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ABSTRAK 

 

 

Aisi, Okta Khusna. 2015 Stategi Pengembangan Kinerja Guru di SMP Ma’arif 1 
Ponorogo. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Basuki, M.Ag 

Kata Kunci: Kinerja guru PAI, Budaya Religius 

 

Guru dituntut untuk memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan 

harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai 

sekolah dan guru dalam membina anak didik. Dalam meraih mutu pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru 

menjadi tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. 

 

Untuk mengungkap strategi pengembangan kinerja guru PAI, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana desain pengembangan kinerja guru PAI di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo?, (2) Bagaimana pelaksanaan desain pengembangan kinerja guru PAI 
di SMP Ma’arif 1 Ponorogo?.  

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian study kasus dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo, Dalam penelitian orang orang yang diwawancarai ada 1 Kepala 
sekolah, 3 Guru PAI, 1 Waka Kurikulum, 2 siswi SMP Ma’arif 1 Ponorogo. Analisis data 

digunakan dengan model analisis inetraktif (Reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/temuan sementara, melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan/temuan 

akhir). Pengecekkan keabsahan data di dasarkan pada: Kredibilitas (kepercayaan), 

Dependabilitas (ketergantungan) dan konfirmabilitas (Kepastian). 

 

  Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) desain pengembangan kinerja 

guru PAI diantaranya: desain budaya religius berbagai dalam kegiatan diantaranya: 

ketekunan dalam beribadah, kerapian, kedisiplian, kesopanan, kepedulian, kebersihan, 

penampilan, sikap, perilaku, sopan santun, pola pikir, berjiwa besar, kesabaran, MGMP, 

KKG, Supervisi Pendidikan. Desain budaya religius ini termasuk Desain Budaya Religius 

Berbasis Islamic Attitude. (2) Pelaksanaan desain pengembangan kinerja guru PAI adalah 

pada aspek pembiasaan, strategi yang digunakan adalah strategi pembiasaan kerja 

terwujud kedalam perilaku secara islam diantaranya: puasa senin kamis, sholat dhuha, 

saling hormat dan toleran, senyum sapa salam, sholat dhuhur berjama’ah, tadarus Al-
Qur’an, Do’a bersama. Strategi ini termasuk Strategi Pembiasaan Kerja Berbasis Islamic 

Attitude. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Guru adalah figur manusia yang menempati posisi dan memegang 

peran penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan 

masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam agenda 

pembicaraan terutama yang mengangkut persoalan pedidikan formal di 

sekolah. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
1
 

Herabudin mengatakan: Guru adalah pendidik professional dengan 

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

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2
 Suparlan 

yang mengutip dari Zakiyah Daradjat menambahkan, guru adalah pendidik 

profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua 

untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini, orang tua harus tetap sebagai 

pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Guru adalah tenaga 

                                                           
1
Eko Putro Woidoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2013), 206. 
2
Herabudin, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 247.   
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profesional yang membantu orang tua  untuk mendidik anak-anak pada 

jenjang pendidikan sekolah.
3
 

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu 

hasil pendidikan dan mempunyai posisi strategis maka setiap usaha 

peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada 

peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan guru dalam 

mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Namun 

demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya.
4
 

Kinerja adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula 

diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil untuk kerja. Menurut 

August W. Smith, kinerja adalah performance is output derives from 

processe, human otherwise, artinya kinerja adalah hasil dari suatu proses 

yang dilakukan manusia.
5
 Sedangkan Fatah mengatakan bahwa kinerja 

diartikan sebagai ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap 

dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu pekerjaan.
6
 

Menurut Colquit ada tiga komponen yang dapat menjadi indikator 

kinerja, yaitu: (1) Kinerja dalam tugas, baik rutin maupun non rutin yang 

disebut tugas adaptif; (2) Kinerja yang disebut dengan perilaku 

kewarganegaraan (citizenship behavior), yairtu perilaku sukarela yang 

                                                           
3
Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 11.  

4
Gunawan, Administrsi Sekolah (Jakarta: Rineka cipta, 1966), 65.  

5
Direktorat Tenaga Kependidikan, Penilaian Kinerja Guru (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008), 20.   
6
Fatah N, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1996), 54.  
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sumbangan terhadap pencapaian organisasi, dengan menunjukan kerja yang 

melampaui tugas normal tanpa mengharap imbalan karena kecintaannya 

tehadap organisasinya; (3) perilaku negative yang mengganggu ketercapaian 

tujuan organisasi, seperti sabotase, korupsi, menghamburkan sumber daya, 

gosip, pelecehan, dan penyalahgunaan kewenangan.
7
 

Kinerja guru pada dasarnya merupakan unjuk kerja yang dilakukan 

oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja 

guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru 

merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa 

dalam proses pendidikan/pembelajaran lembaga pendidikan sekolah. Jadi, 

kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang memiliki keahlian mendidik 

anak didik dalam rangka pembinaan peserta didik untuk tercapainya institusi 

pendidikan.
8
 

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan 

merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat 

umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. 

Dalam meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja 

guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan 

penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu 

pendidikan yang baik menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang 

                                                           
7
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja , Kualifikasi dan Kompetensi Guru  

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 39.  
8
Ilyas Y, Kinerja Guru  (Depok: FKM UI,1999), 56. 
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ditunjukkan guru.
9
 Guru pada prinsipnya memiliki potensi yang cukup tinggi 

untuk berkreasi guna meningkatkan kinerjanya. Namun potensi yang dimiliki 

guru dalam upaya meningkatkan kinerjanya tidak selalu berkembang secara 

wajar disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor, aik faktor intern 

maupun faktor ekstern.
10

 

Faktor guru yang paling dominan mempengaruhi kualitas 

pembelajaran salah satunya adalah kinerja guru. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nana Sudjana menunjukkan bahwa 76,6% hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh kinerja guru, dengan rincian; kemampuan guru mengajar 

memberikan sumbangan 32,43%, penguasaan materi pelajaran memberikan 

sumbangan 32,38%, dan sikap guru terhadap mata pelajaran memberikan 

sumbangan 8,60%.
11

 

Penelitian yang dilakukan oleh Darling dan Hammond dari Standfort 

University menunjukkan bahwa dari hasil secara kuantitatif bahwa kualitas 

guru mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap prestasi belajar siswa. 

