 

2. Anisah. Mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan 

Tarbiyah di STAIN Ponorogo, tahun 2015. Judul skripsi 

“Profesionalisme Guru Agama menurut Al-Ghazali”. Dalam skripsi 

tersebut dipaparkan hasil penelitian bahwa seorang pendidik yang 

profesional adalah guru yang bisa menghantarkan murid dan 

menjadikannya manusia terdidik serta mampu menjalankan tugasnya 

menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di Bumi. 
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3. Anis Zakiyatul M. Mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, 

tahun 2016, STAIN Ponorogo. Judul skripsi “Konsep Pendidik dalam 

Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun”. Dalam skripsi tersebut 

peneliti mencoba menelaah tentang konsep pendidik yang baik dan 

sesuai dalam pendidikan Islam yang digagas oleh Ibnu Khaldun. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah bahwa konsep pendidik menurut Ibnu 

Khaldun adalah (1) Pendidik sebagai model, (2) Pendidik sebagai agen 

perubahan, (3) Pendidik sebagai peningkat kualitas hidup masyarakat. 

4. Nur Aini, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2016, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Judul skripsi “Konsep Guru Profesional dalam Buku 

Gurunya Manusia Karya Munif Chatib dan Relevansinya Terhadap 

Guru PAI.” Dalam skripsi tersebut, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsep guru profesional yang disampaikan oleh Munif Chatib 

adalah guru yang memandang setiap anak juara, guru yang memahami 

kemampuan anak dalam arti luas, selalu menjelajah kemampuan anak, 

memiliki hak dan kewajiban, berpenghasilan layak, guru sebagai 

fasilitator, guru yang memiliki kemauan dan komitmen, mengajar 

dengan hati, berkomunikasi dengan siswa, sesama guru dan orang tua, 

guru sebagai manusia pembelajar dan juga mengajar dengan cara 

menyenangkan. Selain itu konsep ini relevan dengan guru PAI yang 

dapat diterapkan sesuai dengan setiap jenjang pendidikan dengan 

berlandaskan pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
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kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan juga kompetensi 

kepemimpinan. 

 Keempat skripsi di atas memiliki persamaan dengan skripsi yang 

ditulis oleh peneliti. Persamaan tersebut adalah sama-sama meneliti atau 

membahas profesionalisme pendidik atau guru beserta kompetensinya. 

Namun yang membedakan adalah pemikiran yang digunakan serta sumber 

analisis penelitian. Penulis menggunakan sumber analisis utama dari buku 

Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya, karya 

Tuswadi. Sedangkan keempat skripsi di atas menggunakan sumber analisis 

yang lain. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena lebih 

menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak 

berbentuk angka).
36

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kajian pustaka (Library Research). Yang dimaksud dengan 

kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan 

suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis 

dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
37

 Bahan 

bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, 
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majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan 

sejenisnya. Untuk memperoleh kreadibilitas yang tinggi, peneliti harus 

yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini juga bisa 

untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau 

naskah-naskah yang terpublikasikan.
38

 Teknik kepustakaan ini juga 

sering disebut teknik dokumentasi. Untuk memanfaatkan dokumen 

yang padat isi biasanya digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling 

umum digunakan adalah teknik content analysis atau kajian isi. Weber 

mendefinisikan sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong 

bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari 

sebuah buku atau dokumen.
39

 Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” 

yang membahas tentang konsep guru profesional dan buku pendukung 

lainnya yang relevan tentang konsep profesionalitas guru. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data penelitian kajian pustaka berupa kata-kata atau 

pemaparan yang terdapat pada jurnal penelitian, disertasi, tesis, 

skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, 

diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah, atau 

lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara 
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kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan-gagasan 

dan atau proposi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan bahan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian. Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah: Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya, Karya Tuswadi yang 

diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Indoliterasi pada tahun 

2018. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber-sumber dari 

buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan 

profesionalitas guru dan Pendidikan Islam serta yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data 

sekunder adalah: 

a) Menjadi Guru Profesional, karya Moh. Uzer Usman yang 

diterbitkan di Bandung oleh penerbit Remaja Rosdakarya pada 

tahun 2000. Dalam buku ini diuraikan tentang bagaimana 
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menjadi guru yang profesional dan apa saja yang menjadi 

kebutuhan untuk menjadi guru profesional. Melihat isi 

pembahasan dari buku tersebut maka penulis menjadikannya 

sebagai sumber data pendukung dalam penelitian ini. 

b) Menjadi Guru Profesional, karya Mulyasa yang diterbitkan 

oleh penerbit Remaja Rosdakarya di Bandung pada tahun 2005. 

Di dalam buku ini diuraikan berbagai prinsip dasar, 

kompetensi, dan profesionalisme guru. Buku ini juga tidak 

hanya berbicara tentang masalah pencerdasan intelektual saja, 

namun juga mencakup kecerdasan emosional, kreativitas dan 

spiritual, sehingga peneliti merasa dapat menjadikannya 

sebagai salah satu sumber data sekunder yang sesuai dengan 

sumber data primer. 

c) Menjadi Guru Inisiator, karya Thoifuri yang diterbitkan di 

Kudus oleh penerbit STAIN Kudus Press pada tahun 2008. 

d) Kompetensi dan Sertifikasi Guru, karya Mulyasa yang 

diterbitkan di Bandung oleh penerbit Remaja Rosdakarya pada 

tahun 2007. Buku karya Mulyasa ini memaparkan kajian 

mendalam tentang manajemen pendidikan dilihat dari 

perspektif guru yang profesional, kepala sekolah yang 

profesional dan peran serta masyarakat dalam membantu 

meningkatkan kualitas pendidikan. Melihat isi dari buku 
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tersebut yang dapat menjadi data pendukung, peneliti 

menjadikan buku tersebut sebagai sumber data sekunder. 

e) Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, karya Sudarwan 

Danim yang diterbitkan di  Bandung oleh penerbit Alfabeta 

pada tahun 2013. Dalam buku ini dituliskan berbagai isu-isu 

sentral yang berkaitan dengan pesan guru sedunia untuk 

profesionalisasi, pengembangan keprofesionalan guru, dan 

etika profesi guru menuju guru profesional. Dengan begitu, 

peneliti merasa bahwa buku tersebut dapat digunakan sebagai 

sumber data sekunder dalam penelitian ini. 

f) Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, 

karya Syaiful Sagala yang diterbitkan di Bandung oleh penerbit 

Alfabeta pada tahun 2011. 

g) Kinerja dan Profesionalisme Guru, karya Donni Juni Priansa 

yang diterbitkan di  Bandung oleh penerbit Alfabeta pada tahun 

2014. Buku ini menguraikan tentang berbagai hal seperti 

perubahan paradigma pendidikan, peningkatan mutu sekolah, 

kinerja dan peran strategis guru, profesionalisme guru, 

keterampilan manajerial guru, kepemimpinan guru, dan masih 

banyak lagi yang berkaitan dengan data penelitian yang 

dibutuhkan oleh peneliti, sehingga peneliti merasa buku 

tersebut dapat dijadikan sebagai sumber data sekunder. 
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h) Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi dan Dicaci, karya Momon 

Sudarma yang diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Rajagrafindo 

Persada pada tahun 2013. 

i) Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, karya Mulyasa 

yang diterbitkan di Bandung oleh penerbit Remaja Rosdakarya 

pada tahun 2013. 

j) Kinerja Guru, karya Supardi yang diterbitkan di Jakarta oleh 

penerbit Rajawali Press pada tahun 2013. 

k) Profesi dan Etika Keguruan, karya Ramayulis yang diterbitkan 

di Jakarta oleh penerbit Kalam Mulia pada tahun 2013. Buku 

ini berisi tentang bagaimana saja seharusnya guru 

meningkatkan profesionalitasnya dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik. Melihat isi dari buku tersebut, 

peneliti menggunakan buku itu sebagai salah satu sumber data 

sekunder. 

 

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.
40

 Pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku-buku tentang 
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pendapat, teori, dalil, hukum-hukum dan lain-lain. Metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah 

tersedia dalam catatan dokumen. Dengan adanya catatan tersebut, akan 

diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.
41

 

Yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

mengumpulkan data melalui peninggalan yang tertulis seperti arsip, 

buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
42

 Untuk memperoleh hasil 

penelitian yang maksimal, data-data yang ada dalam kepustakaan 

diperoleh, dikumpulkan kemudian ditata dan diolah sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan 

makna antara suatu dengan yang lainnya baik data primer maupun 

sekunder. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus menyistematis 

data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada. 

Dalam hal ini peneliti menyusun data baik dari sumber primer 

maupun sekunder yang berhubungan dengan konsep guru 

profesional yang terkandung dalam buku “Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya”, karya Tuswadi.  
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c. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan 

terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-

kaidah, teori yang sesuai dengan analisa isi buku “Bukan Guru 

Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya”, karya Tuswadi. 

