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Kata Kunci : Profil Guru, Novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela, Pendidikan 

Islam. 

 

Sosok guru memegang andil yang besar dan strategis dalam mengantarkan 

manusia ke arah tujuan pendidikan. Peran guru ini antara lain membina penguasaan 

keterampilan dan keilmuan dalam diri siswa serta mengantarkan siswa mengalami 

penjernihan nilai hidup, penghayatan hidup, dan pengalaman nilai hidup termasuk 

nilai moral dan iman. Peran penting yang tidak dapat terwakilkan oleh alat teknologi 

secanggih apapun. Oleh karena itu, tidak heran apabila pembahasan tentang profil 

guru tidak henti-hentinya dilakukan. Selain dalam buku pendidikan, pembahasan 

tentang profil guru pun dilakukan pada karangan sastra seperti halnya novel. Novel 

Totto-chan Gadis Cilik di Jendela , karya sastra jepang yang mengulas biografi 

sederhana sosok guru pada masa sekitar Perang Dunia II. Pengalaman kekaguman 

pada sosok guru sekaligus kepala sekolah Sosaku Kobayashi (1893-1963) yang tidak 

bisa dilepaskan dari Tomoe Gakuen  yang didirikannya, serta lingkungan sekitarnya 

adalah cerita-cerita di dalam buku tersebut. 

Untuk mengungkapkan lebih lanjut tentang profil guru dalam novel Totto-

chan Gadis Cilik di Jendela dirangkum sebagai berikut dalam rumusan masalah 

penelitian: (1)Bagaimanakah profil guru dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di 

Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi? (2) Bagaimanakah pandangan Pendidikan Islam 

terhadap profil guru dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela  karya Tetsuko 

Kuroyanagi? Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca, catat dan pustaka, 

untuk selanjutnya diadakan analisis data dengan menggunakan analisis komparatif 

dan analisis isi. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kajian 

pustaka (library research). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) 

Profil guru yang terdapat dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela guru selalu 

memberikan motivasi, memahami kasih sayang, disiplin, selalu semangat, 

mengetahui kapasitas siswa, tidak egois, mengatur konsentrasi, berani tampil beda, 

melindungi siswa minoritas, menjadi pendengar yang baik, tidak memerintah, sehat 

jasmani dan rohani, iklhas, sabar; (2)Dalam pandangan pendidikan islam profil guru 

yang terdapat dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela sebagian besar juga 

terdapat pada profil guru dalam pendidikan Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia. Tujuan 

akhir dari sebuah pendidikan khususnya pendidikan Islam adalah 

terbentuknya insa<n kami<l, yakni manusia yang mempunyai wajah Qurani, 

tercapainya insan yang memiliki dimensi religius, budaya dan ilmiah.
1
 

Melalui pendidikan Islam, manusia dapat tumbuh dan berkembang secara 

wajar dan sempurna sehingga ia bisa menjalankan tugas yang semestinya 

sebagai manusia di muka bumi ini.  

Untuk merealisasikan tujuan dalam pendidikan Islam, sosok guru 

memegang andil yang besar dan strategis dalam mengantarkan manusia ke 

arah tujuan tersebut. Peran guru ini antara lain membina penguasaan 

keterampilan dan keilmuan dalam diri siswa serta mengantarkan siswa 

mengalami penjernihan nilai hidup, penghayatan hidup, dan pengalaman 

nilai hidup termasuk nilai moral dan iman.
2
  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa guru adalah 

orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.
3
 Guru 

                                                           
1
 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 

214. 
2
 Samana, Profesionalisme Pendidik (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 38. 

3
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka,1989) Cet. 2, 288. 

1 
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adalah mitra anak didik dalam kebaikan. Jika guru baik, anak didik pun 

menjadi baik. Tidak ada seorang guru yang bermaksud menjerumuskan anak 

didiknya ke lembah kenistaan. Oleh karena itu, guru sebagai ujung tombak 

pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk memajukan mutu dan 

kualitas pendidikan.
4
  

Sebagaimana diketahui, seseorang tidak lantas bisa dikatakan sebagai  

guru hanya karena telah menyampaikan ilmu yang ia miliki kepada orang 

lain. Guru tidaklah sama dengan pengajar. Sebab, pengajar hanya 

menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Prestasi tertinggi yang dapat 

dicapai oleh seorang pengajar adalah apabila ia berhasil membuat pelajar 

memahami dan menguasai materi pengajaran yang diajarkan kepadanya. 