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Schacter dari Milken Family Foundation yang menyebutkan bahwa kinerja 

guru merupakan variabel yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi 

siswa. Mengutip dari bukunya Eko Putro Wiyoko bahwa menurut 

Cruickshank, kinrja guru yang mempunyai pengaruh secara langsung 

                                                           
9
Wiyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, 206. 

10
Ibid., 207.  

11
Ibid., 208. 
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terhadap proses pembelajaran adalah kinerja guru dalam kelas atau teacher 

classroom performance.
12

   

Beberapa fakta di atas dapat dilihat bahwa terdapat indikasi guru 

belum dapat melaksanakan tugas dan peranannya dengan baik. Hal ini 

ditandai dengan kurangnya kesadaran guru dalam menjalankan tugas dan 

peranannya sebagai seorang pendidik. 

Berdasarkan alur pemikiran di atas peneliti manganggap kinerja guru 

layak dan menarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, dan apa yang 

dilakukan oleh pihak terkait (pimpinan) dalam menyikapi hal tersebut. 

Dari penjajakan sementara di lapanngan telah ditemukan pimpinan 

lembaga pendidikan yaitu Bapak Harjono Kepala Sekolah SMP Ma’arif 1 

Ponorogo telah melakukan strategi pengembangan kinerja guru PAI melalui 

desain pengembangan kinerja guru, pelaksanaan desain pengembangan 

kinerja guru maupun implikasi pelaksanaan desain tersebut. 

Desain pengembangan kinerja guru dalam melaksanakan peran dan 

tugasnya, di sekolah khususnya dalam proses pembelajaran dalam konteks 

sekarang ini memerlukan pengembangan dan perubahan ke arah yang lebih 

inovatif, kinerja inovatif guru menjadi hal yang penting bagi berhasilnya 

implementesi inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. Kinerja inovatif seorang guru dalam upaya mencapai proses 

belajar mengajar yang efektif dan fungsional bagi kehidupan seorang siswa 

                                                           
12

Ibid., 208. 
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jelas perlu terus dikembangkan. Upaya untuk memperbaiki secara terus 

menerus kualitas pembelajaran perlu menjadi suatu sikap professional sebagai 

pendidik, ini berarti bahwa upaya untuk mengembangkan hal-hal yang 

inovatif mesti menjadi konsen guru dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan.
13

 

Dengan demikian kreatifitas dan kinerja inovatif menjadi amat 

penting, terlebih lagi dalam konteks globalisasi dewasa ini yang penuh 

dengan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga kinerja 

inovatif termasuk bagi guru perlu terus didorong dan dikembangkan, terlebih 

lagi bila mengingat berbagai tuntutan perubahan yang makin meningkat. 

Dengan pemahaman seperti itu, maka kinerja inovatif guru merupakan kinerja 

yang menerapkan hal-hal baru dalam meleksanakan peran dan tugas yang 

diemban oleh guru tersebut. Oleh karena itu, maka pemahaman kinerja 

inovatif guru perlu dilihat dalam konteks pelaksanaan tugas dan kewajiban 

yang harus dilaksanakan guru sebagai pendidik di sekolah. Hal ini juga 

berarti bahwa mengelola sumberdaya manusia merupakan bidang yang sangat 

penting dalam melaksanakan proses pendidikan/pembelajaran di sekolah, dan 

di antara SDM tersebut yang paling berhubungan langsung dengan kegiatan 

pendidikan/ pembelajaran adalah guru, sehingga bagaimana kualitas kinerja 

guru dalam proses pembelajaran akan memberikan dampak yang sangat besar 

bagi kualitas hasil pembelajaran, yang pada akhirnya akan menentukan pada 

kualitas kelulusannya.  

                                                           
13

Suharjono, wawancara , Ponorogo, 4 Februari 2015. 
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Berdasarkan alur pemikiran dan temuan di atas maka peneliti telah 

melakukan penelitian dengan mengambil judul Strategi Pengembangan 

Kinerja Guru PAI (Studi Kasus di SMP Ma’arif 1 Ponorogo). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana desain pengembangan kinerja guru PAI di SMP Ma’arif 1 

Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan desain pengembangan kinerja guru PAI di SMP 

Ma’arif 1 Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 

1. Desain pengembangan kinerja guru PAI di SMP Ma’arif 1 Ponorogo 

2. Pelaksanaan desain pengembangan kinerja guru PAI di SMP Ma’arif 1 

Ponorogo 

D. Kegunaan Penelitian 

1 Kegunaan Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan keilmuan dala pengembangan strategi kinerja guru PAI. 

b. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran di lembaga Pendidikan 

Islam, baik formal maupun non formal. 
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2 Kegunaan Praktis 

a. Bagi SMP Ma’arif 1 Ponorogo, sebagai bahan, masukan dan 

pertimbangan dalam pengembangan strategi kinerja guru PAI. 

b. Bagi guru SMP ma’arif 1 Ponorogo, sebagai bahan masukan dan 

referensi dalam pengembangan strategi kinerja guru PAI. 

c. Bagi Peneliti, sebagai bahan tambahan pengetahuan dan sumbangan 

untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan  

d. Dalam menjadi inisiator serta turut memberikan inspirasi sekaligus 

motivasi bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa Pascasarjana STAIN 

Ponorogo sendiri untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 

sekiranya terkait dengan gagasan peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan diruang 

Skripsi perpustakaan STAIN Ponorogo, ada dua judul yang menuliskan 

terkait dengan kinerja guru yaitu; pertama milik Utin Nurkayah, 2012 

dengan judul “Peningkatan Kinerja Guru melalui etika profesi keguruan 

pada guru PAI di MA Al-Barokah Purwantoro Wonogiri” dengan hasil 

kesimpulan  adalah 1). Kinerja guru PAI Al-Barokah masih rendah. 

Dilihat dari beberapa indikator kinerja guru, guru PAI di MA Al-Barokah 

belum dikatakan profesional. Karena dari 6 indikator kinerja guru, hanya 

sekitar tiga indikator yang hampir dikuasai.  