 

4. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data dalam penelitian kajian pustaka (Library 

Research) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari pustaka, baik sumber primer maupun sumber 

sekunder, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
43

 

Nana Syaodih menjelaskan bahwa teknik analisis ini ditujukan 

untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, 

dokumen yang validitas, dan keabsahannya terjamin baik dokumen 

perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis 

juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat 

teoritis maupun empiris. Kegiatan analisis ditujukan untuk mengetahui 

makna, kedudukan, dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, 

program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi untuk 

selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal 
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tersebut. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pola 

pikir.
44

 

Analisis data dalam penelitian ini mengambil teknik analisis 

dalam penelitian kualitatif menurut Spradley. Spradley membagi 

analisis data berdasarkan tahapannya. Tahapan analisis data menurut 

Spradley ada empat, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis 

komponensial dan analisis tema. Namun dalam penelitian ini peneliti 

hanya menggunakan dua tahap saja, yaitu: 

a. Analisis Domain 

Setelah peneliti memasuki obyek penelitian yang berupa 

situasi sosial yang terdiri atas place, actor dan activity (PAA), 

selanjutnya melaksanakan observasi partisipan. Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan telaah terhadap sumber penelitian berupa 

buku, mencatat hasil telaah atau observasi, melakukan observasi 

deskriptif, dan selanjutnya melakukan analisis domain. Analisis 

domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif, 

termasuk pula library research.  

b. Analisis Taksonomi 

Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi. Ativitasnya 

adalah mencari bagaimana domain yang dipilih dijabarkan menjadi 

lebih rinci, dengan melakukan observasi terfokus.
45
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab 

yang saling berkaitan erat menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

hasil penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua adalah pemaparan kajian teori. Kajian teori berisi tentang 

pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini. 

 Bab tiga adalah penjabaran tentang konsep guru yang profesional 

dalam buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia 

Berdaya” karya Tuswadi.  

Bab empat adalah pemaparan tentang kontribusi konsep guru yang 

profesional dalam buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan 

Indonesia Berdaya” karya Tuswadi terhadap pengembangan kompetensi 

guru PAI. 

Bab lima adalah penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari 

pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

GURU PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

A. Guru Profesional 

1. Pengertian Guru 

 Secara umum guru adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi 

tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang memiliki 

kuasa untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Termasuk hak yang 

melekat dalam jabatan seperti yang tercantum dalam Surat Edaran 

Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 57686/MPK/1989.
46

 

 Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, guru dipandang hanya menjadi bagian yang kecil 

dari istilah pendidik. Dalam pasal 39 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi.
47

 

2. Tugas dan Fungsi Guru 

 Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun 

di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan 

terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas 
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kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.
48

 Secara lebih 

lanjut tugas guru sebagai berikut: 

a. Tugas guru sebagai profesi, yang meliputi mendidik, mengajar dan 

melatih. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Melatih berarti mengembangkan 

keterampilan-keterampilan  pada siswa. 

b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan, yakni di sekolah harus 

dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu 

menarik simpati sebab ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran 

apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi 

siswanya dalam belajar. 

c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, masyarakat 

menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di 

lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat 

dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru 

berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia 

seutuhnya (insan kamil).
49

 

Menurut Zakiah Darajat, tugas guru adalah sebagai berikut: 

a. Tugas mengajar atau guru sebagai pengajar, guru bertugas 

membina perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Guru mengetahui bahwa pada akhir setiap satuan pelajaran kadang-
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kadang hanya terjadi perubahan dan perkembangan pengetahuan 

saja.  

b. Tugas membimbing atau guru sebagai pembimbing dan pemberi 

bimbingan, guru memberikan dorongan dan menyalurkan semangat 

menggiring murid, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari 

ketergantungannya kepada orang lain dengan tenaganya sendiri. 

Bimbingan guru juga meliputi bimbingan belajar dan bimbingan 

perkembangan sikap keagamaan. Dengan demikian membimbing 

dan pemberian bimbingan dimaksudkan agar setiap murid 

disadarkan mengenai kemampuan dan potensi diri murid yang 

sebenarnya dalam kapasitas belajar dan bersikap. 

c. Tugas administrasi, guru bertugas pula sebagai tenaga administrasi. 

Bukan sebagai karyawan kantor, melainkan sebagai pengelola kelas 

atau pengelola interaksi belajar-mengajar.
50

 

 Adapun Al-Nahlawi dalam buku Ahmad Izzan dan Saehudin 

menyimpulkan bahwa dalam Alquran tugas pokok atau peran utama 

seorang guru dalam pendidikan ataupun pendidikan Islam adalah: 

a. Tugas penyucian, guru hendaknya mengemban dan membersihkan 

jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Allah, 

menjauhkannya dari keburukan, dan menjaganya agar tetap berada 

pada fitrahnya. 
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b. Tugas pengajaran, guru hendaknya menyampaikan berbagai 

pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik untuk 

diterjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya.
51

 

 Fungsi sentral guru adalah mendidik (fungsi educational). Fungsi 

sentral ini berjalan sejajar dengan kegiatan mengajar (fungsi 

intruktional) dan kegiatan bimbingan bahkan dalam setiap tingkah 

lakunya dalam berhadapan dengan murid (interaksi edukatif) 

senantiasa terkandung fungsi mendidik. Guru pun harus mencatat dan 

melaporkan pekerjaannya itu kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan atau sebagai bahan yang dapat digunakannya sendiri 

untuk meningkatkan efektifitas pekerjaannya (sebagai umpan balik). 

Yang terakhir itu dikenal sebagai tugas administrasi (fungsi 

manajerial). Mengingat lingkup pekerjaan guru seperti yang dilukiskan 

di atas, fungsi atau tugas guru itu meliputi, pertama, tugas pengajaran 

atau guru sebagai pengajar. Kedua, tugas bimbingan dan penyuluhan 

atau guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan. Ketiga, tugas 

administrasi atau guru sebagai pemimpin (manajer kelas).
52

 

3. Pengertian Guru Profesional 

 Guru profesional adalah guru yang mempunyai citra baik di 

masyarakat ketika dirinya mampu menunjukkan kepada masyarakat 

bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. 

Masyarakat akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu 
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sehari-hari. Apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. 

Bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta bergaul baik 

dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat sering 

menjadi perhatian masyarakat luas.
53

 

4. Kompetensi Guru 

 Menurut Dzakiah Darajat, kompetensi berarti kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian 

dasar kompetesi (competency), yaitu kemampuan atau kecakapan.
54

 

 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan 

kompetensi sebagai perangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya.
55

 

 Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru 

yang profesional harus memiliki 4 kompetensi. Kompeteni terebut 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional.  

 Adapun bagi seorang guru pendidikan agama, kompetensi yang 

harus dimiliki agar menjadi guru yang profesional ditambah satu. 

Kompetensi tersebut adalah kompetensi spiritual. 

a. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 
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dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Soetjitno Irmim dan Abdul 

Rochim mengatakan bahwa seorang guru dianggap memiliki etos 

kerja yang tinggi jika ia selalu siap dengan materi yang akan 

diajarkan hari itu kepada murid-muridnya. Begitu ia memasuki 

kelas, otaknya sudah mempunyai gambaran apa saja yang harus 

diajarkan pada hari itu. Mereka juga mengatakan bahwa murid 

akan lebih senang diajar oleh guru yang nampak cerdas dari pada 

yang tidak mampu meladeni kekritisannya. Guru yang cerdas akan 

mendapatkan nilai lebih. Sebaliknya, guru yang nampak kurang 

cerdas hanya akan menjadi bulan-bulanan murid-muridnya.
56

 

b. Kompetensi kepribadian, yakni kepribadian pendidik yang mantab, 

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi pesera 

didik, dan berakhlak mulia. 

c. Kompetensi sosial, yakni kemampuan pendidik berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat.  

d. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan pendidik dalam 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh 

kompetensi yang ditetapkan.
57

 Kompetensi profesional ini 
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memungkinkan terintegrasinya konten pembelajaran dengan 

penggunaan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang telah ditetapkan.
58

 Ramayulis mengatakan bahwa 

kompetensi profesional yang harus dikuasai oleh seorang guru di 

antaranya adalah: 

1) Menguasai landasan kependidikan 

Diantara landasan kependidikan yang harus dikuasai oleh 

guru adalah mengenal tujuan pendidikan nasional, mengenal 

fungsi sekolah dalam masyarakat, dan mengenal standar 

kompetensi-kompetensi dasar dan indikator dalam 

pembelajaran. 

2) Menguasai bahan pembelajaran 

Adapun bahan pembelajaran yang harus dikuasai guru 

adalah menguasai materi kurikulum pendidikan, menguasai 

bahan penunjang, menguasai bahasa dengan baik dan benar. 

Selain itu guru juga harus memiliki kemampua penguasaan 

TIK, memiliki wawasan tentang penelitian pendidian, 

memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program 

pendidikan sekolah, menguasai metode berpikir, serta mampu 

menyelenggarakan administrasi sekolah.
59

 

e. Kompetensi Spiritual, kompetensi ini adalah suatu kemampuan 

yang mengharuskan seorang guru  memiliki sifat dan perilaku yang 
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sesuai dengan ajaran atau syariat agama yang dipeluknya. 

