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ABSTRAK 

 

Nurohim, Wahyu. 2019. Kompetensi Guru yang Terkandung dalam Surat Al-

Qalam Ayat 1-4 dan Kontribusinya dalam Peningkatan Profeisionalitas 

Guru (kajian tafsir Al-Mishbah). Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing, Ahmad Nu’man Hakiem, M. Ag,.   

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Surat Al-Qalam Ayat 1-4, dan 

Profesionalitas Guru 

Kompetensi guru merupakan kemampuan guru untuk mentransfer 

pengetahuan dan keterampilannya dalam melaksanakan kewajiban pembelajaran 

secara profesional dan bertanggung jawab. Guru sebagai tenaga professional 

berperan dalam melakanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi siswa agar menjadi siswa yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Berbicara mengenai tentang guru profesional maka tidak 

lepas dari sosok keteladanan dalam Al-Qur’an, yang salah satunya terdapat dalam 

surat Al-Qalam ayat 1-4. Untuk itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut 

tentang konsep kompetensi guru yang terkandung dalam surat Al-qalam ayat 1-4. 

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menjelaskan kompetensi guru yang 

terkandung dalam surat al-qalam ayat 1-4 dan 2. Untuk menjelaskan relevansi 

kompetensi Guru dalam surat al-qalam ayat 1-4 dengan peningkatan 

profesionalitas guru. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakan (Library Research), dengan 

sumber data kitab tafsir Al-mishbah, dan tafsir Al-Azhar. Pengumpulan data 

dengan pengumpulan data linier. Adapun teknik analisis pengumpulan data yang 

di gunakan adalah analisis isi (Analisis content). 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, 1. Guru harus Menguasai dan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri 

maupun kepentingan pembelajaran, 2. Sehat jasmani dan rohani 3. Memiliki budi 

pekerti yang baik. Yang dimana dalam Peraturan Menteri Agama RI No 16 Tahun 

2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah yang terdapat pada 

pasal 16 ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, meliputi: 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi 

profesional, dan kompetensi kepemimpinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dilihat dari sisi kualifikasinya, pendidikan merupakan proses 

interaksi antara guru (pendidik) dengan peserta didik (siswa) untuk 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang ditentukan. Pendidik, peserta 

didik, dan tujuan pendidikan merupakan komponen utama pendidikan. 

Ketiganya membentuk suatu triangle, yang jika hilang salah satunya, 

maka hilang pulalah hakikat pendidikan. Namun demikian, dalam situasi 

tertentu tugas guru bisa diwakilkan atau dibantu oleh unsur lain seperti 

media teknologi, namun tidak dapat digantikan. Mendidik adalah 

pekerjaan profesional, karena guru sebagai pelaku utama pendidikan 

merupakan pendidik profesional.1 

Secara umum, guru merupakan faktor penentu tinggi rendahnya 

kualitas hasil pendidikan. Sekalipun demikian, posisi strategis guru untuk 

meningkatkan hasil pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

profesional, kesejahteraan dan lain-lain. Untuk itu, guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan yang tinggi, senantiasa menguasai materi yang akan 

                                                           
1 Abudin Nata, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Media Grafika, cetakan ke-5 2012), 157 
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diajarkan, dan selalu mengembangkan serta meningkatkan kemampuan 

dalam hal ilmu yang dimilikinya.2 

Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung 

jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang 

yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang 

program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar 

peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat 

kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.3 

Guru merupakan komponen paling utama dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian yang maksimal. 

Figur ini akan mendapat sorotan strategis ketika berbicara masalah 

pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam 

sistem pendidikan. Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang 

pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang 

bermartabat dan profesional.4 

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat 

                                                           
2Murip yahya, Profesi Tenaga Kependidikan, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), 

23 
3Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: PT Bumi aksara, cetakan ke sebelas, 

2016), 15 
4Ibid, 15 
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yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila danUndang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Perwujudan cita-cita pendidikan, pemerintah secara bertahap dan 

berkesinambungan membuat regulasi dan perbaikan sistem pendidikan 

nasional. Dimana sekarang ini berhasil menemukan format untuk 

melaksanakan Pendidikan Karakter (character building) di seluruh 

institusi pendidikan. Lahirnya gagasan Pendidikan Karakter 

dilatarbelakangi dengan ‘hilangnya karakter dasar’ Bangsa Indonesia. 

Dimana dahulu Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sopan, 

ramah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai (values) dan norma kesantunan.  

Guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas 

pendidikan muridnya. Ini berarti guru harus memiliki dasar-dasar 

kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan 

tugasnya.Oleh karena itu kompetensi harus mutlak dimiliki guru sebagai 

kemampuan, kecakapan dan ketrampilan mengelola pendidikan. Dalam al-

Qur’an Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan (ulama’/Guru) beberapa 

derajat. Sehingga, guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis 

dalam pembangunan di bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu 

dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Maka para guru dan 

calon guru harus dapat mengembangkan potensi, sehingga dapat menjadi 
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guru yang berkompeten sesuai yang telah diajarkan dalam kitab suci al-

Qur’an.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, a. Guru harus 

Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri maupun kepentingan pembelajaran, b. Sehat jasmani 

dan rohani c. Memiliki budi pekerti yang baik.  

Dari pemaparan diatas, peneliti berusaha untuk membahas 

“KOMPETENSI GURU YANG TERKANDUNG DALAM SURAT 

AL-QALAM AYAT 1-4 DAN RELEVANSINYA DENGAN 

PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU (KajianTafsir Al-

MishbahAyat 1-4).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kompetensiGuru yang terkandung dalam surat al-qalam 

ayat 1-4? 

2. Bagaimanakompetensi Guru yang terkandung dalam surat al-qalam 

ayat 1-4dan relevansinya dalam peningkatan profesionalitas guru? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan kompetensi guru yang terkandung dalam surat al-

qalam ayat 1-4 

2. Untuk menjelaskan relevansi kompetensi Guru dalamsurat al-qalam 

ayat 1-4 dengan peningkatan profesionalitas guru 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dan untuk menambah wacana dalam 

memahami kompetensi guru baik dalam SISDIKNAS maupun yang 

terkandung dalam agama Islam, yang tujuannya sebuah upaya untuk 

peningkatan kualitas keprofesionalan seorang guru. 

2. Secara praktis, harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberi 

kontribusi pada:  

a. Pendidik 

  Dapat menjadi pengetahuan bagi pendidik tentang 

bagaimana menjadi seorang pendidik yang berkualitas sesuai 

dengan yang di harapkan dalam UU, dan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dalam sebuah pendidikan. 

b. Lembaga pendidikan 

 Memberikan referensi, menjadi masukan, tolok ukur dan 

kontribusi khazanah keilmuan sehingga dapat digunakan sebagai 

salah satu pedoman dalam proses belajar mengajar dan peningkatan 

kualitas seorang pendidik.  

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

  Dewi Muniroh mahasiswi IAIN Ponorogo tahun 2013 melakukan 

penelitian yang berjudul “konsep keteladanan dalam surat An-Nahl ayat 

68-69 dan relevansinya dengan kompetensi pendidik” penelitian ini 

menyimpulkan bahwa dalam surat An-Nahl dijelaskan bahwa ada 11 
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kompetensi untuk menjadi seorang pendidik yang dicontohkan oleh seekor 

lebah, kompetensi itu adalah: dermawan, solidaritas sosial, rela berkorban, 

pekerja keras, mandiri, disiplin, profisionalitas dalam kerja, tidak mencari 

jabatan, loyalitas tinggi, memberi manfaat, dan menjaga kebersihan. 

  Uli Wakhidatul Umaroh Mahasiswi IAIN Ponorogo tahun 2018 

melakukam penelitian “konsep guru dalam surat al-kahfi ayat 66-70 dan 

relevansinya dengan PERMENDIKNAS No. 16 Tahun 2007” penelitian 

ini meneliti kandungan al-Qur’an yang berisi tentang kisah inspiratif untuk 

dunia kependidikan ialah kisah Nabi Musa dan Nabi khidir yang tertulis 

dalam surat al-kahfi ayat 66-70. Nabi khidir sebagai guru dan ciri khas 

serta kompetensi yang dimiliki Nabi Khidir dalam pembelajaran serta Nabi 

Musa. 

  Berdasarkan konsep guru dalam Surah al-Kahfi  ayat 66-70 bahwa  

NabiKhidir  memiliki  beberapa peran yang dimiliki oleh seorang guru. 

Dalam ayat 67 Nabi Khidir berperan sebagai pendidik, pada ayat 68 Nabi 

Khidir  berperan  sebagai  seorang  pribadi,  dan  pada  ayat  70 Nabi  

Khidir  berperan sebagai pendidik.  (2)  Terdapat adanya relevansi antara 

Surah al-Kahfi ayat 66-70 dengan  Permendiknas  Nomor  16 Tahun  2007.  

Dalam  ayat  67 terdapat relevansi dengan kompetensi pedagogik dan 

kompetensi kepribadian. Pada ayat 68 terdapat relevansi  dengan  

kompetensi  pedagogik  dan  kompetensi  profesional.  Dan  pada ayat 70 

terdapat relevansi dengan kompetensi pedagogik. 
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Rahayu MulyawatiMahasiwi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2017, 

membahas mengenai kompetensi guru menurut perpektif al-Qur’an kajian 

tafir surat an-Nahl ayat 43-44 dan surat ar-Rahman ayat 1-4. Dari hasil 

penelitian ini adalah kompetensi yang harus dimiliki menurut surat an-

Nahl ayat 43-44 dan surat ar-Rahman ayat 1-4 adalah memiliki sifat kasih 

sayang, lemah lembut, mempunyai wawasan yang tinggi, mempunyai 

inovasi dalam mengajar, memiliki kemampuan karya tulis guna untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain.  

  Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian diatas dengan 

penelitian yang dilakukan penulis sekarang. Perbedaan itu terkait objek 

penelitian, yang pada penelitian terdahulu membahas tentang keteladanan 

dan keprofesionalan guru yang berbeda-beda sesuai dengan kandungan 

surat, sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang peran 

kompetensi guru dalam tafsir surat al-Qalam ayat 1-4 yang nantinya akan 

membahas tentang relevansinya dalam pembentukan kompetensi 

profesional seorang guru yang sesuai dengan UU.  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Kualitatif research adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. 
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Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kinerja 

seorangpendidik agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan sesuai dengan peraturan yang terkandung dalam Al-

Qur’an. Penelitian kualitatif ini adalah salah satu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati.5 Jadi, penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha menggali 

sedalam mungkin terhadap sumber-sumber yang dipergunakan.6 

Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library 

research. Kegiatan penelitian kepustakaan (Library research) adalah 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

kepustakaan. Macam-macam sumber literatur tersebut diantaranya 

adalah jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, 

buku yang relavan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum 

dipublikasi, narasumber, surat-surat keputusan dan 

sebagainya.7Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menunjukkan fakta dan data secara sistematis dan akurat berkenaan 

dengan kompetensi guru yang terkandung dalam surat al-qalam dan 

relevansinya dalam peningkatan keprofesionalan guru. 