Dari beberapa faktor penentu sikap profesional guru hanya 

sebagian yang dikuasai. Diantara, berlaku adil dan kasih sayang terhadap 

peserta didik, penampilan guru yang rapi, bersih dan sopan. Sikap lain 

yaitu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, melakukan 

pengembangan profesi untuk meningkatkan profesi diri, dan kedisiplinan 

juga belum bisa dilaksanakan secara maksimal. 2). Peran etika profesi 

keguruan dalam meningkatkan kinerja guru PAI di MA Al-Barokah 

purwantoro, wonogiri tahun 2011-2012 adalah (a) sebagai pengendali 

kinerja guru; (b) sebagai norma-norma yang menjadi pegangan guru dalam 

bekerja; (c) meningkatkan kompetensi guru. 
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Kedua milik Efi Luthfiana 2011 dengan judul “ Implementasi 

Supervisi Kepala Sekolah dalam menilai kinerja guru PAI pada 

penyusunan perangkat pembelajaran di MTS YPIP Panjeng.” Hasil 

penelitian kesimpulannya adalah: 1). Standarisasi supervisi kepala sekolah 

dalam menilai kinerja guru PAI Pada penyusunan perangkat pembelajaran 

belum sesuai dengan standarisasi nasional sehingga kepala sekolah 

menggunakan standarisasi lokal hal ini disebabkan karena kepala sekolah 

belum pernah diberi pendidikan dan pelatihan atau worksop tentang 

penilaian kinerja guru PAI pada penyusunan perangkat pembelajaran baik 

dari LP Ma’arif cabang ponorogo, kemenag maupun dari kemendiknas 

sehingga kepala sekolah belum mengetahui standar penilaian kelompok 

kerja madrasah (KKM) tiap bulannya. 2). Cara kepala sekolah Mts YPIP 

menilai kinerja guru PAI pada penyusunan perangkat pembelajaran belum 

sesuai dengan standarisasi nasional sehingga kepala sekolah menggunakan 

cara sendiri dalam penilaiannya.  

Kepala sekolah menilai kinerja guru PAI dalam menyusun 

perangkat pembelajaran menggunakan tahap-tahap penilaian yang 

dilengkapi dengan instrumen penilaian. Tahap-tahap tersebut meliputi 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tindak lanjut. Sedangkan 

instrumennya berisi keterangan-keterangan atau catatan sebagai bentuk 

hasil penilaian. Meskipun demikian kepala sekolah telah menjalankan 

fungsi supervisinya dengan baik. 3). Kegunaan supervise kepala sekolah 

dalam menilai kinerja guru PAI pada penyusunan perangkat pembelajaran 
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di Mts YPIP sangat bermanfaat bagi kepala sekolah dengan guru PAI. 

Kegunaan bagi kepala sekolah antara lain untuk mengetahui kesiapan guru 

dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang dibuktikan dengan 

tersedianya program tahunan, program semester, silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran; untuk mengetahui kualitas kinerja guru PAI 

dalam menyusun perangkat pembelajran; untuk mengoreksi tingkat 

kemampuan dan kekurangan serta kesalahan guru PAI dalam menyusun 

perangkat pembelajaran; dan untuk memperbaiki, membina, serta 

mengarhkan guru PAI dalam menyusun perangkat pembelajaran 

sedangkan kegunaan guru PAI antara lain untuk mengevaluasi diri atas 

kekurangannya dalam menyusun perangkat pembelajaran dan berguna 

untuk mengembangkan karir jabatan dan golongan dalam embaga tersebut. 

Dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti 

mempunyai perbedaan yang signifikan antar lain; 1). Bahwa penelitian 

terdahulu terkait dengan peningkatan kinerja guru melalui etika profesi 

keguruan pada guru PAI sedangakan penelitian yang peneliti teliti ini lebih 

terkait dengan strategi pengembangan kinerja guru PAI. 2). Kalau dalam 

penelitian sebelumnya, implementasi supervise kepala sekolah dalam 

menilai kinerja guru PAI pada penyusunan perangkat pembelajaran 

sedangkan penelitian peneliti ini, peneliti lebih melihat pada strategi 

pengembangan kinerja guru PAI jadi, secara tidak langsung terdapat 

perbedaan yang signifikan diantara keduannya. 
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B. Strategi Pengembangan Kinerja Guru  

1. Pengertian Guru 

Secara bahasa, guru adalah educator walaupun dalam 

penggunaan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah teacher sebagai 

orang yang melakukan transfer of knowledge sekaligus transfer of 

value.
14

 Menurut Herabudin, guru adalah pendidik professional dengan 

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

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15

 

Menurut Syarifudin Nurdin yang mengutip dari Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang 

harus diwujudkan untuk kepentingan peserta didik sehingga 

menjunjung tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang 

menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan.
16

  

Guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator 

agar siswa dapat belajar atau mengembangkan potensi dasar dan 

kemampuannya secara optimal melalui lembaga pendidikan sekolah, 

baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat atau 

swasta.
17

Menurut Suparlan yang mengutip dari Zakariyah Daradjat, 

guru adalah pendidik professional karena guru itu telah menerima dan 

memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam 

                                                           
14

Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru ( Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 11. 
15

Herabudin, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 247. 
16

Syarifudin Nurdin dan M. Basyirudin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum 

(Jakarta: Ciputat Press, 2002), 8. 
17

Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 10. 
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hal ini, orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama 

bagi anak-anaknya. Guru adalah tenaga professional yang membantu 

orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah.
18

 

Berdasarkan sejumlah sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa 

seorang guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada 

peserta didiknya, namun dia seorang tenaga professional yang dapat 

menjadikan peserta didiknya mampu merencanakan, menganalisis dan 

menyimpulkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, seorang guru 

hendaknya bercita-cita tinggi, berpendidikan luas, berkepribadian kuat 

dan tegar, serta berperi kemanusiaan yang mendalam. 