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

ketuhanan. Oleh sebab itu pendidik dan pendidikannya pun juga 

harus selalu mengandung nilai-nilai spiritual. Abdurrahman an 

Nahlawy menyatakan bahwa sifat-sifat pendidik muslim adalah 

diantaranya hendaknya tujuan, tingkah laku, dan pola pikir guru 

bersifat Rabbani.
60

 

 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan agama adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional.
61

 

 Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subjek pelajaran 

yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan 

formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan 

salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara 

terpadu dengan dimensi lain setiap individu warga negara. Hanya 

dengan keterpaduan berbagai dimensi  kehidupan tersebutlah akan 
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terbentuk kehidupan yang utuh sebagaimana yang dicita-citakan oleh 

bangsa Indonesia. Pendidikan agama diharapkan mampu mewujudkan 

dimensi kehidupan bersama tersebut. Sehingga bersama-sama subjek 

pendidikan yang lain mampu mewujudkan kepribadian individu yang 

utuh dan sejalan dengan pandangan hidup bangsa. 

 Pendidikan agama tidak hanya sekedar mengajarkan ajaran agama 

kepada peserta didik saja. Namun juga menanamkan komitmen 

terhadap ajaran agama yang dipelajari. 
62

 

 Adapun definisi pendidikan agama Islam menurut Majid dan 

Andayani dalam buku Heri Gunawan adalah sebagai usaha sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak 

mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya 

kitab suci Al Quran dan Hadist, melalui kegiatan pembimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaa pengalaman. Dibarengi tuntutan 

untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.
63

 

2. Komponen Pendidikan Agama Islam 

 Komponen utama pendidikan agam Islam secara umum meliputi 

hal-hal berikut: 
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a. Pendidik/guru 

b. Anak didik 

c. Materi pendidikan 

d. Perbuatan pendidikan 

e. Metode pendidikan 

f. Evaluasi pendidikan 

g. Tujuan pendidikan 

h. Alat-alat pendidikan 

i. Lingkungan pendidikan
64

 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 Secara umum, menurut GBPP PAI, pendidikan agama Islam 

bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, 

dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam. Sehingga mampu 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.
65

 

 Secara subtansial tujuan Pendidikan Agama Islam adalah 

mengasuh, membimbing, mendorong, mengusahakan, menumbuh 

kembangkan manusia takwa. Takwa merupakan derajat yang 
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menunjukkan kualitas manusia bukan saja di hadapan sesama manusia, 

tetapi juga di hadapan Allah.
66

 

 Pada hakikatnya PAI memiliki tujuan yang sangat komplek dan 

tidak dapat disederhanakan pada kecenderungan kuantitatif saja. Nizar 

dalam buku Nasih dan Kholidah menjelaskan tujuan pendidikan agama 

Islam secara umum dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Lismiyyah, yakni berorientasi pada tugas manusia sebagai khalifah 

fi al-ardh. 

b. Ruhiyyat, yakni berorientasi kepada kemampuan manusia ajaran 

Islam secara kaffah. 

c. Aqliyat, yakni berorientasi kepada pengembangan Intelligence otak 

peserta didik. 

d. Tujuan tertinggi, yakni bersifat mutlak dan universal dan filosofik 

(sebagai „abd dan khalifah serta kesejahteran di dunia dan akhirat). 

e. Tujuan umum, yakni bersifat empirik-realistik, pemberi arah 

operasional yaitu aktualisasi seluruh potensi yang meliputi 

perubahan sikap penampilan, dan pandangan. 

f. Tujuan khusus, yakni bersifat elastik-adaptif, bentuk 

operasionalitasi dari tujuan tertinggi dan tujuan umum. 

4. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

 Hasan Langgulung mengatakan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah pendidikan yang memiliki empat macam fungsi, yaitu: 
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a. Fungsi edukatif, artinya mendidik dengan tujuan memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik agar terbebas dari kebodohan. 

b. Fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses 

transmisi ilmu pengetahuan. 

c. Fungsi penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini 

dengan pemahaman ilmiah. 

d. Fungsi ibadah, sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang 

Pencipta yang telah menganugerahkan kesempurnaan jasmani dan 

rohani kepada manusia.
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BAB III 

KONSEP GURU PROFESIONAL DALAM BUKU “BUKAN GURU 

BIASA: MENGGAGAS PENDIDIKAN INDONESIA BERDAYA” KARYA 

TUSWADI 

A.  Profil Singkat Penulis 

1. Latar Belakang Tuswadi 

                                                           
67
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 Tuswadi yang biasa dipanggil Mr. Tus adalah seorang guru Bahasa 

Inggris kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah. Tuswadi adalah sosok 

pendidik multi talenta yang piawai bersastra dan tekun melakukan riset 

pendidikan mitigasi bencana, ia terlahir dari sebuah keluarga 

sederhana. Ayahnya, Kusnedi, seorang pedagang cangkul, dan ibunya, 

Rati, wanita mulia yang buta huruf. 

2. Riwayat Pendidikan dan Prestasi Tuswadi 

 Di masa kecil, Tuswadi telah menunjukkan kecerdasan dan 

semangat tinggi pada bidang sastra. Karya perdananya dimuat di 

majalah ketika duduk di bangku kelas VI sekolah dasar. Tulisan 

lainnya berupa puluhan cerita pendek, cerita bersambung, novel, dan 

artikel pendidikan telah diterbitkan di media massa cetak serta 

memenangkan lomba menulis tingkat nasional. Setelah tamat dari 

SMA Negeri 1 Banjarnegara, dia menempuh pendidikan sarjananya di 

IKIP Semarang dan lulus pada tahun 1998. Diangkat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Guru di SMA Negeri 1 Sigaluh hingga 

mendapatkan predikat Guru Berprestasi dari pemerintah pada tahun 

2010.  

 Tuswadi meraih beasiswa Monbukagakusho program penataran 

guru ke Jepang pada tahun 2007-2009. Dia mengambil studi di dua 

kampus, yaitu Nagoya University dan Aichi University of Education. 

Setelah itu melanjutkan program master dan doktoral bidang 



 

 

pendidikan di Hiroshima University pada tahun 2009-2014 dengan 

predikat kelulusan cum laude (Master) dan gelar doktor pendidikan



 

 

(Ph.D. in Ed.) diraih tepat waktu selama tiga tahun dengan empat 

publikasi di jurnal terakreditasi, dan dipercaya sebagai Presiden 

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Komisariat Hiroshima. 

 Tuswadi banyak membawa pemuda-pemudi unggul dari desa 

untuk kuliah S-2 dan S-3 di Negeri Matahari Terbit. Dia aktif 

mempresentasikan hasil riset seputar pendidikan tanggap bencana baik 

di Jepang maupun negara lain seperti Indonesia, Singapura, Cina, dan 

Filipina. Berkat kecakapan dan politik bahasa tingkat tinggi dalam 

bernegosiasi, beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di tanah 

air berhasil dia mediasi menjalin kerja sama pendidikan dengan 

Hiroshima University.
68

 

 Melalui ketekunannya, Tuswadi mendirikan sebuah sarana 

pendidikan yang ia sebut “Rumah Pintar Tus”. Rumah Pintar Tus 

menerapkan sistem pembelajaran Jepang, dimana selain bahasa 

Inggris, siswa akan diajari soal kemandirian, pembentukan karakter, 

nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai agama. 

 Seperti yang dilansir Brilio, Tus menilai selama ini banyak terjadi 

jurang komunikasi antara pendidik atau guru dengan murid sehingga 

murid tidak mampu meraih prestasi akademik ataupun non akademik 

secara maksimal. Oleh karena itu, ia termotivasi untuk mendirikan 

sebuah sarana pendidikan yang bersahabat bagi muridnya kelak.
69
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B. Konsep Guru Profesional dalam Buku “Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” karya Tuswadi 

1. Kompetensi Profesional 

 Tidak bisa disangkal bahwa tugas guru tidaklah ringan dan dari 

hari ke hari tantangannya kian berat. Guru yang setiap hari 

mengamalkan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 juga mempunyai tugas 

lain yang tidak kalah penting, yakni mendidik anak-anak bangsa agar 

tumbuh menjadi insan berakhlak mulia. Benar adanya bahwa proses 

mengajarkan ilmu dan mendidik itu memerlukan cara dan keahlian 

yang tidak semua orang bisa sehingga sering dijumpai ada orang tua 

menyerahkan mentah-mentah pembinaan anaknya pada sekolah karena 

merasa gagal dalam mendidik. Menyaksikan fenomena ini, sebagai 

guru, Tuswadi merasa perlu menyampaikan harapan kepada orang tua 

khususnya, dan masyarakat, serta pemerintah demi terwujudnya tujuan 

pendidikan nasional.
70

 

Menurut Tuswadi, pada bagian ke satu dan ke dua dari buku Bukan 

Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya, negara ini 

akan maju saat bangsanya berpendidikan layak. Pendidikan yang layak 

memungkinkan sebuah negara kecil dan miskin sumber daya alam 

mampu tampil menjadi negara maju tanpa melupakan nilai-nilai 
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budaya bangsanya. Dana yang memadai tentunya merupakan salah 

satu faktor vital untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Dengan dana yang mencukupi dan bebas dari korupsi pada sektor 

pendidikan, diharapkan fasilitas guru dalam proses mengajar dapat 

terpenuhi dan kesempatan guru meningkatkan profesionalismenya 

melalui kegiatan penataran dan sejenisnya bisa terbuka lebar-lebar. 

Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan wawasan guru senantiasa 

berkembang sehingga akan jarang dijumpai seorang guru mengajar 

dari tahun pertama dia mulai bekerja sampai sekarang tetap 

menggunakan metode pengajaran yang usang, tidak ada perbaikan dan 

pengembangan pada materi yang disampaikan akibat sempitnya 

wawasan serta sarana dan prasarana akademik yang tersedia.
71

 

Secara tidak langsung anggapan Tuswadi dalam bukunya tersebut 

memberikan penekanan bahwa jika kesejahteraan guru 

dipertimbangkan secara baik maka kualitas guru pun akan ikut baik 

pula. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru profesional, yaitu kompetensi profesional. 

Tentunya, agar seorang guru memiliki kemampuan tersebut, dia 

harus mampu untuk selalu mengembangkan wawasan ilmu 

pengetahuan dan kualitas pendidikan yang ia miliki. Salah satu cara 

agar seorang guru selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

ilmu pengetahuannya adalah dengan dikeluarkannya UU No 14 Tahun 
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2005 tentang Guru dan Dosen yang telah mengamanatkan semua guru 

dari PAUD sampai tingkat SLTA harus berkualifikasi S-1. Bahkan, 

pihak Kemendikbud telah menargetkan di tahun 2015 lalu semua guru 

sudah harus S-1. 

Peningkatan kualifikasi guru adalah tanggung jawab bupati dan 

wali kota. Karena peningkatan kualifikasi guru yang belum S-1 ini 

tentunya membutuhkan biaya, pemerintah daerah seyogyanya mencari 

cara agar tersedia anggaran bidang pendidikan untuk peningkatan 

kualifikasi guru.
72

 

Dalam buku Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia 

Berdaya, Tuswadi mengatakan bahwa seharusnya pemerintah daerah 

merespon positif idealisme pemerintah pusat agar jumlah guru berilmu 

dan begelar sarjana semakin meningkat. Menurutnya, seharusnya para 

guru dimotivasi untuk tidak berhenti belajar, di mana secara formal 

mereka yang masih berijazah diploma supaya mau melanjutkan studi 

hingga sarjana, dan yang sudah sarjana pun, saat memungkinkan 

dilecutkan semangatnya untuk kuliah lagi setingkat S-2 bahkan S-3. 

Namun kenyataan berbicara, bahwa untuk meningkatkan 

profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, salah 

satunya dengan menganjurkan para guru untuk giat membaca guna 

memperluas wawasan ilmu pengetahuan terasa sulit. Pemerintah tidak 

sanggup memenuhi fasilitas guru yang memadai. Gaji guru juga pas 
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pasan, tidak mampu mendorong mereka untuk berbondong-bondong 

membeli buku bacaan setiap awal bulan, bahkan bagi guru yang haus 

ilmu sekalipun. Padahal kedudukan buku sebagai jendela ilmu 

sangatlah vital.
73

 

Selain itu, dalam buku tersebut Tuswadi juga mengatakan bahwa 

seharusnya guru yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikannya 

dari awal diberikan surat ijin atau surat tugas untuk melanjutkan 

pendidikan. Tak hanya itu, seharusnya untuk meringankan beban biaya 

sekolah guru saat memungkinkan, pihak pemerintah daerah bisa 

memberikan bantuan dana. Misalnya melalui beapeserta didik. Seperti 

bantuan dana registrasi, kuliah, transportasi, atau bantuan dana 

penulisan tugas akhir. Yang terakhir, dalam bukunya Tuswadi 

mengatakan agar tidak salah pilih program pendidikan dan universitas, 

pihak pemerintah seharusnya juga intens menyosialisasikan nama-

nama PTK terdekat dan terakreditasi dalam menyelenggarakan 

program pendidikan guru.
74

 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuswadi, profesi guru identik 

dengan kegiatan menulis. Menulis secara terstruktur tentang apa yang 

akan, sedang, dan telah dia lakukan selama proses pembelajaran sesuai 

kaidah berpikir ilmiah agar terjadi peningkatan mutu. Fenomena di 

lapangan mengisyaratkan bahwa kegiatan menulis apalagi menulis 

karya ilmiah belum menjadi satu hal yang biasa dan mudah bagi para 
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guru. Sehingga begitu banyak guru yang tidak bisa meningkatkan 

pangkat dan golongannya ke IV b karena tidak sanggup membuat 

karya tulis ilmiah sebagai syarat pokok kenaikan pangkat tersebut. 

Padahal dengan kenaikan pangkat maka kesejahteraan guru secara 

finansial akan meningkat. Sehingga dengan demikian kualitas diri 

seorang guru akan turut meningkat pula. 

Menulis karya ilmiah dapat membuat guru bisa menuangkan ide-

idenya dalam bentuk yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

Karya yang dibuat harus benar dan jelas, baik dari segi jenis, kerangka 

penulisan, bentuk, bukti fisik, dan kriterianya.
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Dalam buku Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia 

Berdaya, Tuswadi mengatakan bahwa kita pantas optimis, semakin 

tinggi ilmu dan gelar akademik yang dimiliki oleh para guru, 

pendidikan Indonesia akan lebih mudah untuk mencapai kemajuan 

karena dengan ilmu yang lebih memadai, para guru akan menjadi 

pengajar dan pendidik yang lebih kompeten, profesional dan mampu 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar 

nasional pendidikan. 

2. Kompetensi Pedagogik 

 Pada bagian ketiga dalam buku Bukan Guru Biasa: Menggagas 

Pendidikan Indonesia Berdaya, disebutkan bahwa kita pantas 

merenung. Bercermin pada kinerja diri seorang guru dalam 
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menjalankan tugas mulia serta mencerdaskan kehidupan bangsa demi 

lebih baiknya masa depan ibu pertiwi.
76

 

 Hal ini berkaitan dengan salah satu kompetensi yang harus dimiliki 

seorang guru agar menjadi guru profesional. Kompetensi tersebut 

adalah kompetensi pedagogik dalam kaitannya dengan proses 

pembelajaran yang terjadi antara guru dengan murid. 

 Berdasarkan buku tersebut, yang perlu direnungkan guru adalah: 

pertama, apakah dalam sehari seorang guru telah menggunakan 

waktunya satu atau dua jam untuk membaca, menambah ilmu 

pengetahuan, dan wawasan agar bahan ajar selalu up to date  dan tidak 

membosankan peserta didik? Untuk menjadi nampak cerdas di 

hadapan muridnya dan mampu mengatasi kekritisan murid seorang 

guru harus menguasai materi pelajarannya dengan baik. Salah satunya 

adalah dengan menyempatkan membaca meskipun hanya satu atau dua 

jam dalam sehari, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 

 Bahkan Syaiful Sagala pada bukunya menyebutkan bahwa dalam 

rumusan Kode Etik Guru Indonesia yang sudah disempurnakan dalam 

kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta, pada butir ke tiga juga 

disebutkan bahwa guru dianjurkan untuk berusaha memperoleh 

informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan 

dan pembinaan. Tentunya kode etik ini juga bertujuan agar martabat 

profesi guru, mutu dan kualitas profesi guru dapat terjunjung tinggi. 
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 Kenyataan pendidikan Indonesia banyak guru yag menjadi pecandu 

lembar kerja peserta didik (LKS) dan buku cetak (buku paket). Akibat 

minimnya fasilitas dan akses untuk memperkaya kreatifitas dan 

imajinasi mengajar, guru cenderung mengambil jalan pintas dalam 

bekerja yaitu dengan berkiblat pada LKS atau buku paket. 

 Jika pembelajaran yang seyogyanya menghidupkan dan 

mengembangkan kreatifitas serta daya pikir, namun ternyata peserta 

didik hanya berkutat pada LKS dan buku paket, lalu hasil seperti apa 

yang bisa diharapkan dari proses pendidikan nasional? Padahal guru 

diharapkan menjadi sosok merdeka yang cerdas dan kreatif dalam 

menyusun, mempersiapkan, menyajikan, dan mngevaluasi proses 

belajar mengajar.
77

 

 Kedua, yang perlu kita renungkan sebagai guru dalam buku ini 

adalah apakah kita sudah senantiasa memiliki rasa semangat dan penuh 

optimis serta mempunyai tujuan yang jelas dalam bekerja sehingga 

selama bekerja selalu berwajah ceria dan penuh rasa syukur? Dalam 

buku ini disebutkan bahwa semangat guru akan terpancar dari sorot 

mata yang tajam, ekspresi wajah yang semringah, dan senyum yang 

mengembang serta penuh wibawa. Kosmetik sebagus dan semahal 

apapun tidak akan mampu membuat wajah seorang guru tampak elok 

jika dia tidak memiliki semangat, kusut, dan bermata sayu.
78
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 Ketiga, seberapa sering kita menatap dalam-dalam wajah peserta 

didik satu per satu dengan penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana 

anak kita sendiri? Rasa cinta dan kasih sayang seorang guru terhadap 

muridnya sangat diperlukan dalam proses belajar. Sebab dengan 

demikian proses penransferan ilmu juga dapat dilakukan secara 

maksimal dan tujuan pendidikan dapat tercapai. 