 

 

                                                           
5 Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1. 
6 M. Nur Hakim, Metodologi Studi islam (Malang: UMM Press, 2005), 84. 
7 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2014),34. 
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2. Data dan sumber data 

Sumber data yang dapat dijadikan rujukan oleh penulis dalam 

membuat skripsi ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-

bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk 

mengungkapkan dan menganalisa suatu penyataan dari suatu 

penelitian tersebut. Adapun sumber data yang dipakai dalam 

penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

a. Sumber data primer, merupakan bahan utama atau rujukan 

utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk meningkatkan 

dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang 

penulis gunakan adalah kitab tafsir al-misbah karya Muhammad 

Quraish Shihab. 

b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh-

tokoh lain yang masih berkaitan dengan kajian ini, diantaranya: 

1) Ahmad Mustofa, Al-Maraghi. Terjemah Tafsir Al-Maraghi, 

Jus 29, Semarang: CV Toha Pustaka Semarang cetakan 

kedua, 1993 Hamka,  

2) Tafsir Al-Azhar juz XXIX, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983 

 

3) Nurwadjah Ahmad, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, (Bandung: 

Marja, 2010) 

4) A Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: 

Sukses Offset, 2008) 
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5) Syaiful Sagala, kemampuan profesional guru dan tenaga 

kependidikan, (Bandung: ALFABETA, 2011) 

6) Murip Yahya, Profesi Tenaga Kependidikan, (Bandung: CV 

Putaka setia, 2013) 

3. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data tentang kompetensi guru dalam kitab 

tafsir al-misbah karya Muhammad Quraish Shihab.Teknik ini akan 

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang dimaksud. 

Penelitian ini menggunakan teknik literer, yaitu penggalian 

bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan 

yang dimaksud.8 Literatur semacam ini bisa merangsang kita 

untuk melakukan penelitian melalui berbagai jalan. Terkadang 

pustaka ini mengarahkan kita ke suatu bidang kajian yang relatif 

belum begitu diperdalam dan  bisa pula ke suatu topik yang masih 

membutuhkan pengembangan.9 Sedangkan Sugiono membahasan 

teknik ini dengan istilah lain yaitu teknik dokumen.10 

4. Teknik analisis data 

Analisa pada penelitian ini menggunakan analisis isi (content 

analysis). Content analysis adalah setiap prosedur sistematis yang 

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

Cipta, 1996), 234. 
9 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dassar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), 23. 
10 Teknik dokumen ialah mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental. Lihat: Sugiono, Metode Penelitian 

Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 329. 
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dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam.11 Analisis data 

dalam penelitian kajian pustaka (library research) adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistemis data yang diperoleh dari 

pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan menorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

ke dalam pola, dan membuat kesimpulan.12 

Content analysis digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari kitabkitab tafsir al-misbah karya Muhammad 

Quraish Shihab. Hasil akhir analisis ini adalah kompetensi guru 

dalam kandungan surat al-qalam ayat 1-4 dan relevansinya dalam 

peningkatan profesionalitas guru. 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari 

beberapa sub-sub yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. 

Berikut sistematika pembahasannya meliputi: 

BAB I :Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan gambaran global 

tentang isi penulisan skripsi ini yang meliputi, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

                                                           
11 Michael H Walizer, Metode Penelitian dan Analisis Penelitian, terj. Arief  Sadiman 

(Jakarta:Erlangga, 1991), 48. 

12 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN PO, Buku Pedoman Penulisan Skripsi 

(Ponorogo: Fatik IAIN PO, 2018), 58. 
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penelitian, hasil penelitian terdahulu, metodologi penelitian 

dan sistematika bahasan. 

BAB II   :Berisi tentang kajian teori yaitu tinjauan tentang kompetensi 

pendidik dan profesionalitas guru. Tinjauan tentang 

kompetensi pendidik meliputi: pengertian kompetensi 

pendidik, kompetensi yang terkandungdalamPeraturan 

Menteri Agama RI No 16 Tahun 2010. Sedangkan tinjauan 

tentangkriteria profesionalitas guru: pengertian 

profesionalitas guru dan upaya peningkatan kualitas 

keprofesionalitasan seorang guru. 

BAB III :Biografi M.Quraish Shihab,dan tafsir surat al-qalam ayat1-4 

dalam kitab tafsir Al-Miashbah 

BAB IV :Analisis dari berbagai data yang diperoleh, dan sekaligus 

menentukan titik temu yang merupakan kesesuaian dari 

kompetensi guru yang terkandung dalam surat al-qalam ayat 

1-4 dan relevansinya terhadap upaya peningkatan 

profesionalitas guru.  

BAB V :Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dari uraian-uraian bab 

terdahulu dan saran-saran daripenulis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kompetensi Guru 

1. Pengertian Kompetensi guru 

Kompetensi merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan 

seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang 

dapat dilihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus 

memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya.1 

Guru adalah aktor utama dan terdepan dalam proses belajar 

mengajar. Guru adalah orang yang berperan langsung dalam proses 

belajar mengajar. Guru memegang peran strategi dalam membangun 

watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai yang 

diinginkan. Posisi dan peran strategis tersebut, membutuhkan 

kompetensi khusus yang mumpuni, sehingga guru benar-benar mampu 

menunjukkan profesionalnya yang optimal. Dengan poisi yang 

strategis ini pula, sudah tentu kinerja guru menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan. Tidak mengherankan bila kemudian, pemerintah 

memberikan perhatian yang saksama terhadap kualitas dan kinerja 

profesi guru atau tenaga pendidik. Sejak tahun 2003, atau sejak 

keluarnya Undang- Undang Nomor tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pemerintah kemudian mengeluarkan banyak 

                                                             
1 Suyanto dan Asep Jihad. Menjadi Guru Profesional (Jogjakarta:Erlangga,2013), 39. 
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peraturan perundangan yang terkait dengan pendidikan, khususnya 

guru dan tenaga pendidikan. Diantara peraturan itu yaitu tentang 

Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan 

Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi dalam jabatan. 2 

Kompetensi guru merupakan kemampuan guru untuk mentransfer 

pengetahuan dan keterampilannya dalam melaksanakan kewajiban 

pembelajaran secara profesional dan bertanggung jawab.3Kompetensi 

Guru (teacher competency) the ability of a teacher to responsibility 

perform his or her duties appropriately. Kompetensi guru merupakan 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban- kewajiban 

secara bertanggung jawab dan layak.4 

Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan disekolah, namun 

kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor 

latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya 

mengajar. Kompetensi guru dapat dinilai penting sebagai alat seleksi 

dalam penerimaan calon guru, juga dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga guru. Selain itu, 

                                                             
2Momon Sudarma, Profesi Guru Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), 131. 
3 Sardiman A.M., Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar,. (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2004), 2 
4 Usman, Moh. Uzer, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

14 
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juga penting dalam hubungannya dengan kegiatan mengajar dan hasil 

belajar siswa.5 

Pada bagian lain, Kusnandar mengutip pendapat Gordon dalam 

Mulyasa memerinci beberapa aspek atau ranah yang ada dalam konsep 

kompetensi. Pertama, pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran 

dalam bidang kognitif. Kedua, pemahaman (undertanding), yaitu 

kedalaman kognitifdan afektif yang dimiliki individu. Ketiga, 

keterampilan (skill) yaitu sesuatu yangdimiliki oleh seseorang untuk 

melakukan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Keempat, 

nilai yaitu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologi 

telah menyatu pada diri seseorang. Kelima, sikap, yaitu perasaan. 

Keenam, minat (interest), yaitu kecenderungan seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan.6 

Menurut Mohammad Amin, kompetensi guru pada hakikatnya 

tidak bisa dilepaskan dari konsep hakikat guru dan hakikat tugas guru. 

Kompetensi guru mencerminkan tugas dan kewajiban guru yang harus 

dilakukan sehubungan dengan arti jabatan guru yang menuntut suatu 

kompetensi tertentu sebagaimana yang telah disebutkan. Ace Suryadi 

mengemukakan bahwa untuk mencapai taraf kompetensi, seorang guru 

memerlukan waktu lama dan biaya mahal. Status kompetensi yang 

professional tidak diberikan pada siapapun, tetapi harus dicapai dalam 

                                                             
5 Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan,(Jakarta: PT Bumi Aksara Cetakan Ke sebelas, 

2016), 64 
6Murip Yahya, Profesi Tenaga Kependidikan,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 31 
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kelompok profesi yang bersangkutan. Awalnya, tentu harus dibina 

melalui penguatan landasan profesi, misalnya pembinaan tenaga 

kependidikan yang sesuai, pengembangan infrastuktur, pelatihan 

jabatan (in service training) yang memadai, efisiensi dalam system 

perencanaan serta pembinaan adminitrasi dan pembinaan 

kepegawaian.7 

SedangkanPeraturan Menteri Agama RI No 16 Tahun 2010 tentang 

pengelolaan pendidikan agama pada sekolah yang terdapat pada pasal 

16 ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, 

meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepemimpinan. 