2. Pengertian Kinerja Guru  

Kata kinerja guru menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

kemampuan kerja, prestasi yang diperlihatkan.
19

 Menurut Ondi Saondi, 

kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan 

untuk mencapai tujuan standart yang telah ditetapkan. Kinerja guru 

adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan 

tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan 

apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standart yang telah 

ditetapkan.
20

 Kinerja guru melibatkan tiga komponen tugas pokok, 

yakni tugas kompetensi bidang ilmu yang diajarkan, tugas profesi guru, 
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19

Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Surabaya: Kashiko, 2006), 

381. 
20

Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan (Bandung: Refika Aditama, 2010), 20. 
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dan terampil melaksanakan kompetensi dan profesinya itu secara nyata 

dengan teknik yang relevan bagi siswa.
21

 Kinerja adalah performance 

atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja atau 

pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Menurut August W. Smith, 

kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia, adapun 

ukuran kinerja menurut T.R Mitchell (1989)dapat dilihat dari empat hal 

yaitu:
22 

(1) Quality of work- kualitas hasil kerja
; 

(2) Promptness-

ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan; (3)
 
Initiative-prakarsa dalam 

menyelesaikan pekerjaan
; 

(4) Capability-kemampuan menyelesaikan 

pekerjaan
: 
(5) Communication-kemampuan membina kerjasama dengan 

pihak lain. 

Dengan begitu kinerja guru dapat diartikan sebagai prestasi 

kerja, pelaksanaan kerja pencapaian kerja, ataupun unjuk kerja seorang 

guru.
23

 Sedangkan Fatah menyatakan bahwa kinerja diartikan sebagai 

ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi 

dalam menghasilkan sesuatu pekerjaan. Dari beberapa penjelesan 

tentang pengertian kinerja di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan 

                                                           
21

Djohar, Guru Pendidikan dan Pembinaanya  (Yogyakarta: Grafika Indah, 2006), 40. 
22

Direktorat Tenaga Kependidikan, Penilaian Kinerja Guru (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008), 20. 
23

E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung, PT. Remaja  Rosda Karya, 2004), 

136. 
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memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan.
24

  

Sebuah ungkapan ini sejalan dengan pernyataan Sergiovanni: 

“Perhaps the most critical difference between the school and most 

other organization is the human intensity that characterize its work. 

School are human organization in the sense that their products are 

human and their processes require the sosializing of humans”.25
 Ini 

menunjukkan bahwa masalah Sumberdaya manusia menjadi hal yang 

sangat dominan dalam proses pendidikan/pembelajaran, Kinerja guru 

pada dasarnya merupakan unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru akan 

sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru 

merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan 

siswa dalam proses belajar mengajar adalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang memiliki keahlian 

mendidik anak didik dalam rangka pembinaan peserta didik untuk 

tercapainya institusi pendidikan.
26

 

Penelitian tentang kinerja sering dilakukan atas kesetian, 

kejujuran, prestasi kerja, loyalitas, dedikasi dan partisipasi. Kesetiaan 

dapat diartikan sebagai kesediaan guru untuk mempertahankan nama 

baik, asas dan lambang Negara, sesuai dengan janji dan sumpah yang 

telah diucapkan. Konsekuensi dari penerapan ini adalah kinerja guru 

                                                           
24

Fatah,  Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 54.  
25

Dunkin. J. Michael, Teaching and Teacher Education (New York: Pergoman Press, 1987), 102.   
26

Ilyas Y, Kinerja Guru, 56. 
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dituntut untuk selalu taat, jujur, mampu bekerja sama dengan tim, 

memiliki prakarsa dan bersifat kepemimpinan yang mengayomi seluruh 

warga madrasah. Dengan demikian kinerja guru secara langsung 

mengacu kepada perwujudan keadaan tingkat perilaku guru dengan 

sejumlah persyaratan. Kinerja seseorang, kelompok atau organisasi 

tidak sama, satu dengan yang lain tergantung dengan tugas dan 

tanggung jawab secara professional. Dengan demikian, guru madrasah 

berhubungan dengan peran sebagai pelatih yang akan memfasilitasi 

seluruh aktivitas organisasi.
27

 

Kinerja guru merupakan factor yang paling menentukan kualitas 

pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan kualitas 

kinerja guru perlu mendapat perhatian utama dalam penetapan 

kebijakan. Kualitas kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

kompleks dan menunjukkan apakah pembinaan dan pengembangan 

guru professional dalam satu pekerjaan berhasil atau gagal. Menurut 

Colquitt ada tiga komponenyang dapat menjadi indicator kinerja, yaitu: 

(1) kinerja dalam tugas, baik rutin maupun nonrutin yang disebuttugas 

adaptif; (2) kinerja yang disebut dengan perilaku kewarganegaraan 

(citizenship behavior), yaitu perilaku sukarela yang dikerjakan 

seseorang yang tidak termasuk tugasnya, tetapi mempunyai sumbangan 

terhadap pencapaian organisasi, dengan menunjukkan kerja yang 

melampaui tugas normal tanpa mengharapkan imbalan karena 
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kecintaannya terhadap organisasinya; (3) perilaku negative yang 

menganggu ketercapain tujuan organisasi, seperti sabotase, korupsi, 

menghamburkan sumber daya, gossip, pelecehan, dan penyalah gunaan 

kewenangan.
28

 

Teori kinerja yang dijadikan landasan dalam penelitian ini 

adalah teori Gibson. Menurut teori ini: ada tiga kelompok variabel yang 

mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu: variabel  individu, 

variabel organisasi, dan variable psikologis. Variabel individu 

dikelompokkan pada subvariabel kemampuan dan ketrampilan, latar 

belakang dan demografis. Subvariabel kemampuan dan ketrampilan 

merupakan factor utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja. 

Variable kemampuan dan ketrampilan merupakan kompetensi kerja 

yang dimiliki seseorang. Terdapat lima jenis kompetensi, yaitu: 

pertama, knowledge, adalah ilmu yang dimiliki individu dalam bidang 

pekerjaan atau area tertentu; kedua, skill, adalah kemampuan untuk 

unjuk kinerja fisik ataupun mental; ketiga, self concept, adalah sikap 

individu, nilai-nilai yang dianut citra diri; keempat, traits adalah 

karakteristik fisik dan respon yang konsisten atas situasi atau informasi 

tertentu; kelima, Motives, adalah pemikiran atau niat dasar konstan dan 

mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku tertentu. Skill dan 

knowledge sering kali disebut sebagai hard competence, sedangkan 

kompetensi self concept, traits dan motives disebut soft competence.  