Guru tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pengajaran 

kepada murid saja tetapi juga membentuk kepribadian seorang anak didik 

bernilai tinggi.  

Dari sinilah sosok atau figur seorang guru yang sempurna sangatlah 

diharapkan adanya.  Dibutuhkan sosok guru yang benar-benar kompeten, 

profesional dan ahli dalam bidang pendidikan. Di  tangan guru yang baik, 

sistem pembelajaran yang baik pun akan tercipta. Pembelajaran yang baik, 

akan menghasilkan generasi muda yang tangguh, kokoh, dan kredibel dan 

mampu memanfaatkan hasil pendidikan ke dalam kehidupan masyarakat.  

                                                           
4
 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Ponorogo: Stain Press, 2011), 1.  
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Untuk menjadi soerang guru yang profesional,  dibutuhkan beberapa 

kriteria yang harus dimiliki oleh guru. Athiyah al- Abrasyi<< mengatakan 

bahwa guru hendaknya berlaku zuhud, bersih, ikhlas, pemaaf, mengetahui 

tabiat murid dan menguasai materi pelajaran.
5
 Selain itu, John Dewey 

menghendaki agar para guru mengetahui dan memahami tingkat kemampuan 

dan perkembangan peserta didik. Dikatakannya bahwa guru harus 

mengetahui betul apa yang ada di benak peserta didik.
6
 

 Sosok guru yang ikhlas, pemaaf, mengetahui tabiat murid dan 

menguasai materi pelajaran dapat ditemukan pada sosok guru sekaligus 

kepala sekolah Mr. Sosaku Kobayashi dalam novel Totto-chan karya Tetsuko 

Kuroyanagi misalnya. Figur guru dalam novel ini adalah figur guru yang 

sangat dipatuhi oleh anak didiknya bukan karena takut melainkan karena 

besarnya rasa sayang mereka terhadap Mr. Kobayashi. Novel Totto-chan 

adalah salah satu bukti kecintaan anak didik Mr. Kobayashi terhadapnya. 

Sebut saja Tetsuko Kuroyanagi (penulis Totto-chan), adalah salah satu bukti 

keberhasilan dari model bimbingan seorang guru yang apik. 

Namun, sebagaimana manusia pada umumnya, guru tentunya 

memiliki kekurangan dan kelemahan tersendiri. Banyak ditemui, guru yang 

masih memaksakan kehendaknya kepada anak didik dengan alasan kebaikan 

mereka. Juga, seorang guru yang belum menguasai kemampuan anak 

                                                           
5
 Ibid., 20. 

6
 John Dewey, Pendidikan dan Pengalaman, terj. Hani‟ah (Jakarta: Teraju, 2004(, 27. 
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didiknya sehingga sering salah pola pembelajaran. Hal-hal seperti inilah yang 

sangat disayangkan dalam dunia pendidikan saat ini. 

Tentunya kekurangan-kekurangan tersebut dapat diminimalkan dengan 

adanya upaya pembenahan diri oleh para guru. Dengan mengikuti seminar 

kependidikan misalnya. Atau juga bisa dilakukan dengan menambah 

wawasan melalui jendela ilmu, yakni buku. Telah banyak literatur 

pendidikan di Indonesia. Mulai dari buku bacaan berat seperti UU tentang 

Dosen dan Guru, karya-karya para pemikir pendidikan Islam seperti karya Al 

G{azha>li>, model pendidikan Gus Dur dan lain-lain. Banyak pula buku bacaan 

ringan yang bertemakan pendidikan, seperti tetralogi Laskar Pelangi, Orang 

Miskin Dilarang Sekolah. Juga salah satunya novel terjemahan Jepang Totto-

chan Gadis Cilik di Jendela  yang di ambil dari pengalaman langsung sang 

penulis. 