Seorang pendidik dipersyaratkan untuk memiliki jasmani (fisik) 

yang sehat, karena dimugkinkan dengan jasmani yang tidak sehat akan 

menggagu pekerjaan dan keberlangsungan kegiatan pendidikan 

(belajar) peserta didik. Dipersyaratkan pula seorang pendidik untuk 

memiliki jazah/sertifikat keahlian, karena bisa dimungkinkan dengan 

tanpa bukti ijazah/sertifikat keahlian, seorang pendidik akan 

dipertanyakan dan bahkan diragukan oleh masyarakat akan status 

profesi pekerjaanya.8 

 

 

 

                                                             
7 Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan,64 
8A Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Press, 2008), 72 
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2. Standar Kompetensi guru 

Sebagaimana dikaitkan dalam peraturan Menteri Republik 

Indonesia no 16 tahun 2010 didalam BAB VI tentang Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan bagian kesatu Guru Pendidikan Agama pasal 16 

disebutkan bahwa: 

a. Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, 

kepribadian,sosial, profesional, dan kepemimpinan. 

b. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

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

sosial,kultural, emosional, dan intelektual; 

2) penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama; 

3) pengembangan kurikulum pendidikan agama; 

4) penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama; 

5) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentinganpenyelenggaraan dan pengembangan pendidikan 

agama; 

6) pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagaipotensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama; 

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

didik; 

8) penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajarpendidikan agama; 
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9) pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran pendidikan agama; dan 

10) tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

pendidikanagama. 

c. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

1) tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, 

dankebudayaan nasional Indonesia; 

2) penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladanbagi peserta didik dan masyarakat; 

3) penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, danberwibawa; 

4) kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

banggamenjadi guru, dan rasa percaya diri; serta 

5) penghormatan terhadap kode etik profesi guru. 

d. Kompetensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

1) sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif 

berdasarkanjenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga, danstatus sosial ekonomi; 

2) sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; 

dan 

3) sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan 

wargamasyarakat. 
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e. Kompetensi Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

1) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama; 

2) penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaranpendidikan agama; 

3) pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan 

agamasecara kreatif; 

4) pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif; dan 

5) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

f. Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

1) kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan 

ajaranagama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah 

sebagai bagian dari proses pembelajaran agama; 

2) kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah 

secarasistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan 

ajaran agama pada komunitas sekolah; 

3) kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, 

pembimbing dankonselor dalam pembudayaan pengamalan 

ajaran agama pada komunitas sekolah; serta 
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4) kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan 

pembudayaanpengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah 

dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama 

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.9 

3. Kode etik profesi guru 

a. Pengertian kode etik guru 

Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berarti 

tulisan (kata-kata, tanda) yang dengan persetujuan memiliki arti 

akan maksud yang tertentu (untuk telegram dan sebagainnya; 

sedangkan etik dapat berarti aturan tata susila, sikap atau akhlak).10 

Dengan demikian, kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan 

atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlak.  Chaerul 

Rochman dan Heri Gunawan mengungkapkan bahwa kode etik 

adalah norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh 

setiap anggotanya dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup 

sehari-hari di masyarakat. 

Pada undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok 

kepegawaian pada pasal 28 disebutkan bahwa kode etik merupakan 

pedoman sikap dan perilaku di dalam dan diluar kedinasan. 

Kemudian kode etik pegawai negeri sipil diebutkan bahwa kode 

                                                             
9Peraturan Menteri Republik Indonesia No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama pada Sekolah, 9-10 
10Abudin Nata, Menejemen Pendidikan, (Jakarta: KENCANA PRENATA MEDIA 

GRUP, cetakan ke-5 2012), 158 
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etik adalah pedoman, sikap, perilaku dan perbuatan di dalam 

melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.11 

Kode etik atau akhlak adalah tingkah laku yang memiliki lima 

ciri sebagai berikut. Pertama, tingkah laku yang diperbuat itu telah 

mendarah daging dan menyatu menjadi kepribadian yang 

membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Kedua, 

tingkah laku tersebut sudah dapat dilakukan dengan mudah dan 

tanpa memerlukan pemikiran lagi. Hal ini sebagai akibat dan 

keadaan perbuatan tersebut yang sudah mendarah daging. Ketiga, 

perbuatan yang dilakukan itu timbul bukan atas tekanan dan orang 

lain, melainkan atas inisiatif dan kehendak sendiri. Keempat, 

perbuatan yang dilakukan itu berada dalam keadaan yang 

sesungguh-sungguhnya, bukan berpura-pura atau bersandiwara. 

Kelima, perbuatan tersebut dilakukan atas niat semata-mata karena 

Allah, sehingga perbuatan dimaksud bernilai ibadah dan kelak 

mendapat balasan pahala disisi Allah SWT. Jika perbuatan yang 

dilakukan itu telah memiliki ciri-ciri tersebut, barulah perbuatan itu 

dapat disebut perbuatan akhlak atau kode etik. Dengan demikian, 

kode etik adalah suatu istilah atau wacana yang mengacu kepada 

seperangkat perbuatan yang memiliki nilai, baik atau buruk, pantas 

                                                             
11Novan Ardy Wiyana, Etika Profesi Keguruan, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 69 
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atau tidak pantas, sopan atau tidak sopan. Kode etik tersebut harus 

dimiliki  oleh setiap pekerjaan profesional, termasuk guru.12 

B. Kriteria sikapguru 

1. Profesional guru 

Surya menyatakan bahwa profesi merupakan pekerjaan atau 

jabatan yang dalam melaksanakannya memerlukan suatu persyaratan 

tertentu.13 Sedangkan Mukhtar dan Priambodo menyatakan bahwa 

profesi merupakan jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan di mana 

dalam melaksanakannya diperlukan pengetahuan, beberapa keahlian 

atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk 

berhubungan dengan orang lain, instansi, atau sebuah lembaga.14 

Tidak semua pekerjaan dapat dinamakan sebagai suatu profesi. 

Suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai suatu profesi apabila 

dalam melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan suatu persyaratan 

yang meliputi pengetahuan, keahlian dan ilmu pengetahaun yang 

diperoleh melalui suatu pendidikan. Guru merupakan suatu profesi. 

Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya diperlukan seperangkat 

pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya melalui lembaga 

pendidikan. Tidak semua orang dapat menjadi guru apabila tidak 

memiliki seperangkat pengetahuan yang menunjang pelaksanaan 

                                                             
12Abudin Nata, Menejemen Pendidikan, 159 
13M. Surya. Percikan Perjuangan Guru Menuju Guru Profesional, Sejahtera, dan 

Terlindungi.  (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006) 213 
14Mukhtar dan Erwin A. Priambodo. Mengukir Prestasi: Panduan Menjadi Guru 

Profesional. (Jakarta: Misaka Galiza, 2003) 11 
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tugas mengajar. Seorang guru harus memiliki pengetahuan sesuai 

dengan tugas mengajarnya dan kemampuan atau keahlian yang 

berupa kemampuan menyampaikan materi pelajaran, kemampuan 

menggunakan strategi, metode, dan sember belajar serta kemampuan 

lainnya.15 

Guru sebagai tenaga professional berperan dalam melakanakan 

sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu berkembangnya potensi siswa agar menjadi siswa 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

(Pasal 6 UUGD No. 14/2005). Guru professional adalah guru yang 

terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang 

kaya dibidangnya. Pengertian terdidik dan terlatih bukan hanya 

memperoleh pendidikan formal, melainkan pula harus menguasai 

berbagai strategi dan teknik pembelajaran, menguasai landasan-

landasan kependidikan, dan menguasai bidang studi yang akan 

diajarkan.16 

Suraji  (2008), menyatakan sebagai seorang profesi, disamping 

harus menguasai kualifikasi akademik dan kompetensi profesi, guru 

                                                             
15Ibid.,11 
16Jamil uprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi 

Guru, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 69 
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harus menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian, sabar, ulet, tekun 

teliti, dan tidak mudah putus asa, dan mampu memberikan contoh 

kepada anak didiknya. Memberikan contoh merupakan salah satu 

prinsip yang sangat penting dalam pendidikan. Prinsip ini telah 

dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Dalam mendidik dalam mengajar 

masyarakat kejalan yang benar. Hal ini dinyatakan oleh Allah Swt. 

melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 21. 

َ َواْليَْوَم  لَقَدْ َكاَن لَُكمْ  ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو َّللاه فِي َرُسوِل َّللاه

اآلِخَر 

َوذََكَر 

َ َكثِيًرا  َّللاه

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah. (QS Al-Ahzab (33) ayat 21) 

 Keteladanan sangat diperlukan karena guru tidak menghadapi 

benda mati, tetapi menghadapi pribadi yang memiliki sifat, sikap, 

karakter yang beragam. Di samping memiliki sifat-sifat tersebut, 

guru juga harus mengetahui perkembangan kemampuan dan 

kepribadian anak didiknya. Guru harus dekat dengan anak didiknya, 

agar dapat menarik simpati mereka dan dipercaya oleh mereka 
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sehingga dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka 

dengan sebaik-baiknya.17 

2. Konsep profesionaliasi guru 

 Profesional dilihat dari kriteria yang dikemukakan para ahli 

mempermudahkan kita memahami dan mengetahui kaidah-kaidah 

profesi, secara konsep professional memiliki aturan-aturan dan teori, 

teori untuk dilaksanakan dalam praktik dan unjuk kerja, teori dan 

praktik merupakan perpaduan yang tidak dapat dipisahkan.18 

 Keterampilan dalam pekerjaan profesi sangat didukung oleh teori 

yang telah dipelajarinya. Jadi seorang profesional dituntut untuk 

belajar, membaca dan mendalami teori tentang profesi yang 

digelutinya. Suatu profesi bukanlah sesuatu yang permanen, ia akan 

mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan 

manusia, oleh sebab itupenelitian terhadap suatu tugas profesi 

dianjurkan, didalam keguruan dikenal dengan penelitian action 

research. Pengunaan metode ilmiah ini menurut Sutisna (1989: 361) 

memperkuat unsur rasionalitasyang menggalakkan sikap kritis 

terhadap teori. Penerapan lapangan tidak akan mencapai hasil 

maksimal bila dilakukan dengan meraba-raba, mencoba-coba, akan 

tetapi suatu penerapan harus memiliki pedoman teoritis yang teruji 

kevalidannya. Disinilah letak perbedaan pekerjaan profesionaldengan 

                                                             
17Ibid., 71 

18Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, (Jakarta: Gaung Persada 

Press Jakarta, 2009), 21 
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non-profesional. Profesional mengandalkan teori, praktik dan 

pengalaman, sedangkan non-profesional hanya berdasarkan praktik 

dan pengalaman.19 

 Secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Depdikbud dan 

Johson (1980) (dalam Sanusi, 1991: 36) mencakup tiga aspek, yaitu 

a) kemampuan profesional, b) kemampuan sosial, dan c) kemampuan 

personal. Kemudian ketiga aspek ini dijabar menjadi:  

a. Kemampuan profesional mencakup: 

1) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan 

bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar 

keilmuan dari bahan yang diajarkannya itu. 

2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan 

kependidikan dan keguruan. 

3) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan 

pembelajaran siswa. 

b. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan 

diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 

membawa tugasnya sebagai guru. 

c. Kemampuan personal (pribadi) mencakup: 

1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya 

sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan 

beserta unsur-unsurnya. 

                                                             
19Ibid., 21 
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2) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang 

seyogianya dianut oleh seorang guru. 