 Selanjutnya, poin keempat adalah apakah dia sudah menyampaikan 

ilmu yang benar-benar bermanfaat bagi muridnya dengan 

menggunakan metode dan teknik yang menarik atau hanya sekedar 

berbicara tanpa arah? 

 Mulyasa menjelaskan bahwa penggunaan metode yang tepat akan 

turut menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran 

perlu dilakukan dengan sedikit ceramah dan metode-metode yang 

terpusat pada guru, serta lebih menekankan pada interaksi peserta 

didik. Pengalaman belajar di sekolah harus fleksibel dan tidak kaku, 

serta perlu menekankan pada kreativitas, rasa ingin tahu, bimbingan 

dan pengarahan ke arah kedewasan. Setidaknya ada beberapa metode 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Mulyasa: 

a. Metode demonstrasi, dalam metode ini guru memperlihatkan suatu 

proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat kepada peserta didik. 

Demonstrasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, dari yang 

sekedar memberikan pengetahuan yang sudah diterima begitu saja 



 

 
 

oleh peserta didik, sampai pada cara agar peserta didik dapat 

memecahkan suatu masalah. 

b. Metode penemuan, metode ini lebih menekankan pada pengalaman 

langsung. Pembelajaran dengan metode penemuan ebih 

mengutamakan proses dari pada hasil belajar. 

c. Metode eksperimen, metode ini melibatkan peserta didik bekerja 

dengan benda-benda dan bahan-bahan baik secara individu ataupun 

kelompok. Eksperimen ini biasanya untuk memecahkan suatu 

permasalahan dengan cara melakukan pengujian terhadap hipotesis. 

d. Metode penugasan, yaitu metode pembelajaran dengan cara 

memberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan peserta didik 

baik secara individu atau kelompok. 

e. Metode ceramah, yaitu metode yang paling umum digunakan 

dalam pembelajaran. Guru menyajikan bahan melalui penuturan 

atau penjelasan lisan secara langsung kepada murid. Namun, 

biasanya murid akan mudah bosan belajar jika menggunakan 

metode ini. 

f. Metode tanya jawab, dalam metode ini pertanyaan bisa muncul dari 

guru atau dari murid. Pertanyaan yang muncul dapat dijadikan 

sebagai aktivitas merangsang kreativitas berpikir murid. Murid 

harus didorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat 

dan memuaskan. 



 

 
 

g. Metode diskusi, dengan metode ini murid akan dilatih untuk 

berpikir dan belajar secara bekerja sama.
79

 

 Kemampuan pedagogik bagi guru bukanlah hal yang sederhana, 

karena kualitas guru haruslah diatas rata-rata. Kualitas ini dapat dilihat 

dari aspek intelektual meliputi aspek: 

a. Logika, sebagai pengembang kognitif yang mencakup kemampuan 

intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, analisis, penerapan, 

dan penilaian. 

b. Etika, sebagai pengembang afektif yang mencakup kemampuan 

emosional seperti kesadaran, partisipasi, penghayatan nilai, 

pengorganisasian nilai dan karakterisasi diri. 

c. Estetika, sebagai pengembang psikomotorik yaitu kemampuan 

yang terdiri dari gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan 

jasmani, gerakan terlatih dan komunikasi nondiskursif.
80

 

 Ketika berbicara mengenai kompetensi pedagogik guru, tentu erat 

kaitannya dengan kualifikasi guru. Seperti yang diketahui bahwa 

kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru agar profesional dalam kaitannya dengan proses belajar 

mengajar di sekolah. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan 

kualifikasi. 

 Peningkatan kualifikasi guru yang belum S-1 ini membutuhkan 

biaya, pihak pemerintah seyogyanya mencari cara agar tersedia 
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anggaran bidang pendidikan untuk peningkatan kualifikasi guru. 

Harapan baik ini bisa terwujud jika ada komitmen pemerintah kota 

terhadap pembangunan pendidikan, dengan dukungan penuh dari 

pemerintah pusat.
81

 

 Menurut buku Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan 

Indonesia Berdaya ini, pemerintah semestinya juga mengapresiasi niat 

baik para guru yang sudah sarjana untuk melanjutkan studi paska 

sajana, terlebih-lebih saat ini tidak sedikit beapeserta didik paska 

sarjana yang ditawarkan oleh sponsor baik pemerintah maupun 

lembaga non pemerintah.  

 Dengan demikian maka kualifikasi minimal S-1 akan dapat 

terwujud. Guru yang profesional akan bermunculan. Pendidikan 

Indonesia yang berdaya pun akan tercipta. 

 Guru harus berada di dalam sebuah sistem yang mengharuskan 

mereka belajar sepanjang hayat. Tanpa itu, kualitas kinerja guru akan 

stagnan, setinggi apapun gaji dan kesejahteraannya. Pernyataan 

tersebut selaras dengan dinamika kehidupan guru di tanah air dengan 

diluncurkannya mekanisme baru mengenai sertifikasi guru dan 

pendidik oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia. Selain harus memenuhi sejumlah syarat 

administratif yang cukup rumit, untuk bisa melanggang ke proses 
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sertifikasi. Mulai tahun 2012 guru dituntut untuk terlebih dahulu lulus 

dalam Ujian Kompetensi Guru (UKG). 

 Menurut pemerintah, tujuan ujian kompetensi ini adalah untuk 

mengetahui profesionalisme seorang guru, di mana terdapat dua poin 

penting yang akan diujikan di dalamnya, yaitu penguasaan bahan ajar 

dan metode pedagogik yang digunakan dalam perancangan 

pembelajaran. 

 Saat seorang guru berhasil dalam uji kompetensi, dia akan 

mendapat kesempatan untuk melalui proses sertifikasi guru. Efek 

sertifikasi bagi peningkatan kesejahteraan tentunya membakar 

semangat para guru yang sedang melalui proses sertifikasi untuk 

berpikir dan bekerja keras secara gemilang berhasil mendapatkan 

selembar ijazah/sertifikat guru profesional. 

 Dengan uji kompetensi, guru akan bisa bercermin pada nilai yang 

diperoleh untuk mengukur seberapa hebat derajat keilmuwannya. Jika 

skor dalam uji kompetensi yang diperoleh tinggi, maka dirinya akan 

merasa puas dan bersemangat untuk meningkatkan kepercayaan diri, 

sebaliknya, bagi guru yang skornya di bawah rata-rata tidak perlu 

merasa gagal atau tertekan. Melainkan harus terus bersemangat untuk 

memperbaiki diri dengan cara lebih bayak belajar kembali. Jika uji 

kompetensi dan sertifikasi ini disikapi secara arif, maka akan mampu 

menggenjot budaya kerja keras, kerja cerdas, yang dijiwai oleh nilai-



 

 
 

nilai kejujuran dan sportifitas di kalangan guru dan pendidik tanah air 

menuju pendidikan yang bermutu dan bermartabat.
82

 

3. Kompetensi Kepribadian 

 Sumardi menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Ramayulis, 

bahwa kompetensi kepribadian adalah sifat-sifat unggul seorang guru. 

Sedangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan pasal 28 ayat 3 

butir (b) dijelaskan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
83

 

 Dalam buku Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia 

Berdaya ini, Tuswadi secara tersirat menyampaikan sifat-sifat apa saja 

yang harus dimiliki dan yang tidak boleh dimiliki oleh seorang guru 

agar diriya menjadi guru profesional. Sifat-sifat tersebut adalah: 

a. Guru tidak boleh memiliki sifat atau kepribadian yang materialistik 

dan konsumtif 

Guru identik dengan kehidupan yang sederhana dan bersahaja. 

Namun, di era sekarang ketika kebahagiaan diukur dengan materi 

semata, apabila guru tidak kuat iman maka guru akan ikut-ikutan 

gaya hidup kaum borjuis yang serba mewah. Bahkan tidak sedikit 

yang rela menempuh jalan tidak baik, seperti bergumul di lubang 

perjudian, datang ke dukun meminta petuah dengan harapan agar 
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mereka dapat membahagiakan diri sendiri, anak dan isterinya. 

Padahal secara agama hal tersebut sangat bertentangan dengan 

ajaran Islam. Benar adanya sabda Nabi Muhammad Saw., bahwa 

kemiskinan dan harta akan menjatuhkan seseorang ke lembah 

kekafiran.
84

 Tentunya jika seorang guru memiliki sifat seperti itu 

maka dirinya belum bisa dikatakan sebagai guru yang profesional. 

Buku Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia 

Berdaya menjelaskan bahwa sebaiknya guru tetap berjiwa besar, 

qonaah, sembari kreatif mencari cara bijak untuk memperbaiki 

tingkat ekonomi keluarga dan jangan sampai menggadaikan iman. 