                                                           
28
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Variabel psikologis terdiri dari sub-variabel persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar dan motivasi. Variabel ini banyak dipengaruhi oleh 

keluarga, tingkat social pengalam kerja sebelumnya dan variabel 

demografis. Variabel psikologis seperti persepsi, sikap, kepribadian dan 

belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit diukur. Variabel 

organisasi berfek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu. 

Variabel organisasi digolongkan dalam sub-variabel sumber daya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan. Aspek 

kepemimpinan yang mempengaruhi kerja dapat diwujudkan dalam 

bentuk pemberian layanan supervise. Dan gabungan sumber daya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan akan 

membentuk iklim kerja. Gabungan variabel individu, organisasi dan 

psikologis sangat menentukan bagaimana seseorang 

mengaktualisasikan diri.
29

 

C. Kinerja Guru PAI Berbasis Budaya Religius 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

 Menurut al ghazali, tugas guru yang utama adalah 

menyempurnakan, membersihkan, mensucikan serta membawakan hati 

manusia untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT.
30

 Wajib 

bagi seorang guru untuk mengarahkan peserta didik kepada tujuan 

mempelajari ilmu, yaitu taqarrub kepada Allah SWT bukannya 

mengarahkan kepada pimpinan dan kemegahan. Dalam tugas itu, guru 

                                                           
29

Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 31. 
30

Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 90. 
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dituntut untuk mempunyai seperangkat prinsip keguruan prinsip 

keguruan itu berupa: 

1)  Kegairahan dan kesedihan untuk mengajar. Kegairahan dan 

kesediaan untuk mengajar dimaksud seperti memperhatikan akan 

adanya kesedihan, kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan 

peserta didik atau background mereka.
31

 Guru mempelajari pribadi 

setiap peserta didik, terutama tentang kepandaian, kelebihan, 

kekurangan dan memberikan tugas sesuai batas kemampuan peserta 

didik.
32

 

2) Membangkitkan gairah peserta didik. Membangkitkan gairah 

peserta didik, artinya guru membangkitkan dan memberikan 

motivasi kepada peserta didik agar gairah dan semangat dalam 

belajar. Motivasi dapat dibagi menjadi dua motivasi intrinsik, yakni 

motivasi yang dating dari dalam diri peserta didik dan motivasi 

ekstrinsik, yakni motivasi yang dating dari lingkungan di luar 

peserta didik.
33

 Motivasi instriksik dapat diperolehmelalui penataan 

metode pembelajaranyang dapat mendorong tumbuhnya motivasi 

belajar dalam diri peserta didik. Guru harus berusaha 

membangkitkan minat peserta didiknya sehingga seluruh perhatian 

mereka tertuju dan terpusat pada bahan pelajaran yang disajikan.  

                                                           
31

Ibid., 91. 
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Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 94. 
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Motivasi ini dapat diupayakan melaui pengajaran dengan 

cara yang menarik sesuai dengan tingkat perkembangan peserta 

didik, mengadakan selingan yang sehat, menggunakan alat yang 

sesuai dengan sifat materi, serta menghindari pengaruh yang 

menganggu konsentrasi peserta didik. Motivasi ekstrinsik dapat 

diperoleh melalui penciptaan suasana lingkungan yang religious 

ssehingga tumbuh motivasi untuk mencapai tujuan PAI 

sebagaimana yang ditetapkan, pemberian nasihat dari gurunya, 

mengadakan kompetisi sehat antara peserta didik, pemberian hadiah 

(reward), dan hukuman (funishment) yang bijaksana. 

3) Menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik. Pada 

dasarnya, setiap orang memiliki bakat kreatif dengan derajat dan 

bidang yang berbeda-beda. Untuk dapat mengembangkan 

kreativitas anak, pertama guru perlu mengenal bakat kreatif pada 

anak, menghargainya, dan memberi kesempatan serta dorongan 

untuk mewujudkannya. Hal yang lebih penting adalah 

menumbuhkan sikap senang dan berminat untuk bersibuk diri secara 

kreatif. 

4) Mengatur proses belajar mengajar yang baik. Mengatur proses 

belajar mengajar yang baik, artinya guru harus bisa menciptakan 

prooses belajar mengajar yang kondusif. Dalam proses belajar 

mengajar yang kondusif pada guru harus ada perubahan paradigm 

dari mengajar (teaching) ke belajar (learning). Pengetahuan 
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dibangun oleh siswa, sedangkan guru lebih berfungsi sebagai 

fasilitator dari pada sekedar penyampai informasi. 

5) Memperhatikan perubahan-perubahan kecenderungan yang 

mempengaruhi proses mengajar. Perubahan tersebut berbentuk 

perubahan tingkah laku. Hal itu dapat diketahui dengan jalan 

membandingkan tingkah laku sebelum belajar dan timgkah laku 

dapat berbentuk perubahan kemampuan jenis kerja, perubahan 

sikap, minat atau nilai.
34

 

6) Adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar. Proses 

belajar mengajar harus dan ditunjukkan untuk kepentingan 

memanusiakan manusia. Dalam hal ini, guru harus mampu memiliki 

sifat, karakter dan tampilan yang berbeda sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi. Proses belajar mengajar menekankan pada 

perkembangan kepribadian individu untuk membangun hal-hal yang 

positif erat kaitannya dengan emosi positif. Misalnya, peserta didik 

diajak untuk bertindak jujur, menghargai, menghormati orang lain 

dan sikap emosi positif lainnya. Selain itu, peserta didik dapat juga 

diajarkan tentang kemampuan berimajinasi agar kemampuan 

otaknya dapat berkembang. 