3) Penampilan upaya menjadikan dirinya sebagai panutan dan 

teladan bagi para siswanya.20 

3. Sifat profesional guru 

Sikap profesional guru sangat penting dalam peningkatan 

kualitas pendidikan. Oleh karena itu, uji kompetensi dan penilaian 

kerja guru yang sekarang sedang dilakukan pemerintah hendaknya 

juga menyentuh sikap profesional dan kode etik guru, tidak terbatas 

pada masalah intelektual, juga tidak terbatas pada kompetensi 

pedagogik dan profesional.  

a. Figur dan teladan 

Guru sebagai pendidik professional harus menjadi figur, contoh 

dan teladan bagi bagi warga sekolah dan lingkungan masyarakat 

sekitarnya. Warga sekolah dan mayarakat akan melihat bagaimana 

sikap dan tindakan guru sehari-hari, apakah patut diteladani atau 

tidak. Bagaimana guru meningkatkan layanan, memotivasi peserta 

didik, berkomunikasi dengan sesama guru, bahkan caranya 

berpakaian, dan berbicara pun sering menjadi perhatian peserta 

didik, warga sekolah, dan masyarakat sekitar.21 

                                                             
20Ibid., 22 
21 Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 182 
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  Dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan, dan 

pengembangan sikap profesional dan kode etik guru, dirasakan 

perlunya figur yang dapat dijadikan panutan oleh para guru dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, 

boleh jadi rendahnya kualitas pendidikan saat ini sangat terkait 

dengan kondisi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya yang 

sedang berlangsung sekarang ini. Dengan kata lain, pemerintahan 

yang kurang kondusif tidak menghasilkan figur yang baik bagi 

kelangsungan hidup masyarakat dan bangsanya. Disinilah perlunya 

iklim yang kondusif bagi perkembangan seluruh pembangunan 

masyarakat, termasuk bidang pendidikan.22 

b. Sikap sebagai pendidik profesional 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan 

teladan bagi  para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena 

itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang harus 

bertanggung jawab, berwibawa, berdisiplin, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas dan pengabdiannya. Bertanggung jawab 

mengandung makna bahwa setiap guru harus mampu 

mempertanggung jawabkan segala perilaku dan tindakannya dalam 

melaksanakan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat, 

khususnya dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Untuk 

kepentingan tersebut, guru harus mengetahui dan memehami nilai, 

                                                             
22Ibid., 182 
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norma moral, dan soial, serta berusaha berperilaku dan berbuat 

sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Berwibawa mengandung 

makna bahwa guru memiliki kelebihan sebagai nilai tambah (added 

value) dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, 

sosial, dan intelektual dalam pribadinya, serta unggul dalam 

pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan 

bidang yang diampunya. Berdisiplin mengandung makna bahwa 

guru haru menyadari, memahami dan mematuhi berbagai peraturan 

dan tata tertib secara konsisten dan profesional karena mereka 

bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik disekolah, 

terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam menanamkan 

disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri, dalam berbagai 

tindakan dan perilakunya.23 

Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara 

mandiri (independent), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan 

dengan pembelajaran den pembentukn kompetensi, serta bertindak 

sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Guru harus 

mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan tepat 

sasaran, terutama berkaitan dengan masah pembelajaran dan 

peserta didik, tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah. 

Kemandirian ini lebih diperlukan lagi terutama dalam implementasi 

menejemen berbasis sekolah (MBS) dan pengembangan kurikulum 

                                                             
23 Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, 188 
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tingkat satuan pendidikan (KTSP), khususnya dalam menjabarkan 

standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) kedalam 

indikator-indikator hasil belajarserta merealisasikannya dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik.24 

c. Sikap terhadap peserta didik 

Dalam kode etik Indonesia, dikemukakan bahwa guru berbakti 

membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya yang berjiwa pancasila. Dasar ini mengandung beberapa 

prinsip yang harus yang harus dipahami oleh guru dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan 

nasional, prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.   

Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 menggariskan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya dan berjiwa pancasila. Prinsip yang lain 

adalah membimbing peserta didik, bukan lagi mengajar apalagi 

menghajar. Pengertian membimbing peserta didik seperti yang 

dikemukakan Ki Hajar Dewantara dalam sistem omongannya. 

Tingkat kalimat padat yang terkenal dari sistem itu adalah ing 

ngarso sung tuladho, ing madyo mangun karso dan  tut wuri 

handayani. Ketiga kalimat terebut mengandung arti bahwa 

pendidikan harus dapat memberi contoh, harus memberi pengaruh, 

dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam tutwuri 

                                                             
24Ibid.189, 
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terkandung maksud memberikan peserta didik, menuruti bakat dan 

kodratnya, sedangkan guru memperhatikan. Dalam handayani 

berarti guru mengetahui peserta didik, dalam arti membimbing atau 

mengajarnya. Dengan demikian, membimbing mengandung arti 

bersikap menentukan ke arah pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya yang berjiwa pancasila, dan bukanlah mendidik apalagi 

memakanya menurut kehendak pendidik. Bagus dan bermaknanya 

moto tutwuri handayani, sekarang telah diambil menjadi moto 

pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.25 

Prinsip manusia seutunya dalam kode etik ini memandang 

manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh baik jasmani maupun 

rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi. Guru 

dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan 

pengetahuan atau perkembangan intelektualsaja, tetapi juga harus 

memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik 

jamani, rohani, soial, maupu spiritual dan emosionalnya sesuai 

dengan hakikat pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 

pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi 

tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai manusia dewasa. 

Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang 

harus patuh kepada kehendak dan kemauan guru. Boleh jadi, 

karena prinsip-prinsip ini belum terlaksana dengan baik dalam 

                                                             
25Ibid, 192-193 
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rangka pelayanan pendidikan disekolah sehingga telah 

menimbulkan berbagai permasalahan peserta didik, termasuk 

maraknya perkelahian dan tawuran pelajar yang telah memakan 

banyak korban yang hampir merata dilakukan dimana-mana.26 

d. Mengutamakan layanan 

Pekerja profesional harus menyadari konsekuensi yang 

disandangnya sebagai tenaga profesional, penyedia jasa terhadap 

kliennya. Mereka dihadapkan pada tantangan, dimana tenaga 

profesional diminta untuk menangani kliennya dengan ramah, 

sabar, penuh kepercayaan diri, bertanggung jawab, menciptakan 

rasa aman dan mendapatkan perlindungan. Pengguna jasa merasa 

puas manakala mereka dilayani dan diperlakukan dengan baik, 

orang bijak mengatakan pengguna jasa ibarat seorang raja, ia harus 

diladeni, dilayani dan dihormati. Disisi lain para pekerja 

profesional adalah orang-orang terhormat  yang pekerjaannya 

diperdapat melalui proses dan pengalaman yang panjang berupa 

mendapatkan pengetahuan khusus, keterampilan dan lain 

sebagainnya. Namun demikian mereka terikat dengan kode etik 

sebagai pelayan masyarakat yang berwibawa dan mengayomi 

semua pengguna jasa sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.27 

Tenaga professional juga harus memiliki kemampuan dan 

kerelaan untuk memaklumi alam fikiran dan perasaan kleinnya, dia 

                                                             
26Ibid., 183 
27Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, 56 
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harus melayani seseorang dengan rasa yang menyejukkan, menarik, 

gembira, dan merasa puas atas layanan yang disuguhkannya. 

Guru sebagai tenaga professional akan melayani 

siswanyauntuk mengembangkan diri lebih maju, berfikir kritis, 

kreatif, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah serta 

tidak membedakan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Guru 

sebagai pembimbing, pendidik, pengajar, dan pelatih akan banyak 

menyita perhatiannya bila berhadapan dengan siswa usia puber, 

pelayanan yang diberikan ini ekstra hati-hati dan penuh perhatian, 

manakala pelayanan terhadap siswa pada usia itu terabaikan, akan 

mengakibatkan kefatalan dalam segi pendidikan dan pikologis 

siswa, sebab usia ini sangat menentukan masa depan mereka.28 

4. Tanggung jawab guru. 

Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang 

bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, khususnya dalam 

memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam hal 

ini, guru sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan 

nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga 

terjadi proses konservasi nilai karena melalui proses pembelajaran 

yang kreatif, efektif, dan menyenagkan akan tercipta nilai-nilai 

baru.29 

                                                             
28Ibid, 57 
29Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, 65 
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Rasa tanggung jawab menunjukkan seseorang professional dalam 

melakukan sesuatu, hal ini yang tidak dimiliki pekerja-pekerja diluar 

professional, tidak ada istilah lempar batu sembunyi tangan atau 

tidak ada pekerjaan yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, 

tidak bertanggung jawab atas pekerjaan adalah sesuatu kehinaan 

dalam diri seseorang professional.  Seseorang profesional sebelum 

melakukan pekerjaan akan menciptakan komitmen dan kesepakatan, 

apakah pekerjaan itu berdasarkan kelompok, pihak-pihak, dan mitra 

lain dalam pekerjaan atau tugas yang dilaksanakan, sehingga 

kesemua pihak tidak ada merasa dirugikan, dan merasa puas atas 

hasil yang dicapai.30 

Dalam dunia pendidikan (baca pidarta, 1990; 156-171) rasa 

tanggung jawab yang tinggi disebut akuntabilitas, akuntabilitas 

dipandang alat kontrol dalam pekerjaan pendidikan pada umumnya 

dan dalam perencanaan pendidikan khususnya. Selanjutnya  Elliot 

menjelaskan: a. cocok atau sesuai (fittingin) dengan peranan yang 

diharapkan oleh orang lain dan, b. menjelaskan dan 

mempertimbangkan kepada orang lain tentang keputusan dan 

tindakan yang diambil. Akuntabilitas yang dimaksud disini adalah 

peforman yang cocok dan meminta pertimbangan/penjelasan kepada 

orang lain.31 

                                                             
30 Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, 54  
31Ibid., 55 
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Setiap tanggung jawab memerlukan sejumlah kompetensi dan 

setiap kompetensi dapat dijabarkan dalam sub-sub kompetensi 

sebagai berikut. 

a. Tanggung jawab moral, bahwa setiap guruharus memiliki 

kompetensi untuk menghayati perilaku dan etika yang sesuai 

dengan moral agama dan pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, dituntut untuk menanamkan tanggung jawab moral 

terebut di kalangan peserta didik. 

b. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan disekolah, bahwa 

setiapguru harus menguasai pembelajaran yang efektif 

(PAKEM), mampu membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) serta melaksanakannya secara efektif, 

produktif, dan akuntabel. Memahami kurikulum dengan baik, 

mampu memahami karakteristik peserta didik dan menjadi 

model dalam berperilaku, mampu memberi nasihat, menguasai 

teknik-teknik layanan bimbingan dan konseling, serta mampu 

merancang dan melsanakan evaluasi pembelajaran serta valid 

dan reliabel. 

c. Tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan, bahwa 

guru harus turut serta menyukseskan pembangunan 

masyarakat. Untuk itu, guru harus kompeten dalam 

membimbing, melaksanakan pengabdian, dan memberikan 
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layanan kepada masyarakat, serta duduk dalam berbagai 

organisasi sosial kemasyarakatan untuk melakukan berbagai 

perubahan kearah yang lebih baik. 

d. Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan, bahwa guru 

sebagai ilmuwan bertanggung jawab dan turut serta memajukan 

ilmu, terutama ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 

telah menjadi sertifikasinya, dengan melaksanakan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat.32 

 

                                                             
32Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru., 66 
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BAB III 

KOMPETENSI GURU YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AL-

QALAM AYAT 1-4 DAN RELEVANSINYA DENGAN PENINGKATAN 

PROFESIONALITAS GURU (Kajian Tafsir Al-Mishbah Ayat 1-4).” 