Guru memang membutuhkan pakaian yang bagus, makanan 

bergizi, rumah yang nyaman, pendidikan yang layak, serta fasilitas 

lain untuk kelangsungan hidup yang bahagia, dan semua itu bisa 

diperoleh dengan uang. Namun uang bukanlah segalanya. Karena 

kebahagiaan yang sebenarnya adalah bukan terletak pada 

pengumpulan harta.
85

 

Profesi guru memang bukan profesi yang menjanjikan. Bahkan 

mungkin kalah pamor dengan profesi lain. Namun, apapun yang 

terjadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Gaji boleh kecil, 

namun kebahagiaan bukan hanya soal gaji.
86
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Untuk menambah pendapatan keluarga, selain bekerja di 

sekolah, guru bisa membuka usaha lain yang profitable seperti 

berdagang, bercocok tanam, atau beternak. Seperti yang dianjurkan 

oleh agama, yaitu dengan menggali keterampilan yang ada dan 

menggunakannya untuk kesejahteraan serta kemaslahatan banyak 

orang.
87

 

b. Guru harus berbahasa yang santun 

 Pada bagian kesebelas dari buku Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya ini, dijelaskan bahwa 

seorang guru hendaknya berbahasa yang santun. Tuswadi 

mengatakan bahwa keelokan dan kehalusan tutur kata merupakan 

penanda apakah seseorang itu guru atau orang biasa. 

Lebih lanjut lagi dalam bukunya, Tuswadi menjelaskan 

bahwa cara berbahasa guru berbeda dengan cara berbicara orang 

yang berprofesi lain. Guru diharapkan senantiasa menggunakan 

bahasa yang santun selama menjalankan tugasnya di sekolah. 

Karena peserta didik yang dihadapinya adalah anak-anak yang 

akan meniru tingkah lakunya, termasuk dalam hal berbahasa. 

Penggunaan bahasa yang santun di lingkungan sekolah akan 

menciptakan kondisi nyaman selama proses belajar mengajar 

sehingga memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Penggunaan bahasa yang santun dalam proses pembelajaran juga 
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sangat penting untuk menunjang perkembangan psikologis peserta 

didik. 

Menurut Tuswadi, kesantunan guru dalam berbahasa bukan 

sebatas ketika berinteraksi dengan peserta didik saja. Tetapi juga 

dengan rekan sejawat, staf dan karyawan sekolah.
88

 

Fuad ibn „Abd al-Aziz al-Syahub mengatakan sebagaimana 

yang dikutip oleh Ramayulis, bahwa guru harus memiliki sifat 

yang baik dalam bertutur kata. Guru sebagai figur teladan 

semestinya mampu bertutur kata dengan baik dan menyenangkan. 

Guru harus menghindari perkataan keji dan kotor, karena hal 

tersebut dapat membuat murid menjadi tidak senang.
89

 

c. Berusaha menjadi guru yang disenangi dan dikangeni murid 

Menjadi sosok yang dikangeni oleh peserta didik 

merupakaan dambaan setiap guru. Masing-masing guru telah 

melakukan banyak cara untuk bisa diterima oleh murid. Ada yang 

berusaha murah senyum, peduli terhadap keadaan peserta didiknya, 

suka bercerita dan melucu untuk mencairkan suasana, dan 

sebagainya.  

Pada bagian keduabelas dari buku Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya ini, telah dijelaskan 

bahwa guru yang dikangeni murid akan menempatkan dirinya 

sebagai figur yang sangat berhati-hati dalam bertindak. Sebab 
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dirinya adalah suri tauladan bagi orang lain dan muridnya. Menurut 

buku ini, guru yang profesional dan disenangi serta dikangeni 

muridnya tidak akan suka menghina, mencela, apalagi 

merendahkan. Dia juga akan berhati-hati dalam menjaga 

penampilannya. Sehingga ketika masuk kelas dan melakukan 

proses pembelajaran akan tercipta suasana yang nyaman.
90

 

d. Murah hati 

Pada bagian ketiga belas, disebutkan bahwa guru harus 

memiliki sifat murah hati. Murah hati adalah sifat mulia guru yang 

tercermin dalam tindakan rela berkorban baik bagi diri sendiri 

maupun orang lain. Apa yang di tangan adalah untuk dibelanjakan 

secara bijak, tanpa dihantui rasa takut melarat. Kepandaian dan 

kemampuan yang dimilikinya adalah untuk diamalkan. 

Keinginan dan niat untuk membahagiakan orang lain akan 

selalu mengusik jiwa guru. Manisnya senyuman, hangatnya jabat 

tangan, serta lapangnya dada untuk menerima pertanyaan, keluhan, 

pendapat, bahkan kritikan, membuat guru menjadi pribadi yang 

selalu dinanti-nantikan kehadirannya.
91

 

Mengingat guru dituntut berkepribadian sekaligus 

profesional, maka di samping memiliki akhlakul karimah dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, dirinya juga harus 

senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan 
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keguruannya dengan berbagai cara yang bijak sebagai bekal untuk 

mencerdaskan peserta didik dengan menggunakan teknik-teknik 

yang smart dan inovatif.
92

 

e. Memiliki sifat berani 

Keberanian guru untuk berubah, dinamis, dan menentang 

status quo, akan tercermin pada kinerja dimana metode, 

pendekatan, dan teknik mengajarnya selalu terjaga, disesuaikan 

dengan perkembangan fisik maupun psikologis murid serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru harus berani 

tampil beda dalam hal kebaikan meskipun dicap aneh oleh 

kebanyakan orang. Guru juga harus berlaku sederhana dalam setiap 

waktu dan tempat, terbuka dan merangkul semua pribadi tanpa 

pandang status, kedudukan, dan agama. Selain itu guru juga harus 

berani berkata tidak untuk melakukan tindakan yang bertentangan 

dengan norma religi dan nilai-nilai luhur kehidupan.
93

 

4. Kompetensi Sosial 

Menurut PPRI No. 74 Tahun 2008, tentang Undang-undang Guru 

dan Dosen sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 28 Ayat 3, 

yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik 

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, 
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tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, dan masyarakat 

sekitar.
94

 

Dalam buku Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia 

Berdaya, pada bagian ketiga terdapat salah satu parapraf yang 

menyebutkan bahwa seorang guru harus merenungkan, apakah dirinya 

mampu bergaul setara dan tanpa berkelompok-kelompok atau tidak. 

Sebagai seorang guru yang profesional, maka seharusnya memiliki 

rasa solidaritas di kalangan guru di sekolah untuk sekedar berbagi 

ilmu, pengalaman, bahkan pekerjaan sebagai wujud rasa senasib 

sepenanggungan. Status guru boleh berbeda (guru tidak tetap, guru 

kontrak, atau PNS), namun bukan berarti membeda-bedakan 

perlakuan. Apapun statusnya, guru adalah sosok mulia yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang sama sekaligus berat yaitu mengajar 

dan mendidik anak-anak bangsa.
95

 

Dari pernyataan dalam buku tersebut, sebagai seorang guru yang 

profesional maka harus mampu bersosialisasi dengan sesamanya. 

Tidak hanya sesama guru saja. Bahkan dengan staf atau karyawan 

sekolah beseta jajarannya pun seorang guru harus membiasakan diri 

untuk berbaur dan bergaul. 

 Soetjitno Irhim dan Abdul Rochim menyebutkan bahwa seorang 

guru hendaknya menyadari bahwa tugas dan kewajiban untuk 

mendidik bangsa tidak sebatas di lingkungan sekolah saja. Secara 
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moral tugas dan kewajiban itu dibawa selamanya ke manapun guru 

pergi. Tidak berarti usai bel terakhir berdentang usai pula segalanya. 

Justru saat itu guru sedang memasuki tugas dan kewajiban baru di 

tengah-tengah masyarakat. Jika guru mampu menampilkan sikap dan 

perilaku yang patut diteladani di depan murid, maka begitu pula 

seharusnya di depan masyarakat. Keteladanan itu merupaka kunci 

membuka diri seorang guru agar bisa diterima baik oleh masyarakat. 

Di sisi lain guru harus menyadari bahwa keteladanan itu merupakan 

dambaan masyarakat. Mereka selalu berharap guru berperan lebih 

nyata di tengah masyarakat.
96

 

5. Kompetensi Spiritual 

Tuswadi mengatakan dalam bukunya, Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya, bahwa Indonesia adalah 

negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Implikasinya pendidikan 

tidak boleh dipisahkan dari ruh agama. Pendidikan yang agamis 

merupakan jawaban terhadap pertanyaan untuk apa kita hidup dan 

hendak ke mana setelah kematian.
97

 

Dari pernyataan tersebut, secara tidak langsung menyatakan bahwa 

pendidikan Indonesia harus selalu tidak dipisahkan dengan nilai-nilai 

agama. Terlebih lagi Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang 

Maha Esa. Oleh sebab itu maka seluruh pelaku yang terlibat dalam 

ranah pendidikan juga harus menjunjung tinggi nilai-niai agama. Salah 
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satu pelaku utamanya adalah guru. Guru harus mampu berperilaku 

sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Terlebih lagi bagi 

seorang guru PAI. 