Imam Ghazali dalam “Mukaddimah Ihya Ulumuddin” 

menjelaskan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh guru, yaitu (a) 

sabar; (b) senantiasa tabah; (c) duduk dengan sikap yang anggun 
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(rendah hati); (d) tak berbangga diri dihadapan siapapun, kecuali 

terhadap para penindas agar mereka merasa kecut; (e) rendah hati 

dalam pertemuan-pertemuan; (f) tidak bercanda (serius); (g) baik 

hati terhadap peserta didik; (h) tidak angkuh; (i) menuntun peserta 

didik dengan cara yang baik; (j) bersedia mengakui ketidak 

tahuannya terhadap suatu masalah; (k) penuh perhatian terhadap 

siapapun yang bertanya dan mencoba memahaminya; (l) menerima 

hujjah (pendapat) orang lain; (m) berpihak kepada yang benar; (n) 

mengingatkan peserta didik agar tidak menuntut ilmu yang 

merugikannya; (o) mencegahnya dari menuntut ilmu demi selain 

Allah (mengingatkan peserta didik agar dalam mencari ilmu harus 

atas dasar dan karena ridho Allah SWT); (p) mengupayakan agar 

peserta didik menunaikan kewajibannya; (q) mengoreksi 

ketaqwaan diri sendiri terlebih dahulu agar peserta didik mengikuti 

perilakunya dan memperoleh manfaat dari kata-katanya.
35

 

2. Nilai Religius 

Menurut Rokeack dalam Muhaimin nilai merupakan suatu 

tipe kepercayaan yang berada pada suatu  lingkup sistem 

kepercayaan di mana seseorang bertindak, atau mengindari suatu 

tindakan, atau mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak 

pantas. Sedangkan keberagaman (religiusitas) merupakan suatu 

sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan 
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24 

 

 

atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.
36

 Muhaimin dan 

Abdul Mujib menjelaskan nilai religius adalah nilai-nilai 

kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan 

beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah 

dan akhlak yang menjadi pedoman periaku sesuaidengan aturan 

illahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat. 
37

  

Menurut Gay Hendricks dan Kate Ludeman dalam Ari 

Ginanjar terdapat beberapa sikap religius yang tampak dari dalam 

diri seseorang dalam menjalankan tugasnya, di antaranya: 

1) Kejujuran. Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah 

dengan selalu berkata jujur. Mereka menyadari, justru ketidakjujuran 

kepada pelanggan, orang tua, pemerintah dan masyarakat pada 

akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam 

kesulitan yang berlarut-larut. Total dalam kejujuran menjadi solusi, 

meskipun kenyataan begitu pahit. 

2) Keadilan. Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu 

bersikap adil kepada semua pihak , bahkan saat ia terdesak sekalipun 

mereka berkata, “pada saat saya tidak adil, berarti saya telah 

mengganggu keseimbangan duni. 

3) Bermanfaat bagi orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap 

religius yang tampak dari diri seseorang, sebagaimana sabda Nabi saw: 
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37
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“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi 

manusia lain.” 

4) Rendah hati. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau 

mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan 

atau kehendaknya. Dia tidak merasa bahwa dirinyalah  yang selalu 

benar mengingat kebenaran juga selalu  ada pada diri orang lain. 

5) Bekerja efisien. Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka 

pada pekerjaan saat itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan 

selanjutnya. Mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan santai namun 

mampu memusatkan perhatian mereka saat belajar dan bekerja. 

6) Visi ke depan. Mereka mampu mengjak orang ke dalam angan-

angannya. Kemudian menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk 

menuju kesana. Tetapi yang sama ia dengan mantap menatap realitas 

masa kini. 

7) Disiplin tinggi. Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka 

tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran, bukian berangkat 

dari keharusan dan keterpaksaan. Mereka beranggapan bahwa tindakan 

yang berpegang teguh pada komitmen untuk kesuksesan diri sendiri 

dan orang lain adalah hal yang dapat menumbuhkan  energi tingkat 

tinggi. 

8) Keseimbangan. Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga 

keseimbangan hidupnya, khususnya empat aspek inti dalam 
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kehidupannya, yaitu: keintiman, pekerjaan, komunitas dan 

spriritualitas.
38

 

3. Budaya Religius Sekolah 

Budaya religius sekolah merupakan cara berfikir dan cara 

bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius. Religius 

menurut islam adalah menajalankan ajaran agama secara menyeluruh. 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 208:  

                    
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam 

islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-

langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang 

nyata bagimu.
39

 

Dalam tataran nilai, budaya religius berupa: semangat berkorban, 

semangat persaudaraan, semangat saling menolongdan tradisi mulia 

lainnya. Sedangkan dalam tataran perilaku, budaya yang religius berupa: 

tradisi sholat berjama’ah, gemar bersodaqoh, rajin belajar dan perilaku 

mulia lainnya. Budaya religius sekolah pada hakikatnya terwujudnya nilai-

nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi 

yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. 

Dengan menjadikan agama sebagai tradisi dalam sekolah maka 

secara sadar maupun tidak ketika warga sekolah mengikuti tradisi yang 
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telah tertanam tersebut sebenarnya warga sekolah melakukan ajaran 

agama. Oleh karena itu, untuk membudayakan nilai-nilai keberagaman 

(religius) dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui: 

kebijakan pimpinan sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di 

kelas, kegiatan ektrakulikuler di luar sekolah serta tradisi dan perilkau 

warga sekolah secara kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta religious 

culture dalam lingkungan sekolah.
40

 

4. Kinerja Guru Berbasis Budaya Religius 

Dalam proses percepatan pembangunan melalui pendidikan 

tersebut secara internal, pendidikan yang bertumpu pada sekolah 

melakukan  persipan dan perbaikan sebagai upaya meningkatkan kinerja 

tenaga pengajar di madrasah. Kedua komponen itu, merupakan komponen 

yang paling bertanggung jawab dalam proses pembelajaran di sekolah 

melalui tenaga pengajar. Secara eksternal,  pendidikan yang bertumpu di 

sekolah secara mutlak tidapat dapat melakukan fungsi manajerial sendiri, 

hal ini karena ada keterbatasan. Oleh karena itu, pendidikan di madrsah 

harus mampu melakukan terobosan-terobosan. 

Menurut Amstrong dan Savace kemampuan profesional adalah 

tingkat kemahiran atau keahlian yang disyaratkan untuk dapat melakukan 

suatu pekerjaan (jabatan) secara efektif dan efisien dengan tingkat keahlian 

yang tinggi dalam mencapai tujuan pekerjaaan tersebut. Kemampuan 

melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab guru merupakan 
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sebagian dari kompetensi profesional tenaga pengajar, yakni tenggung 

jawab dalam: (1). Pengajaran; (2). Bimbingan belajar; (3). Pengembangan 

kurikulum; (4). Pengembangan profesi; (5).  Pengembangan kerja sama 

dengan masyarakat. 