A. Biografi M. Quraih Shihab 

1. Riwayat hidup M. Quraish Shihab 

Muhammad Qurais Shihab, dilahirkan di Rapang, Sulawesi 

selatan, pada 16 februari 1994.1 Beliau dilahirkan dan dibesarkan 

dalam lingkungan muslim yang sangat taat agama. Sebagai anak dari 

keluarga muslim dan yang taat beribadah beliau sangat menghormati 

kedua orang tuanya, ayah beliau bernama Abdurrahman Shihab 

(1905-1986), beliau seorang ulama keturunan dari arab yang terpelajar 

dan guru besar tafsir di IAIN Alahudin, Ujung padang.2 

Pendidikan yang baik diberikan dalam keluarga oleh orang 

tuanya, dimasa beliau masih berada dikampung halaman, dimana 

beliau melanjutkan studi dalam cukup lama. Beliau tidak pernah lupa 

akan nasehat yang diberikan oleh ayahnya, dalam hal ini Shihab 

mengatakan; 

Ayah kami Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah guru 

besar dalam bidang tafsir. Disamping berwsiata, sejak muda beliau 

juga berdakwah dan mengajar. Selalu disisakan waktunya pagi dan 

                                                             
1 Quraish Shihab, membumikan Al-Qur’an (Bandung: mizan, 1998) 
2 Abudin Nata, tokoh-tokoh pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo), 362 
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petang untuk membaca Al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir. Seringkali 

beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti 

nilah beliau menyampaikanpetuah-petuah keagamaanya. Banyak dari 

petuah itu yang kemudian saya ketahui sebagai ayat Al-Qur’an atau 

petuah Nabi, sahabat, atau pakar-pakar Al-Qur’an yang hingga detik 

ini masih terniang di telinga saya.3 

Sebagaimana tersirat dalam pengakuannya, Qurais Shihab 

sangat ingat akan pesan yang disampaikan oleh ayahnya dan saudara-

saudaranya ketika masih belia. Beliaupun mengenang pendidikan dari 

orang tuannya pendidikan dari orang tuannya tersebut dengan 

mengatakan:  

Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat ku kepada 

mereka yang bersikap angkuh dipermukaan bumi… (QS 7: 146) 

Al-Qur’an adalah jamuan Tuhan,” demikian bunyi dalam hadits. 

Rugilah yang tidak menghadiri jamuan-Nya dan lebih rugi lagiyang 

hadir tetapi tidak menyantapnya. 

Biarlah Al-Qur’an berbicara (istantiq Al-Qur’an), sabda Ali Bin 

Abi Thalib. “bacalah Al-Qur’an seakan-akan ia diturunkan 

kepadamu”, kata Muhammad Iqbal. 

“Rasakanlah keagungan Al-Qur’an, sebelum kau menyatukan 

dengan nalarmu” kata Syaikh Muhammad Abduh. 

                                                             
3 Qurais Shihab, membumikan Al-Qur’an, 14 
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“Untuk mengantarmu mengetahui rahasia ayat-ayat Al-Qur’an 

tidak cukup engkau membaca empat kali sehari” seru Al-Muwdudi. 

Itulah sebagian petuah beliau ynag masih tergiang. Dari 

sanalah benih kecintaan kepada studi Al-Qur’an mulai bersemi 

dijiwa saya. Maka, ketika belajar di Universitas Al-Ahzar, Mesir, 

saya bersedia mengulang setahun untuk mendapatkan kesempatan 

untuk melanjutkan studi di juruan tafsir, walaupun juruan-jurusan 

lain pada fakultas lain sudah membuka pintu lebar-lebar untuk saya.4 

Sebagaimana pengakuan yang telah dipaparkan, dari sinilah 

Shihab mulai memahamiakan ilmu-ilmu Al-Qur’an, yang akhirnya 

mengantarkan beliau menjadi mufasir ternama bahkan pakar tafsir 

nomor satu di Indonesia, bahkan untuk saat ini di seluruh Asia 

Tenggara.5 Setelah menekuni dibidang tafsir itu, semakin sadarlah 

beliau betapa teptnya pilihan itu. Juga betapa besarnya kebutuhan 

manusia akan Al-Qur’an. 

2. Riwayat pendidikan M. Quraish Shihab 

Muhammad Qurais Shihab menamatkan sekolah dasarnya di 

ujung Pandang, yang pada waktu itu disebutdengan sekolah rakyat 

sebagai penulissinggung diatas, bahwa beliau disamping sekolah 

dasar, beliau diajarkan oleh orang tuanya yaitu ayahnyayaitu 

Abdurrahman Shihab dengan pendidikan keluarga yang intensif. 

                                                             
4Ibid, 14 
5 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Press), 169 
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Karena disamping ayahnya seorang juru dakwah, beliau adalah 

seorang ulama’ dan juga ahli tafsir ditempat kelahirannya. 

Setelah menyelesaikan sekolah dasar dikampung 

halamannya, ia sangat ingin melanjutkan pendidikan menengahnya 

di jawa, yang menjadi tempat ia menuntut ilmu dan yang menjadi 

pilihannya adalah kota malang. Dikota inilah, ia melanjutkan sekolah 

menengahnya di Tsanawiyah, disamping itu ia juga nyantri di 

Pondok Peantren Darul Hadits Al-Fakhiyah Malang.  

Pada tahun 1958, dia berangkat ke kairo Mesir, dan diterima 

di kela 11 Tsanawiyah Al-Azhar, setelah menamatkan dan lulus ia 

mendaftarkan diri untuk masuk pada fakultas Ushuludin, jurusan 

Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar, namun karena adanya 

persyaratan yang belum terpenuhi, maka ia rela mengulang satu 

tahun, sehingga baru tahun kemudian resmi belajar di fakultas 

Ushuludin Al-Azhar. Pada tahun 1967, ia mendapat gelar Lc (S1) 

pada fakultas Ushuludin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-

Azhar, kemudian ia melanjutkan di fakultas yang sama, dan pada 

tahun 1969 meraih gelar MA untuk spealisasi bidang tafsir Al-

Qur’an dengan judul tesis Al-I’jaz Al-Tasyri’iy li Al-Qur’an Al-

Karim.6 

Setelah ia menyelesaikan studinya dengan gelar M.A 

tersebut, untuk sementara waktu ia kembali ke kampung 

                                                             
6 Qurais Shihab, “Tentang Penulis”, Membumikan Al-Qur’an, 6 
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halamannya, ujung pandang. Dalam kurun waktu kurang lebih 

sebelas tahun (1969-1980). Ia terjun di berbagai kegiatan dan 

aktivitas sambil menimba ilmu empirik, baik dalam bidangakademik 

di Alaudin maupun di berbagai instansi pemerintahan 

setempat.7Disamping ia menimba pengalaman dan karier ini, 

kemudian ia terpilih menjadi pembantu III (bagian kemahasiswaan) 

IAIN Alaudin , ujung pandang. Selain itu, Quraish Shihab terlibat 

dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi swasta wilayah 

timur Indonesia dan diserahi tugas sebagai koordinator wilayah VII. 

Diluar tugas akademik, ia juga menjadi pembantu kepolisian 

Indonesia Timur dan bidang pembinaan mental.8 

Dari orang tuanya Quraish Shihab telah ditanamkan 

kecintaan terhadap Al-Qur’an. Tidak puas dengan apa yang telah ia 

sudah dapatkan dari almamaternya, Universitas Al-Azhar, ia selalu 

merasa belum cukup dan harus belajar untuk mendalami al-Qur’an 

itu kembali. Pada tahun 1980, dengan keingian yang besar, ia 

kembali ke kairo dan melanjutkan pedididikan di almamaternya, 

Universitas Al-Azhar untuk menempuh gelar Doktor. Setelah 

menempuh perkuliahan selama dua tahun pada tahun 1982, dengan 

desertasi berjudul: Nazhm Al-Durur Li Al-Biq’iy, Tahqiq Wa 

Dirasah, dia berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-

Qur’an dengan yudisium Summa Cum Laude disertasi penghargaan 

                                                             
7 Abudin Nata, tokoh-tokoh pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, 362 
8 Qurais Shihab, “Tentang Penulis”, Membumikan Al-Qur’an, 6 
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tingkat satu (Mumtaz ma’a martabar al-syaraf al-‘ula)9dan 

menjadikannya orang dari Asia Tenggara yang mendapatkan prestasi 

dan penghargaan tingkat pertama tersebut. 

Setelah kembali ke kampung halaman, ia tetap mengabdi di 

IAIN Alahudin , kemudian pada tahun 1984 Quraish Shihab 

dipindah tugaskan dari IAIN Alahudin untuk mengajar di IAIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta. Disini  ia akan mengajar bidang tafsir 

dan ulum al-Qur’an di program S1, S2, S3 sampai tahun 1998. 

Dengan keilmuan yang menonjol, kemudian Quraih Shihab diangkat 

sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode (1992-

1996 dan 1996-1998). Setelah itu ia di percaya menduduki jabatan 

sebagai menteri Agama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, 

namun tugas sebagai menteri Agama ia jalankan dalam waktu yang 

sangat singkat karena adanya gerakan reformasi 1998. Pada tahun 

yang sama (1998) Quraish Shihab diangkat menjadi Duta Besar 

untuk Republik Arab Mesir, Somalia dan Jibouti.10 

Disamping itu, diluar kampus ia dipercaya menduduki 

berbagai jabatan penting, antara lain: ketua Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) pusat (sejak 1984): anggota lajnah pentashih Al-Qur’an 

departemen agama (sejak 1989) dan ketua lembaga pengembangan. 