Lickona menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Muhaimin 

bahwa untuk mendidik karakter dan nilai-nilai yang baik, termasuk di 

dalamnya nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa diperlukan 

pembinaan terpadu antara seluruh aspek dan komponen pendidikan.
98

 

Menurut Muhaimin, dalam konteks pendidikan agama Islam di 

sekolah atau madrasah berarti penciptaan suasana atau iklim kehidupan 

keagamaan Islam yang dampaknya ialah berkembangnya suatu 

pandangan hidup yang bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-

nilai agama Islam, harus terwujud dalam sikap hidup serta 

keterampilan hidup oleh para warga sekolah, jelas termasuk 

diantaranya adalah guru.
99

 

Guru yang agamis dan berjiwa spiritual akan menjadikan proses 

pembelajaran menjadi agamis pula. Pembelajaran yang agamis 

menurut Tuswadi memiliki beberapa ciri. Antara lain proses diawali 

dengan doa, yang di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, adanya penekanan dan perhatian yang kuat 

pada proses pembelajaran dan hasilnya, adanya rasa tanggung jawab di 
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antara peserta didik dan guru dan adanya sikap saling menghormati 

saat pembelajaran berlangsung.
100

 

Guru yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan spiritual 

akan menyadari bahwa dirinya bukan semata-mata menyampaikan 

ilmu dalam bentuk tugas kepada peserta didik saja. Namun lebih dari 

itu, dia harus mendidik peserta didik untuk berkembang menjadi insa-

insan yang bertakwa dan beriman.
101

 

Adanya sikap saling hormat dan menghormati di antara guru dan 

peserta didik merupakan indikator lain pembelajaran yang agamis. 

Agama mengajarkan umatnya menghormati guru. Sebaliknya, guru 

sebagai golongan tua juga mencintai peserta didik. 

Kompetensi spiritual memang harus dimiliki oleh seorang guru 

agar menjadi profesional. Mengingat bahwa tujuan akhir hidup kita 

dan generasi penerus bangsa adalah akhirat yang akan dicapai dengan 

akhlak-akhlak sesuai ajaran agama. Oleh sebab itu maka seorang guru 

harus mampu memberikan tauladan bersikap sesuai dengan ajaran 

agama bagi seluruh muridnya, sehingga murid bisa tumbuh menjadi 

insan kamil sesuai dengan syariah agama. 

 

C. Analisis Konsep Guru Profesional Dalam Buku “Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” Karya Tuswadi 
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 Menurut buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan 

Indonesia Berdaya”, proses mengajarkan ilmu dan mendidik itu 

memerlukan cara dan keahlian yang tidak semua orang bisa, sehingga 

sering dijumpai ada orang tua yang juga menyerahkan mentah-mentah 

pembinaan anaknya pada sekolah karena merasa gagal dalam mendidik. 

Dalam istilah pendidikan Islam proses penransferan nilai dilakukan oleh 

guru atau pendidik, yang meliouti proses pengubahan sikap dan tingkah 

laku secara kognitif bagi peserta didik, baik secara kelompok maupun 

individual ke arah kedewasaan yang optimal dengan melibatkan seluruh 

potensi yang dimilikinya. Agar terciptadinamika pendidikan Indonesia 

yang baik tentu diperlukan adanya guru yang profesional. Guru yang 

berkompeten juga sangat diperlukan sebagai wujud adanya guru yang 

profesional. 

 Tuswadi merupakan guru yang menggagas pemaparan tentang 

bagaimana konsep guru yang tidak biasa, yang mampu menjadikan 

pendidikan Indonesia berdaya. Dalam bukunya, dia menjabarkan 

bagaimana seharusnya seorang guru bersikap agar mampu memenuhi 

kebutuhan pendidik yang berkualitas dan memiliki kemampuan atau 

berkompeten dalam bidang pendidikan. Dengan demikian akan terwujud 

pendidikan yang berdaya. 

 Dalam buku ini, dapat kita temukan bahwa guru yang profesional 

dan dianggap mampu membantu menjadikan pendidikan Indonesia 

berdaya adalah guru yang memiliki beberapa kemampuan atau 



 

 
 

kompetensi. Kemampuan-kemampuan tersebut menjadi tolok ukur apakah 

seorang guru bisa disebut profesional atau tidak. 

 Dari pemaparan buku ini, dikatakan bahwa guru akan menjadi guru 

yang profesional ketika dirinya memiliki kompetensi profesional. Yakni 

kemampuan menguasai materi apa saja yang akan diajarkan kepada anak 

didik atau muridnya. Menurut Tuswadi, agar seorang guru menguasai 

materi yang akan diajarkan kepada murid, guru harus benar-benar 

mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum proses belajar mengajar akan 

berlangsung. Salah satu cara yang disebutkan dalam buku ini agar 

menguasai materi yang akan disampaikan kepada murid adalah sebaiknya 

guru menyematkan membaca setidaknya satu atau dua jam per hari. 

Dengan membaca maka pengetahuan akan kian bertambah. Tidak kalah 

penting lagi adalah dengan memenuhi syarat kualifikasi minimal menjadi 

seorang guru, yaitu minimal S-1. Jika belum berijazah S-1 maka sebaiknya 

melanjutkan pendidikan lagi agar berijazah S-1. Begitu juga dengan yang 

sudah menempuh S-1, akan lebih baik lagi jika bersedia melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita pantas optimis, semakin 

tinggi ilmu dan gelar akademik yang dimiliki oleh para guru, pendidikan 

Indonesia akan lebih mudah untuk mencapai kemajuan, karena dengan 

ilmu yang lebih memadai, para guru akan menjadi pengajar dan pendidik 

yang lebih kompeten, profesional, dan mampu meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan. 



 

 
 

 Dalam buku ini juga disebutkan bahwa guru yang profesional 

harus memiliki kompetensi pedagogik, sehingga proses belajar dan 

mengajar antara guru dengan murid di sekolah dapat berlangsung dengan 

baik, dan pesan pembelajaran bisa sampai kepada murid sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Jika kemampuan pedagogik seorang guru baik, maka ia 

akan mampu menyampaikan materi pembelajaran kepada murid dengan 

baik pula. Sehingga murid akan dengan mudah dapat menangkap pesan-

pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Sebaliknya, jika 

kompetensi atau kemampuan mengajar atau kemampuan pedagogik 

seorang guru buruk maka hasil belajar murid juga tidak maksimal. 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dikatakan oleh Soetjitno 

Irmim dan Abdul Rochim bahwa seorang guru dianggap memiliki etos 

kerja yang tinggi jika ia selalu siap dengan materi yang akan diajarkan hari 

itu kepada murid-muridnya. Begitu ia memasuki kelas, otaknya sudah 

mempunyai gambaran apa saja yang harus diajarkan pada hari itu. Mereka 

juga mengatakan bahwa murid akan lebih senang diajar oleh guru yang 

nampak cerdas dari pada yang tidak mampu meladeni kekritisannya. Guru 

yang cerdas akan mendapatkan nilai lebih. Sebaliknya, guru yang nampak 

kurang cerdas hanya akan menjadi bulan-bulanan murid-muridnya.
102

 

 Untuk mengembangkan kemampuan pedagogik ini, seorang guru 

harus senantiasa mau belajar dan menambah wawasan ilmu 

pengetahuannya, sebab di jaman yang sudah serba modern ini guru 
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dituntut untuk selalu op to date terhadap hal-hal baru yang positif agar 

dapat diajarkan kepada murid.
103

 Terlebih lagi teknologi yang semakin 

berkembang menjadikan murid mudah terbawa arus globalisasi jika tidak 

mendapatkan pengarahan yang baik dari orang-orang sekitarnya, termasuk 

dari guru. Dalam mengajarkan banyak hal kepada murid inilah diperlukan 

metode dan teknik mengajar yang tepat. Metode yang menarik dapat 

memengaruhi hasil belajar anak atau murid. Murid akan menjadi semangat 

dengan adanya metode mengajar guru yang menarik dan membuatanak 

bergairah dalam belajar. Sebaliknya, metode mengajar yang monoton dan 

membosankan akan cenderung membuat anak malas memperhatikan 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Akibatnya, materi pelajaran tidak 

diterima secara baik oleh murid. 

 Kemampuan atau kompetensi yang tak kalah penting yang harus 

dimiliki seorang guru yang profesional adalah kompetensi kepribadian. 

Kompetensi ini mengharuskan seorang guru memiliki akhlak atau perilaku 

yang baik. Mengingat bahwa setiap tingkah perilaku guru akan menjadi 

teladan bagi muridnya. Murid akan selalu memperhatikan perbuatan apa 

saja yang dilakukan oleh gurunya. Mulai dari cara berpakaian, cara 

berbicara, cara berbuat sesuatu dan sebagainya. 

 Dalam buku ini disebutkan bahwa guru tidak boleh bersifat 

materialistik. Guru jga dilarang memiliki sifat yang konsumtif. Selain itu 

dalam buku ini juga disebutkan bahwa seorang guru yang profesional 
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harus memiliki sifat qonaah, kreatif, dan berjiwa besar. Sebagaimana yang 

diajarkan oleh Islam, seorang muslim dan muslimah harus memiliki 

akhlakul karimah. Terlebih lagi bagi seorang guru PAI, ia harus mampu 

berperilaku sopan dan bertutur kata yang santun. Tidak hanya dengan 

muridnya saja, tapi juga dengan seluruh lapisan masyarakat. 

 Sekali saja seorang guru berbuat buruk atau tidak sesuai dengan 

norma-norma yang ada di masyarakat, citra baik seorang guru akan luntur. 

Sebab sekecil apapun perbuatan seorang guru akan menjadi sorotan bagi 

masyarakat. Guru harus benar-benar menjaga sikap dan perilakunya agar 

tetap menjadi pribadi yang baik dan dapat menjadi teladan yang bisa 

digugu dan ditiru oleh generasi penerus dan para muridnya. Oleh sebab itu, 

guru harus senantiasa menanamkan kepribadian yang mantab, beriman dan 

bertakwa, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan yang baik 

bagi murid, dan berakhlak mulia. 