Kompetensi guru sebagai tenaga akademik erat hubungannya 

dengan akademik yang dicapai siswa. James E. Weigan yang dikutip oleh 

Nana Sudjana mengemukakan ada tiga faktor diluar kemampuan siswa 

yang memengaruhi prestasi belajar, yaitu sebagai berikut; (a). Kondisi 

yang diperlukan untuk belajar; (b). Kompetensi tenaga pengajar; (c). 

Interaksi personal antara tenaga pengajar dan siswa dalam    proses belajar 

mengajar.
41

 

Profesionalitas memiliki berbagai faktor kemampuan khusus ynag 

meliputi komponen intelektual dan komitmen yang kuat terhadap 

pekerjaan yang yang berbasis pada kemampuan yang khusus tersebut. 

Selain itu, harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan kemampuan 

khusus tersebut dan memberikan servis yang baik kepada pelanggan.  

5. Internalisasi Nilai-Nilai Kerja Guru Berbasis Budaya Religius 

Dalam proses manajemen pendidikan, berbagai pihak yang terlibat 

di dalamnya diatur oleh aturan baik formal maupun informal. Aturan 

formal digunakan untuk mengelola kerja komponen yang  ada agar mereka 

dapat bekerja dengan lancar, efisien dan efektif. Aturan informal 

menyangkut nilai-nilai agama atau kultur luhur yang mereka yakini dan 
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pegangi yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehingga menjaddi 

bagian kehidupan mereka, yang secara sengaja atau tidak banyak 

mempengaruhi tingkah laku mereka dalam melaksanakan tugasnya di 

sekolah. Untuk itu, diperlukan suatu kiat atau strategi bagaimana mengatur 

berbagai sumber daya khususnya sumber daya manusia (human reosurces) 

yaitu, dengan mengfungsionalisasikan fungsinya secara optimal dan 

bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
42

 

Salah satu upaya untuk memotivasi dan mengefektifkan sumber 

daya manusia dalam pengelolaan pendidikan dapat dilakukan melalui 

internalisasi nilai-nilai pada suasana kerja dan suasan pergaulan sehari-

hari. Upaya ini dilakukan karena pada lembaga pendidikan  islam, 

keyakinan dasar dan nilai keagamaan sering kali menjadi penentu 

keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan terutama dalam rangka 

menjalan misi dan meraih visi masa depan. Hal ini sesuai pendapat yang 

diyakini setiap umat islam bahwa dengan bekerja yang baik (berdasarkan 

nilai-nilai agama islam) manusia tidak hanya memeproleh hasil yang 

maksimal dari hal-hal yang dilakukannya, tetapi juga mendapatkan pahala 

dari Allah Swt.  

Salah satu yang mendorong seseorang bekerja dalam masyarakat 

religius ialah nilai yang melandasi hidupnya, khususnya nilai religius yang 

nerupakan sumber pertama dan utama bagi para penganutnya. Dari segi 

religius mereka menyebarkan nilai-nilai untuk diaktualisasikan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Bahkan, di Indonesia nilai agama mempunyai 

arti/posisi dan peranan/fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan 

manusia seutuhnya yaitu sebagai berikut: (1). Sebagai faktor motivatif, 

agama memberikan dorongan batin/motif, akhlak dan moral manusia yang 

mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan manusia dalam seluruh 

aspek kehidupan; (2). Agama bekerja sebagai faktor kreatif dan inovatif 

memberikan  dorongan semangat untuk bekerja kreatif dan produktif 

dengan penuh dedikasi untuk membangun kehidupan dunia yang lebih 

baik dan kehidupan akhirat yang lebih baik pula; (3). Agama merupakan 

faktor integritas, bahwa agama mengintegrasikan dan menyerasikan 

sebagai insan yang bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan integritas 

serta keserasian antarmanusia sebagai makhluk sosial dalam hubungannya 

dengan sesama dan lingkungannya. Dengan kata lain, integritas dan 

keserasian antara mengejar kebaikan dunia dan akhirat.
43

 Perincian diatas 

mengisyaratkan bagi seorang pendidik khususnya guru diperlukan 

kecakapan, ketekunan, kerajinan, keikhlasan bekerja dan kesadaran diri 

kepada Allah, baik sebelum memulai pekerjaannya. Selain itu, 

mengisyaratkan bahwainternalisasi  nilai agama dalam menejemen kearah 

terbentuknya pribadi muslim yang luhur.  

Dalam pembentukan kepribadian muslim ada tiga aspek yang harus 

diperhatikan, yaitu sebagai berikut; (a). Aspek-aspek jasmani, meliputi 

tingkah laku yang tampak misalnya cara berbicara, bersikap, berpendapat 
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dan berbuat; (b). Aspek-aspek kejiwaan, meliputi tingkah laku yang tidak 

tampak, misalnya daya cipta, rasa, dan keras, cara berpikir, motivasi, 

minat; (c). Aspek-aspek ruhani meliputi aspek-aspek kejiawaan yang lebih 

abstrak misalnya filsafat hidup sdan kepercayaan.
44

 

Dalam hal ini Kompri mengutip dari bukunya an-Nahlawi 

membagi karakteristik pendidik (muslim) dalam beberapa bentuk, yaitu 

sebagai berikut: (a) Mempunyai watak dan sifat rabbaniyah yang terwujud 

dalam tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya; (b) Bersifat ikhlas, 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari 

keridhaan allah dan menegakkan kebenaran; (c) Bersifat sabar dalam 

mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik; (d) Jujur dalam 

menyampaikan apa yang diketahuinya; (e) Senantiasa  membekali diri 

dengan ilmu; (f) Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi, 

sesuai  dengan prinsip-prinsip penggunaan metode pendidikan; (g) Mampu 

mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan professional; 

(h) Mengetahui kehidupan psikis peserta didik; (i) Tanggap terhadap 

perkembangan dunia yang mempengaruhi siswa; (j) Berlaku adil terhadap 

peserta didiknya.
45

 