Selain itu terlibat beberapa organisasi profesional: antara lain 

pengurus perhimpunan syari’ah, pengurus konorium ilmu-ilmu 

                                                             
9Ibid, 6 
10 Abudin Nata, tokoh-tokoh pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, 362 
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Agama Departemen pendidikan dan kebudayaan, dan asisten ketua 

umum ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) ketika 

organisasi ini berdiri dan sangat maju.11 

Disela-sela kesibukannya yang sangat padat dan 

membutuhkan waktu banyak, ia aktif dan terlibat dalam berbagai 

kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri, disamping itu juga 

aktif dalam menulis surat kabar. Pada majalah amanah Quraish 

Shihab mengasuh rubrik “pelita hati”, dan pada Republika ia 

mengasuh rubric “Tanya jawab keagamaan”. Disamping kesibukan 

itu, ia juga mengauh pengajian istiqlal untuk para “Eksekutif” yang 

diselenggarakan oleh Departemen Agama.12 

Quraish Shihab merupakan salah satu cendekiawan muslim 

Indonesia yang cukup produktif, penulis yang prolefik, yang telah 

menghasilkan puluhan karya tulis. Disamping itu, ia juga memberi 

kuliah umum dalam berbagai seminar, baik dalam maupun luar 

negeri, dan institusi pendidikan (akademis) maupun non akademis. 

Diantara sekian banyak makalah seminar yang ia tulis selama 

beberapa tahun sejak 1975, ada yang diterbitkan atas permintaan 

beberapa teman sejawat dan dari penerbit mizan, kumpulan makalah 

seminar tersebut diterbitkan dengan judul membumikan Al-Qur’an, 

yang kemudian menjadi buku best tseller nasional. 

 

                                                             
11Ibid, 362 
12 Quraih Shihab, Membumikan Al-qur’an, (Bandung: Mizan, 2001), xi 
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3. Karya-karya pemikiran M.Quraish Shihab 

Meski disibukkan dengan berbagaiaktivitas akademik dan non 

akademik, M. Quraih Shihab masih sempat untuk menulis. Bahkan 

ia termasuk penulis yang produktif, baik di media masa maupun 

menulis buku. Di harian pelita, ia mengasuh rubrik “Tafsir al-

Manar”. Ia juga menjadi anggota dewan redaksi majalah ulumul 

qur’an dan mimbar ulama. Diantara karya-karya dari M. Quraish 

Shihab adalah:  

Tafsir al-Manar: keistimewaan dan kelemahannya (1984), Filafat 

hukum islam (1987),mahkota tuntunan ilahi: Tafsir Surah Al-

Baqarah (1988), membumikan al-Qur’an: Fungsi dan peran wahyu 

dalam kehidupan mayarakat (1992), Lentera Hati: Kisah dan 

Hikmah Kehidupan (1994) keduanya merupakan kumpulan makalah 

dan ceramah, selanjutnya ialah Study kritis Tafsir al-Manar(1994), 

Wawasan Al-Qur’an Tafsir Mudhu’i berbagai peroalan umat 

(1995), Mu’jizat Al-Qur’an di tinjau dari aspek kebahasaan, iayarat 

ilmiah, dan pemberitaan ghaib (1997), tafsir al-qur’an al-karim: 

tafsir atausurat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu 

(1997), Hidangan ilahi: ayat-ayat tahlil (1997), fatwa-fatwa M. 

Quraish Shihab. Seputar ibadah dan muamalah (1999),13 Untaian 

pertama buat Anakku (1995), sahur bersama (1997), menyingkap 

tabir ilahi (1998), fatwa-fatwa seputar ibadah mahdah (1999), 

                                                             
13 Saiful Amin Ghafur, Profil Para Mufasir Al-Qur’an, 217 
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fatwa-fatwa seputar wawasan agama (1999), dan dari sekian banyak 

karya M. Quraish Shihab Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan 

keserasian al-Qur’an merupakan mahakarya. Tafsir ini telah 

membumbungkan namanya sebagai salah atu Mufasir Indonesia 

yang disegani, karena mampu menulis al-Qur’an 30 juz dengan 

sangat akrab dan medetail sampai 15 jilid atau volume.14 

Menurut Howard M. Federsipel, dengan mengacu kepada 

“membumikan Al-Qur’an, Lentera Hati, dan Wawasan al-Qur’an, 

seting sosial karta-karya M. Quraish Shihab mencakup masyarakat 

awam dan kaum terpelajar, dalam bahasa Fidersipel sendiri 

dikatakan “ia ditulis untuk dapat digunakan kaum Muslim awam, 

tapi sebenarnya ia ditujukankepada pembaca yang cukup terpelajar”. 

Kesimpulan federsipel ini dapat pula diberlakukan pada karya-karya 

M. Quraish Shihab yang lainnyayang disebutkan diatas. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa seting sosial pemikiran kalam M. 

Quraish Shihab adalah masyarakat muslim awam dan masyarakat 

terpelajar di Indonesia.15 

B. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Surat Al-Qalam Ayat 1-4   

 ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسُطُرونَ 

ن  َما أَْنَت ِبنِْعَمِة َربَِِّك بَِمْجنُو  

                                                             
14 Mustofa P, M. Quraish hihab Membumikan Kalam di Indonesia, 72-73 
15Ibid, 73-74 
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 َوإِنَّ لََك ألْجًرا َغْيَر َمْمنُون  

 َوإِنََّك لَعَلى ُخلُق  َعِظيم  

Artinya: Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat 

Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila, Dan 

sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak 

putus-putusnya, Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung. (QS, Al-Qalam 29: 1-4) 

Akhir surat yang lalu, satu ayat sebelum penutupnya berbicara 

tentang dua kelompok yang bertolak belakang, satu akan dibinasakan 

Allah dan yang lainnya diselamatkan tanpa menyebut sifat-sifat mereka. 

Pada awal surah ini, setelah bersumpah dengan nun dan qalam Allah 

menjelaskan siapa yang meraih keberuntungan dan ganjaran yang tidak 

putus-putusnya serta siapa pula yang akan menemukan sanksi Allah. 

Allah berfirman: Nun, demi qalam yakni demi pena yang biasa 

digunakan untuk menulis oleh malaikat atau oleh siapapun dan juga demi 

apa yang mereka tulis.Bukanlah engkau wahai Nabi Muhammad 

disebabkan nikmat tuhan pemelihara dan pembimbing-mu semata, 

seorang gila sebagaimana yang dituduhkan oleh para pendurhaka. Dan 

sesungguhnya untukmu secara khusus atau jerih payah dan 

kesungguhanmu dalam menyampaikan dan mengajarkan wahyu Ilahi- 

benar-benar telah tersedia pahala yangbesar dan yang tidak putus-

putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada diatas budi 

pekerti yang agung.  
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Nun adalah salah satu huruf fenomis yang digunakan oleh ayat-

ayat Al-Qur’an dan disini digunakan untuk pembuka surah sebagaimana 

dipahami oleh sebagian ulama’ sebagai tantangan kepada orang-orang 

yang meragukan Al-Qur’an sebagai firman Allah. Huruf-huruf tersebut 

bagaikan menyatakan: al-qur’an terdiri dari kata-kata yang disusun dari 

huruf-huruf fenomis yang kamu kenal, misalnya nun atau alif lam, 

mim.16Cobalah buat dengan menggunakan huruf-huruf itu suatu susunan 

kalimat walau hanya sebanyak satu surah yang terdiri dari tiga ayat guna 

menandingi keindahan bahasa al-qur’an. Pasti kamu gagal.Untuk 

memahami lebih jelas lagi makna dan tujuan huruf-huruf yang menjadi 

pembuka surah-surah rujuklahke awal surah al-Baqarah dan Al-Imran. 

Kata   َم(ُالقَل ) al-qalam / pena ada yang memahaminya dengan arti 

sempit yakni pena tertentu, ada juga yang memahaminya secara umum 

yakni alat tulis apapun – termasuk computer canggih sekalipun. Yang 

memahaminya dalam arti sempit ada yang memahaminya pena yang 

digunakan malaikat untuk menulis takdir baik dan buruk serta segala 

kejadian dan makhluk yang yang kesemuanya tercatat dalam lauhul 

mahfudzh, atau pena yang digunakan malaikat untuk menulis amal-amal 

baik dan buruk setiap manusia, atau pena sahabat nabi menulis ayat-ayat 

al-Qur’an. Hemat penulis memahaminya secara umum lebih tepat, hal ini 

sejalan dengan perintah membaca yang merupakan wahyu pertama  

(Rujukan ke QS. Iqra’). 

                                                             
16 M Quraish Shihab, Tafsir Al-mishbah: Pesan, kesandan keserasian, 379 
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Firman-Nya: ( وما يسطر ون) wa ma yasthurun/ dan apa yang 

mereka tulis tentu saja anda pahami berkaitan dengan pemahaman anda 

tentang makna al-Qalam. Dengan demikian yang ditunjuk oleh kata 

mereka bila dipahami dalam arti malaikat, atau para penulis wahyu atau 

manusia seluruhnya. Siapa pun yang anda maksud dengan jelas ma 

yasthurun adalah tulisan yang dapat dibaca itu. Dengan ayat diatas Allah 

bagaikan bersumpah dengan manfaat dan kebaikan yang dapat diperoleh 

dari tulisan. Ini secara tidak langsung merupakan anjuran untuk 

membaca, karena dengan membaca seorang dapat memperoleh manfaat 

yang banyak selama itu dilakukan demi rabbika yakni demi karena Allah 

dan guna mencapai Ridha-Nya. Sekali lagi rujuklah ke penafsiran ayat 

surah Iqra’.17 

Kalimat ( )بنعمة ربِّك bi ni’mati rabbika dapat dipahami dalam arti 

berkat nikmat tuhanmu engkau bukanlah seorang yang gila. Nikmat itu 

adalah aneka anugerah Allah yang menjadikanmu terbebaskan dari 

segala kekurangan manusiawi. Kaum musyrikin menuduh Nabi 

Muhammmad Saw gila karena menyampaikan ayat-ayat al-qur’an yang 

antara lain mengandung kecaman terhadap kepercayaan mereka. Ada 

juga yang memahaminya dalam arti: engkau bukan seorang yang gila 

disebabkan karena menerima wahyu al-Qur’an itu. Ini karena kaum 

musyrikin ada yang menduga Nabi terganggu oleh setan atau jin, 

                                                             
17Ibid, 380 
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sehingga menjadi gila karena jin itulah- menurut dugaan mereka- yang 

menyampaikan kepada Nabi ayat-ayat al-Qur’an. 

Kata (ممنون) mamnuun terambil dari kata ( ِّمن) manna yang berarti 

putus atau yang berarti menyebut-nyebut pemberian sehingga 

menyinggung perasaan yang diberi. Jika anda memahaminya dalam arti 

putus maka ganjaran yang Allah anugerahkan itu akan terus menerus 

bersinambung tidak putus-putusnya. Memang siapa yang mengajar  atau 

kebaikan, maka ia akan memperoleh ganjarannya dan ganjaran orang 

yang dia ajar itu hingga hari kiamat, tanpa berkurang ganjaran orang 

yang diajarnya itu. Anda dapat membayangkan betapa banyak sudah 

yang diajar oleh Nabi dan berapa banyak juga yang diajar oleh murid-

murid Nabi Saw dan kemudian seterusnya. Dengan demikian ganjaran 

yang beliau dapatkan menjadi berantai tidak putus-putusnya.18 

Kata ( لُقخُ  ) khuluq jika tidak dibarengi dengan adjektifnya, maka 

ia selalu berarti budi pekerti yang luhur, tingkah laku dan watak terpuji. 