 Kompetensi berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru agar 

menjadi guru profesional menurut buku ini adalah kompetensi sosial. 

Seorang guru dituntut untuk dapat bergaul dengan seluruh lapian 

masyarakat. Guru juga harus dapat menggunakan teknologi komunikasi 

dan informasi secara fungsional. Mengingat bahwa guru adalah profesi 

yang berada di tengah-tengah masyarakay, guru tidak hanya dituntut 

berbaur dengan muridnya saja, tapi juga seluruh warga sekolah, baik 

dengan atasan atau pimpinannya, bawahannya, atau sesamanya. Bahkan 



 

 
 

terhadap warga sekitar lingkungan sekolahpun guru juga harus mampu 

bersosialisasi. 

 Kompetensi terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru terlebih 

guru PAI adalah kompetensi spiritual. Kompetensi yang satu ini tidak 

hanya memberi pengaruh pada masa di dunia saja. Namun juga memberi 

pengaruh terhadap masa akhirta. Sebab jika kompetensi spiritual seorang 

guru baik dan bisa menjadi panutan bagi muridnya, maka murid juga akan 

memiliki jiwa spiritual yang baik sesuai dengan ajaran agama. Mengingat 

pendidikan di Indonesia juga sangat mengutamakan pendidikan yang 

agamis, dan tidak bisa dilepaskan dar ruh agama. Hal tersebut disesuaikan 

dengan dasar negara, pancasila sila pertama yang berisi tentang ketuhanan 

Yang Maha Esa. 

 Pernyataan terkait kompetensi spiritual yang harus dimiliki oleh 

seorang guru PAI juga disamapaikan oleh beberapa tokoh. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Abdurrahman an Nahlawy bahwa sifat-sifat pendidik 

muslim adalah diantaranya hendaknya tujuan, tingkah laku, dan pola pikir 

guru bersifat Rabbani,
104

yakni selalu mengingat Allah dan senantiasa 

meniatkan perbuatan yang dilakukan karena Allah. Selanjutnya 

Abdurrahman menyebutkan bahwa seorang guru harus memiliki sifat 

ikhlas, yakni bermaksud mendapatkan keridhoan Allah, mencapai dan 

menegakkan kebenaran. Dengan demikian, guru PAI akan memiliki 

pribadi yang ideal, sesuai dengan ajaran agama. Sehingga murid yang 
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dididik juga memiliki jiwa yang agamis dan mau serta mampu berperilaku 

sesuai syariat agama yang dipeluknya sedini mungkin. 

 Sebaiknya, seorang guru memiliki sifat zuhud sesuai dengan 

anjuran agama. Sebagaimana yang dikatakan Mohammad Athiyah al 

Abrasy, bahwa seorang pendidik atau guru muslim harus memiliki 

karakteristik zuhud, yakni meninggalakan keduniaan dan lebih 

mementingkan akhirat. Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan pendapat 

Abdurrahman. Menurut Mohammad Athiyah seorang guru harus memiliki 

jiwa ikhlas. Ikhlas dalam hal apapun termasuk dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik. Menurut Mohammad Athiyah seorang guru 

harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang buruk.
105

 

Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam bahwa sebagai umat muslim 

harus memiliki akhlakul karimah. 

 Dalam buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia 

Berdaya” karya Tuswadi ini, secara tersirat penulis menemukan kelima 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti yang telah 

disampaikan sebelumnya. Dapat penulis simpulkan bahwa untuk menjadi 

guru yang profesional dan mampu membangun pendidikan Indonesia yang 

berdaya, guru harus senantiasa mengembangkan kompetensi-kompetensi 

tersebut. Sebab guru yang berkompetenlah yang dapat mempengaruhi 

sistem pendidikan. Dengan demikian Indonesia yang berdaya akan 

terwujud. 
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BAB IV 

KONTRIBUSI KONSEP GURU PROFESIONAL DALAM BUKU “BUKAN 

GURU BIASA: MENGGAGAS PENDIDIKAN INDONESIA BERDAYA” 

KARYA TUSWADI TERHADAP PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

GURU PAI 

 

 Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, dari 

buku ini penulis menyimpulkan bahwa sebagai seorang guru, baiknya guru PAI 

senantiasa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini bertujuan agar 

kualitas dirinya kian meningkat dan pada akhirnya akan berpengaruh pada 

kualitas pendidikan.  

 Konsep guru profesional dalam buku “Bukan Guru Biasa: Menggagas 

Pendidikan Indonesia Berdaya” ini memberikan andil dalam mengembangkan 

kompetensi seorang guru PAI. Mengingat bahwa guru PAI juga adalah sosok 

yang berpengaruh bagi kualitas pendidikan dan kualitas kepribadian seorang anak 

didik baik di masa sekarang, masa yang akan datang, bahkan masa akhirat kelak. 

Oleh sebab itu, guru PAI dituntut untuk mau dan mampu melakukan 

pengembangan kompetensi yang dimiliki. 

 Pengembangan kompetensi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, 

misalnya dengan mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), 

workshop, pelatihan-pelatihan, diklat, seminar, pembinaan internal di lembaga 



 

 
 

pendidikan, atau bahkan dengan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

lagi serta dengan melakukan pengembangan diri secara pribadi.
106

 

 Dari konsep guru profesional yang ada dalam buku ini, andil atau 

kontribusinya bagi pengembangan kompetensi guru PAI salah satunya adalah 

guru PAI akan tersadar dan terketuk hatinya untuk selalu meningkatkan 

kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Dengan melihat konsep guru 

profesional dalam buku ini, seorang guru PAI akan menjadi tahu sebenarnya guru 

yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan  pendidikan. 

 Selain itu konsep guru profesional dalam buku “Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” juga memberikan gambaran yang 

jelas bagaimana sebaiknya seorang guru berperilaku agar mampu menjadi guru 

yang profesional. Dengan demikian seorang guru tidak lagi bingung dan menerka-

nerka bagaimana konsep guru yang sesungguhnya yang diharapkan oleh 

masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia. 

 Konsep guru profesional yang terkadung dalam buku ini menandaskan 

pentingnya para guru PAI dan guru mata pelajaran lainnya untuk mendalami 

berbagai ilmu. Termasuk diantaranya adalah ilmu sosiologi, agar ketajaman jarum 

kepekaan terhadap kehidupan masyarakat mampu menembus esensi kebutuhan 

dan dinamika pendidikan Indonesia. 

 Selain itu, konsep guru profesional yang ada dalam buku ini mampu 

memberikan andil bagi pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh seorang 

guru PAI agar ruh sebagai pendidik makin menggema, sehingga melahirkan 
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semangat bagi para guru PAI untuk senantiasa mengembangkan diri dan mantap 

untuk berprofesi sebagai guru atau pendidik yang berprestasi. Berkat semangat 

yang tinggi tersebut, akan terbentuk sistem pendidikan yang berdaya, sesuai 

dengan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsep guru profesional yang terdapat dalam buku Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya karya Tuswadi adalah 

bahwa guru bisa disebut profesional apabila memiliki lima 

kemampuan atau kompetensi. Kemampuan atau kompetensi tersebut 

adalah: (1) kompetensi profesional, (2) kompetensi pedagogik, (3) 

kompetensi kepribadian, (4) kompetensi sosial, dan (5) kompetensi 

spiritual. 

2. Kontribusi konsep guru profesional dalam buku “Bukan Guru Biasa: 

Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya” karya Tuswadi bagi 

pengembangan kompetensi guru PAI adalah: (1) guru PAI akan 

tersadar dan terketuk hatinya untuk selalu meningkatkan kemampuan 

atau kompetensi yang dimiliki, (2) memberikan gambaran secara jelas 

bagaimana sebaiknya seorang guru berperilaku agar mampu menjadi 

guru yang professional, (3) konsep guru profesional yang terkadung 

dalam buku ini menandaskan pentingnya para guru PAI dan guru mata 

pelajaran lainnya untuk mendalami berbagai ilmu, termasuk 

diantaranya adalah ilmu sosiologi, agar ketajaman jarum kepekaan 

terhadap kehidupan masyarakat mampu menembus esensi kebutuhan 

dan dinamika pendidikan Indonesia, seta (4) melahirkan semangat dan 

ruh keagamaan yang menggema bagi para guru PAI untuk senantiasa 



 

 
 

mengembangkan diri dan mantap untuk berprofesi sebagai guru atau 

pendidik yang berprestasi. 

B. Saran 

 Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, konsep guru 

profesional dalam buku tersebut sudah sesuai dengan kriteria sosok guru 

yang ideal dan sesuai harapan bangsa. Hasil penelitian atau kajian terhadap 

konsep guru profesional dalam buku ini diharapkan mampu memberikan 

ide pemikiran mengenai konsep guru yang profesional bagi para pendidik 

atau calon pendidik dan senantiasa mengembangkan profesionalitasnya, 

serta mampu memperluas khazanah keilmuan yang akan bermanfaat bagi 

peneliti dalam dunia pendidikan kelak sebagai guru.
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