Profesionalitas dalam pendidikan islam adalah seperangkat fungsi 

dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh 

melalui pendidikan dan latihan khusus pada bidang pekerjaan yang mampu 

mengembangkan kekayaannya itu secara ilmiah selain mampu menekuni 
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bidang profesi selama hidupnya. Mereka ialah para guru profesional yang 

memiliki kompetensi keguruan berkat pendidikan islam atau latihan di 

lembaga pendidikan guru dalam jangka waktu tertentu.
46

 

6. Strategi Pelaksanaan dalam Mewujudkan Budaya Religius 

Strategi  dalam mewujudkan budaya religius dapat dilakukan 

melalui sikap-sikap sebagai berikut: 

a. Penciptaan Suasan Religius. Menciptaan suasana religius merupakan 

upaya untuk mengkondisikan suasana sekolah dengan nilai-nilai  dan 

perilaku religius. Hal itu dapat dilakukan dengan (a) kepemimpinan, 

(b) skenario penciptaan suasan religius, (c) wahana tempat ibadah, (d) 

dukungan warga masyarakat.
47

  

Menurut Muhaimin yang dikutip dalam bukunya Asmaun Sahlan, 

penciptaan suasana religius sangat dipengaruhi oleh  situasi dan 

kondisi tempat model itu akan diterapkan beserta penerapan nilai yang 

mendasarinya. Pertama, penciptaan budaya religius yang bersifat 

vertikal dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatkan hubungan 

dengan Allah Swt melalui peningkatan secara kuantitas maupun 

kualitas kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah yang bersifat 

ubudiyah. Kedua, penciptaan budaya religius yang bersifat horizontal 

yaitu lebih mendudukkan sekolah sebagai institusi sosial religius, yang 

jika dilihat dari struktur hubungan antar manusia, dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga hubungan yaitu hubungan atas bawahan, 
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hubungan profesional, hubungan sederajat atau sukarela yang 

didasarkan pada nilai-nilai religius seperti persaudaraan, 

kedermawanan, kejujuran, saling menghormati dan sebagainya.
48

 

1) Internalisasi Nilai. Talidzuhu Ndara menyatakan bahwa agar budaya 

tersebut menjadi nilai-nilai yang tahan lama, maka harus ada proses 

internalisasi budaya. Internalisasi merupakan proses menanamkan dan 

menumbuhkembangkan nilai tersebut dilakukan melalui berbagai 

didaktik metodik pendidikan dan pengajaran. Seperti pendidikan, 

pengarahan, indotrinasi, brain wasing dll. 
49

 

2) Keteladanan. Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar 

dalam mewujudkan budaya religius. Keteladanan guru dalam berbagai 

aktivitasnya akan menjadi cermin bagi siswanya. Guru yang terbiasa 

membaca dan meneliti, disiplin, ramah, berakhlak misalnya akan 

menjadi teladan yang baik bagi siswa, demikian juga sebaliknya. Allah 

SWT dalam mendidik manusia menggunakan contoh atau teladan 

sebagai model terbaik agar mudah  diserap dan diterapkan para 

manusia.
50

 Dalam mewujudkan budaya religius sekolah menurut 

Muhaimin yang dikutip dalam bukunya Asmaun Sahlan, dapat 

dilakukan melalui pendekatan keteladanan dan pendekatan persuasif  

atau mengajak kepada warga sekolah dengan cara yang halus, dengan 

memberikan alasan dan prospek baik yang bisa meyakinkan mereka. 
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Sikap kegiatannya berupa proaksi, yakni membuat aksi atas inisiatif 

sendiri, jenis dan arah ditentukan sendiri, tetapi membaca munculnya 

aksi-aksi agar dapat ikut memberi warna dan arah pada perkembangan 

nilai-nilai religiusitas di sekolah. Bisa pula berupa antisipasi yakni 

tindakan aktif menciptakan situasi dan kondisi ideal tercapai tujuan 

idealnya.
51

 

3) Pembiasaan. Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan pada 

aktivitas tertentu sehingga menjadi aktivitas yang terpola atau 

tersistem. Pendekataan pembiasaan, keteladanan dan pendekatan 

persuasif mengajak kepada warga sekolah dengan cara yang halus, 

dengan memberikan alasan dan prospek baik yang bisa meyakinkan 

mereka. Sikap kegiatannya berupa proaksi, yakni membuat aksi atas 

inisiatif sendiri, jenis dan arah ditentukan sendiri, tetapi membaca 

munculnya aksi-aksi agar dapat ikut memberi warna dan arah pada 

perkembangan nilai-nilai religiusitas di sekolah. Bisa pula berupa 

antisipasi yakni, tindakan aktif menciptakan situasi dan kondisi ideal 

agar tercapai tujuan idealnya.
52

 

4) Pembudayaan. Pembudayaan merupakan proses atau cara 

membudayakan sesuatu. Dengan demikian pembudayaan merupakan 

tahap terakhir agar nilai-nilai yang telah diajarkan dan dipelajari bisa 

menjadi budaya bagi warga sekolah tersebut. Sehingga segala bentuk 
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sikap, cara berfikir dan bertindak telah didasari dengan kebiasaan yang 

berdasarkan pada nuansa keagamaan (religius).
53

 

5) Adapun strategi untuk membudayakan nilai-nilai agama di sekolah 

dapat dilakukan melalui: (1) power strategi yakni strategi 

pembudayaan agama di sekolah dengan cara menggunakan kekuasaan 

atau melalui people’s power, dalam hal ini peran kepala sekolah 

dengan segala kekuasaanya sangat dominan di dalam melakukan 

perubahan; (2) persuasive strategi, yang dijalankan lewat 

pembentukan opini dan pandangan masyarakat atau warga sekolah; 

dan (3) normative re-educative, norma adalah aturan yang berlaku di 

masyarakat. Norma termasyarakatkan lewat pendidikan. Normative 

digandengkan dengan re-educative (pendidikan ulang) untuk 

menanamkan dan mengganti paradigma berpikir warga sekolah yang 

lama dengan yang baru. Pada strategi pertama tersebut dikembangkan 

melalui pendekatan perintah dan larangan atau rewerd dan punishment. 

Sedangkan pada srtategi kedua dan ketiga tersebut dikembangkan 

melalui pembiasaan, keteladanaan dan pendekatan persuasif atau 

mengajak warga masyarakat secara halus  dengan memebrikan alasan  

dan prospek baik  yang bisa meyakinkan mereka.
54
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