Kata (َعلى) ‘ala mengandung makna kemantapan. Disisi lain ia 

menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw yang menjadi mitra bicara 

ayat-ayat diatas di atas tingkat budi pekerti yang luhur, bukan sekedar 

berbudi pekerti yang luhur. Memang Allah menegur beliau jika bersikap 

dengan sikap yang hanya baik dan telah biasa dilakukan oleh orang-

orang yang dinilai sebagai berakhlaq mulia. Rujukan ke awal surah 

‘Abasa Wa Tawalla! 

                                                             
18Ibid, 380 
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Keluhuran budi pekerti Nabi Saw yang mencapai puncaknya itu 

bukan aja dilukiskan oleh ayat diatas dengan kata ( كانِّ  ) innaka/ 

sesungguhnya engkautetapi dengan tanwin (bunyi dengung)pada kata 

 lam yang digunakan untuk mengukuhkan (ل) khuluqin dan huruf (خلق)

kandungan pesan menghiasi kata(عل) ala di samping kata ala itu sendiri, 

sehingga berbunyi (لعل) la’ala, dan yang terakhir pada ayat ini adalah 

penyifatan khuluq itu oleh Tuhan Yang Maha Agung dengan kata ( 

 – ”adzim / agung. Yang kecil bila menyifati sesuatu dengan “Agung)عظيم

belum tentu dewasa. Tetapi jika Allah yang menyifati sesuatu dengan 

kata agung maka tidak dapat terbayang betapa keagungannya. Salah satu 

bukti dari sekian banyak bukti tentang keagungan akhlaq Nabi 

Muhammad Saw – menurut Sayyid Qutub- adalah kemampuan beliau 

menerima pujian ini dari sumber Yang Maha Agung itu dalam keadaan 

mantap tidak luluh dibawah tekanan pujian yang demikian besar itu, 

tidak pula goncang kepribadian beliau yakni tidak menjadikan beliau 

angkuh. Beliau menerima pujian itu dengan penuh ketenangan dan 

keseimbangan. Keadaan beliau itu menurut Sayyid Qutub menjadi bukti 

melebihi bukti yang lain tentang keagungan beliau.  

Sementara ulama memahami kata (خلق عظيم) khuluqin 

adzimdalam arti agama berdasar firman-Nya innaka ‘ala sirathin 

mustaqim. (QS. Az-Zukhruf [43]: 43 sedang Shirath al-Mutaqhim antara 

lain dinyatakan oleh al-Qur’an sebagai Agama.Sayyidah ‘Aisiyah ra. 

Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullahbeliau menjawab Akhlak beliau 
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adalah al-Qur’an (HR.Ahmad). ‘Aisiyah ra. Ketika itu membaca awal 

surah al-Mu’minun untuk menggambarkan sekelumit dari akhlak beliau 

itu. Jika demikian, bukanlah lembaran-lembaran al-Qur’an, dan temukan 

ayat-ayat perintah atau anjuran, pahami secara benar kandungannya, 

Anda akan menemukan penerapannya pada diri Rasulullah saw. Beliau 

adalah bentuk nyata dari tuntunan al-Qur’an. Selanjutnya karena kita 

tidak mampu mendalami semua pesan al-Qur’an, maka kitapun tidak 

mampu melukiskan betapa luhur akhlak Rasulullah saw. Karena itu pula 

setiap upaya yang mengetengahkan sifat-sifat luhur Nabi Muhammad 

saw., ia tidak lain hanya sekelumit darinya. Kita hanya bagaikan 

menunjuk dengan jari telunjuk gunung yang tinggi-karena lengan tak 

mampu merangkulnya. Sungguh tepat penyair al-Bushiri – setelah 

menyebut sekian banyak budi pekerti Nabi lalu menyimpulkan bahwa : 

 ومبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق هللا كلهم

“ Batas pengetahuan kita tentang beliau hanyalah bahwa beliau 

adalah seorang manusia; dan bahwa beliau adalah sebaik-baik makhluk 

Ilahi seluruhnya “  
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BAB IV 

NILAI-NILAI KOMPETENSI GURU YANG TERKANDUNG 

DALAM SURAT AL-QALAM AYAT 1-4 DAN RELEVANSINYA 

DENGAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU 

 

A. Nilai-Nilai Kompetensi Guru Dalam Surat Al-Qalam Ayat 1-4 

Beberapa kompetensi yang terkandung dalam surat al-qalam yang 

bisa di jadikan  salah satu sarana untuk mencapai kemajuan 

pendidikan dan keprofesionalan seorang guru. 

1. Menguasai dan memanfaatkan IPTEK 

Allah SWT bersumpah dengan kalam dan kitab untuk 

membuka pintu pengajaran dengan keduanya itu, karena tuhan 

tidak bersumpah kecuali dengan urusan-urusan yang besar. Apabila 

Dia bersumpah dengan matahari dan bulan, malam dan fajar, maka 

itu disebabkan besarnya makhluk dan penciptaannya. Apabila dia 

bersumpah dengan kalam dan kitab, maka itu disebabkan luasnya 

ilmu dan pengetahuan, yang dengannya jiwa dididik, urusan sosial 

dan pembangunan menjadi maju, dan kita menjadi umat terbaik 

sebagaimana yang digambarkan Allah.1 

Pada ayat yang mula turun di Gua Hira’, kata yang mula 

sekali ialah IQRA’, artinya menyuruh baca. Kalau dipandang 

sepintas lalu niscayaakan kita katakan bahwa wahyu ini dan 

                                                             
1 Ahmad Mustofa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi jus 29, (Semarang: CV Toha 

Putra Semarang, cetakan ke-dua1993), 47 
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perintah inidatang kepada Nabi Muhammad Saw sendiri, padahal 

beliau ummi, tidak tahu membaca. Dan itupun diakuinya sendiri 

:“maa ana biqari”., “saya tidak pandai membaca.”Tetapi setelah 

kita renungkan lebih mendalamnampaklah bahwa maksudnya jauh 

lebih dalam dari  itu, yaitu menerangkan bagaimana pentingnya 

membaca untuk umat yang beragama. Dan diayat keempat datang 

dengan wahyu menerangkan bahwa tuhan mengajar dengan qalam. 

Dengan qalam manusia diberitahu barang yang tadinya tidak tahu. 

Dan kemudian itu, di surat 68 ini, surat al-qalam ini sudah diambil 

menjadi sumpah betapa pentingnya arti qalam, betapa pentingnya 

tinta yang dituliskan oleh qalam dan diiringkan lagi dengan sumpah 

betapa pentingnya apa yang mereka gariskan dengan qalam itu, 

yaitu ilmu.2 

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat pertama surat al-

qalam dalam tafsir al-mishbah bahwa arti kata qalam menunjukkan 

arti alat tulis, dan di jelaskan juga bahwa alat tulis tersebut 

termasuk komputer yang canggih sekaligus.3Hal ini secara tidak 

langsung untuk menjadi seorang guru profesional maka harus 

mampu untuk memanfaatkan IPTEK guna untuk mencapai 

kurikulum dalam pendidikan. 

                                                             
2Hamka, Tarsir Al-Azhar Juz XXIX, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 44 
3 M Quraish Shihab, Tafsir Al-miashbah: Pesan, kesan dan keserasian, 379 
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Disamping seorang guru harus memperbanyak wawasan 

dengan memperbanyak membaca, maka dari sini kita dapat 

menyimpulkan bahwa untuk menjadi seorang guru profesional 

maka ia harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan bahkan 

mampu untuk memanfaatkannya. Dengan tujuan agar seorang guru 

selain untuk menambah wawasannya maka seorang guru mampu 

menyampaikan semua materi pembelajaran kepada siswanya 

sehingga tujuan pembelajaran yang di targetkan mampu berjalan 

sesuai dengan tujuan dari kurikulum pendidikan yaitu yang 

tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.  

2. Sehat jasmani dan rohani 

Dalam surat al-qalam ayat 2 di jelaskan bahwa orang-orang 

musyrikin menganggap bahwa nabi Muhammad adalah orang gila, 

karena wahyu yang berupa ayat-ayat al-qur’an yang disampaikan 

kepada mereka sangat bertentangan dengan ajaran mereka, bahkan 

wahyu yang disampaikannya mengandung kecaman kepada 

ajarannya. Bahkan kaum musyrikin menduga bahwa nabi 

Muhammad terganggu setan dan jin, sehingga menjadi gila karena 

jin itulahmenurut dugaan mereka yang menyampaikan kepada Nabi 

ayat-ayat al-Qur’an. 

Akan tetapi keberanian beliau menegakkan kebenaran 

ditengah-tengah seluruh mayarakat yang berbuat mungkar. Sikap 

yang pantang mundur dan terus terang menyatakan yang salah itu 
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tetap salah dan yang benar tetap benar, meskipun apa tuduhan yang 

akan ditimpakan kepada dirinya, menyebabkan sebagian dari orang 

yang tidak dapat mengikis dakwahnya itu jadi gelap mata! Lalu 

menuduh sebagai orang gila.4 

Tentu saja sebagai seorang manusia sekali-kali akan 

tersinggung juga perasaan beliau lantaran tuduhan gila itu. 

Sekurang-kurangnya akan menghibahkan hati beliau. Disaat seperti 

itulah turun ayat ini. Bahwasannya nikmat yang diberikan allah 

kepada engkau adalah banyak sekali. Diantara nikmat yang 

demikian banyaknya adalah suatu hal yang jadi puncaknya, yaitu 

kesehatan dari engkau lahir batin, jasmani dan rohani. Kesehatan 

jasmani dan rohani itulah yang menyebabkan berani karena yang 

benar, seorang dari ditengah-tengah kaum yang masih hidup dalam 

kegelapan tidak ada tujuan.5 

Kesehatan jasmani dan rohani yang baik merupakan syarat 

mutlak bagi seorang guru. Menjadi seorang guru harus sehat 

jasmani, sehat rohani, dan tidak boleh mempunyai cacat tubuh 

yang nyata. Karena jika seorang guru memiliki masalah mengenai 

jasmani dan rohaninya akan dapat menggangu proses pembelajaran 

sehingga ilmu yang akan ditransferkan kepada peserta didik tidak 

akan maksimal. 

 

                                                             
4Hamka, Tarsir Al-Azhar Juz XXIX, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 45 
5Ibid., 45 
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3. Memiliki budi pekerti yang baik 

Budi pekerti adalah sikap hidup, atau karakter, atau 

perangai. Dibawa oleh latihan atau kesanggupan mengendalikan 

diri. Mula-mulanya latihan  dari sebab sadar akan yang baik adalah 

baik, dan yang buruk adalah buruk. Lalu dibiasakan berbuat yang 

baik itu. Kemudian menjadilah dia adat kebiasaan, tidak mau lagi 

mengerjakan yang buruk, melainkan selalu mengajarkan yang baik 

dan yang lebih baik.6 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa untuk 

menjadi seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi peserta 

didiknya.Seorang guru harus memberi contoh perilaku yang baik 

oleh guru kepada peserta didik dengan harapan peserta didiknya 

melakukan perilaku tersebut. Keteladanan seorang guru itu sendiri 

menjadi faktor penentu yang utama dalam pembentukan karakter 

peserta didik, karena peserta didik akan berperilaku baik bukan 

dari instruksi atau perintah guru untuk berbuat baik tetapi dari 

perilaku bukan baik yang ditampilkan oleh guru itu sendiri. 

B. Relevansi kompetensi Guru yang terkandung dalam surat al-qalam 

ayat 1-4 dalam peningkatan profesionalitas guru 

Untuk mengetahui keterkaitan antara kompetensi dalam surat al-

qalam ayat 1-4 dengan peningkatan keprofesionalita seorang guru, 

maka terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dalam surat al-

                                                             
6Ibid,45 
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qalam ayat 1-4 dan keterkaitannya dengan peningkatan profesionalitas 

guru.  

Kompetensi merupakan seperangkat penguasaan, kemampuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai guru yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan 

pengalamannya sehingga dapat menjalankan tugas mengajarnya 

secara profesional, kompetensi dalam surat al-qalam ini sesuai dengan 

proses dakwah nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran islam. 

Kita dapat mengambil nilai-nilai kompetensi yang dapat kita ambil 

dari perjalanan dakwah Nabi, yaitu: 

Nilai-nilai kompetensi dalam surat al-qalam 1-4 

1 Menguasai IPTEK Arti kata qalam menunjukkan arti alat 

tulis, dan di jelaskan juga bahwa alat 

tulis terebut termasuk komputer yang 

canggih sekaligus. 

2 Sehat jasmani dan 

Rohani 

Disaat Nabi sedang berdakwah, banyak 

kaum musyrikin yang mengangap 

bahwa nabi Muhammad SAW gila, 

akan tetapi Allah menjawab nabi 

Muhammad bukanlah orang yang gila, 

bahkan Nabi Muhammad berada pada 

puncak kenikmatan yaitu terbebaskan 

dari segala kekurangan manusiawi. 
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Diantara nikmat yang demikian 

banyaknya adalah suatu hal yang jadi 

puncaknya, yaitu kesehatan dari 

engkau lahir batin, jasmani dan rohani. 

3 Budi pekerti yang 

baik 

Dalam perjalanan berdakwah, Nabi 

Muhammad selalu mengajarkan 

tentang akhlak baik. Nabi selalu 

mengajarkan tentang yangmula-

mulanya latihan  dari sebab sadar akan 

yang baik adalah baik, dan yang buruk 

adalah buruk. Lalu dibiasakan berbuat 

yang baik itu. Kemudian menjadilah 

dia adat kebiasaan, tidak mau lagi 

mengerjakan yang buruk, melainkan 

selalu mengajarkan yang baik dan yang 

lebih baik. 

 

Inilah nilai-nilai kompetensi yang diajarkan Rasulullah dalam 

proses dakwah. Jika seorang pendidik atau seorang guru mampu 

menerapkan seperti yang diajarkan Rasulullah dalam menyebarkan 

agama tersebut, maka tujuan pendidikan akan berjalan sesuai dengan 

tujuan dari kurikulum yaitu pancasila dan UUD.  
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Seorang guru hendaknya selalu memperbaiki dirinya sendiri 

sembari memperbaiki perilaku peserta didiknya. Aktifitas pendidik 

bukan semata-mata hanya untuk menambah wawasan keilmuan saja, 

tetapi lebih luas dari itu, tujuan yang paling utama adalah untuk 

mendapat ridha dari Allah SWT dan membawa anak didik kepada 

kehidupan yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep 

kompetensi guru dalam surat al-qalam ayat 1-4 yakni seorang 

pendidik dalam mendidik pesrta didiknya harus mencontoh yang telah 

di contohkan Nabi Muhammad dalam menghadapi umatnya ketika 

berdakwah.   

Profesionalitas lebih menggambarkan “keadaan” derajat 

keprofesian seseorang yang dapat dilihat dari sikap, pengetahuan, dan 

keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Maka 

seorang guru harus mampu menguasai kompetensi-kompetensi  

sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama RI No 16 

Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada pada sekolah 

yang terdapat pada pasal 16 meliputi: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, 

dan kompetensi kepemimpinan.  

Kompetensi pendidik 

1 Kompetensi 

pedagogic 

Kompetensi Pedagogig adalah 

kemampuan seorang pendidik dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik. 
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2 Kompetensi 

kepribadian 

Kompetensi kepribadian (personality) 

adalah kemampuan yang melekat 

dalam diri pendidik secara mantap, 

stabil, dewasa, dan berwibawa menjadi 

teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. 

3 Kompetensi sosial kompetensi sosial adalah kemampuan 

pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi, 

bergaul dan bekerjasama secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, 

sesama tenaga kependidikan, dengan 

orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar 

4 Kompetensi 

professional 

Kompetensi profesional adalah 

kemampuan pendidik terhadap 

penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang 

memungkinkannya membimbing 

peserta didik sehingga dapat memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam standar nasional pendidikan. 

5 Kompetensi Merupakan kemampuan untuk menjadi 
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kepemimpinan inovator, motivator, fasilitator, 

pembagian dan konselor, dalam 

pembudayaan pengamalan ajaran 

agama. Kemampuan 

mengorganisasikan potensi unsur 

sekolah secara sistematisserta 

kemampuan membuat perencanaan. 

 

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui dan dipahami dengan 

adanya kompetensi pendidik akan membantu proses pembelajaran 

lebih terarah dan sistematis. Sehubungan dengan yang diatas, setiap 

guru dituntut untuk memiliki kelima kompetensi tersebut. 

Keprofesionalitasan seorang guru maka dapat dilihatdari 

penguasaanya terhadap kompetensi tersebut. 

Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada 

kompetensi kepribadian, karena dalam kandungan surat al-qalam ayat 

1-4 lebih cenderung menjelaskan pada pembentukan kepribadian 

seorang pendidik. Ada beberapa poin yang menjelaskan tentang 

kepribadian, salah satunya dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah 

benar-benar berbudi pekerti yang agung.  

Dalam tafsir al-mishbah dijelaskan bahwa arti khuluqberarti budi 

pekerti yang luhur, tingkah laku, dan watak terpuji. Dari penjelasan 

ini terdapat relevansi dengan kemampuan yang terkandung dalam 
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kompetensi kepribadian guru, yaitu penampilan upaya menjadikan 

dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Penampilan 

diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladanbagi 

peserta didik dan masyarakat. 

Khuluqin azhim, budi pekerti yang amat agung. Budi pekerti 

adalah sikap hidup, atau karakter, atau perangai. Dibawa oleh latihan 

atau kesanggupan mengendalikan diri. Mula-mulanya latihan dari 

sebab sadar akan yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk. 

Lalu dibiasakan berbuat yang baik itu. Kemudian menjadilah dia adat 

kebiasaan, tidak mau lagi mengerjakan yang buruk, melainkan selalu 

mengerjakan yang baik dan yang lebih baik.7Dari pendapat diatas 

dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat relevansi dengan 

kompetensi guru yaitu bahwa seorang guru harus berpenampilan 

sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.  

Sedangkan dalam terjemah tafsirAl-Maraghi jus 29, dijelaskan 

bahwa makna dari ayat 4 surat al-qalam ialah bahwa “Allah telah 

menjadikan engkau mempunyai rasa malu, mulia hati, pemberani, 

pemaaf, penyabar dan segala akhlaq yang mulia”.8Dalam penafsiran 

ini dapat disimpulkan bahwa dalam kandungan surat al-qalam ayat 4 

ini mempunyai banyak peran dalam kompetensi kepribadian sehingga 

dengan adanya isi kandungan dalam ayat tersebut sangat berperan 

penting dalam peningkatan profesionalitas seorang guru.  

                                                             
7Hamka, Tafsir Al-Azhar juz XXIX, (Jakarta: PT Citra Serumpun Padi, 1983), 45 
8Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (semarang: CV Toha Putra Semarang, 

1998), 48 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari kajian yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, dapat 

diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:  

1. Kompetensi guru dalam surat al-qalam ayat 1-4 adalah kompetensi 

pendidikan seperti keteladanan dalam mendidik seperti yang 

dicontohkan Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah. Di dalam 

surat al-Qalam ayat 1-4 ini banyak nilai-nilai kompetensi seorang 

guru, diantaranya adalah mampu mengoprasikan IPTEK, sehat 

jasmani dan rohani, dan memiliki budi pekerti yang baik. 

2. Dari uraian terkait dengan nilai-nilai kompetensi pendidik dalam surat 

al-qalam ayat 1-4 dan upaya peningkatan profesionalitas guru, yaitu 

bahwa kompetensi seorang pendidik dalam surat al-Qalam ayat 1-4 

merupakan perwujudan nyata dari seorang pendidik. Dimana dalam 

kompetensi pendidik dijelaskan mengenai lima kompetensi pendidik 

yang kesemuanya memiliki keterkaitan secara langsung dengan surat 

al-qalamayat 1-4.   

B. Saran 

Dengan mengkaji kompetensi dalam surat al-Qalam ayat 1-4 

mengenai perjuangan nabi Muhammad dalam berdakwah, diharapkan 

pembaca mampu mengambil hikmah, bahwa seorang pendidik baik di 

lembaga formal maupun nonformal seorang pendidik mampu menjadi 
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suritauladan yang baik bagi siapa saja yang mengambil pelajaran 

padanya. Dan berdasarkan apa yang telah dikaji di atas, maka kita 

diharapkan mampu untuk belajar dalam mengamalkan nilai-nilai 

kompetensi dalam surat al-Qalam ayat 1-4sebagai wujud kompetensi 

seorang pendidik yang pada akhirnya akan menjadikan peningkatan 

keprofesionalitasan seorang guru. 
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