Dalam novel Totto-chan ini, akan dapat dilihat bagaimana seorang 

guru bisa membuat sebuah kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi hal 

yang sangat disukai oleh para murid.  Keramahan kepala sekolah ketika kali 

pertama menerima kedatangan Totto-chan berpengaruh besar terhadap rasa 

kepercayaan Totto-chan kepada beliau. Sikap kepala sekolah yang sangat 

menyayangi anak-anak membuat para ibu percaya meninggalkan anak-

anaknya di sekolah. Dengan limpahan kasih sayang  dari kepala sekolah dan 

dari guru lainnya, anak-anak merasa bersemangat dan senang hati dalam 
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mengikuti kegiatan sekolah. Baik kegiatan yang berupa  indoor seperti 

belajar menghitung dan membaca maupun kegiatan outdoor seperti 

berkunjung ke Kuil dan belajar bercocok tanam. 

Tentunya, dengan melihat darimana novel ini ditulis dapat diketahui 

bahwa tokoh-tokoh dalam cerita ini bukanlah insan yang beragama  Islam. 

Namun, bukan berarti karakter ataupun keteladanan kepala sekolah bisa 

dipandang sebelah mata. Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda, 

 )متفق عليه)اْنظْرماقال وا تْنظْرمْن قال 

Artinya: “Lihatlah apa yang di sampaikan , jangan melihat pada siapa 

yang menyampaikan”(Mutafaq „Alaih). 

Dengan adanya dalil di atas, jelas bahwa dalam dunia pendidikan, 

terlebih pendidikan Islam, tidak menutup mata akan perkembangan 

pendidikan nonIslam, salah satunya pendidikan di Jepang yang dapat 

diketahui dalam novel Totto-Chan ini. Profil Mr. Sosaku Kobayashi yang 

menjabat sebagai guru sekaligus Kepala Sekolah Tomoe Gakuen dapat 

dijadikan sebagai referensi guru masa sekarang. Sikap ramah, cinta akan 

dunia anak-anak dan dapat memahami anak-anak adalah beberapa karakter 

yang dapat dicontoh dari beliau. 

Dengan melihat sekilas pemaparan tentang profil guru dan bahwa 

sosok  guru adalah hal yang paling penting serta yang utama dalam 

pendidikan. Juga karena guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang 
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penting bagi peradaban manusia. Oleh karena itu, sangat relevan kiranya 

untuk diuji keutamaannya, dalam sebuah karya ilmiah dalam judul: Profil 

Guru dalam Novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela Karya Tetsuko 

Kuroyanagi Prespektif  Pendidikan Islam. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumusankan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah profil guru dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela 

karya Tetsuko Kuroyanagi? 

2. Bagaimanakah profil guru dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela 

karya Tetsuko Kuroyanagi dalam prespektif pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan profil guru dalam novel Totto-chan Gadis Cilik 

di Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi. 

2. Untuk mendeskripsikan  profil guru dalam novel Totto-chan Gadis Cilik 

di Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi dilihat dari prespektif pendidikan 

Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam tujuan penelitian, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat secara  teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Dari penelitian ini akan didapatkan gambaran mengenai profil guru 

yang ideal. Pendidik yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan melalui 

kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, baik dalam pendidikan 

umum maupun dalam pendidikan Islam. Sehingga nantinya dapat 

digunakan sebagai sumbangan pemikiran di dalam dunia lembaga 

pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru sebagai 

acuan atas amanah yang telah diberikan terhadapnya, yakni berupa anak 

didiknya.  

a. Bagi lembaga Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perekrutan guru dan 

tenaga kependidikan, baik dalam pendidikan formal maupun 

nonformal. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan  dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dan referensi dalam upaya pengembangan kualitas 

diri dalam melaksanakan tugas kependidikannya, khususnya dalam 
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mengajar, mendidik, membimbing dan bertanggung jawab atas 

amanah yang diberikan kepadanya. 

c. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

wawasan berpikir dan pengalaman dalam penelitian khususnya 

analisis kepustakaan. 

d.  Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

ilmiah bagi kalangan akademisi yang mengadakan penelitian 

berikutnya, baik meneruskan maupun mengadakan riset baru. 

 

E. Kajian Teori dan Telaah Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Teori 

a. Tinjauan Tentang Profil 

Profil berasal dari bahasa Inggris “profile” yang berarti 

tampang/ raut muka, riwayat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  

(KBBI),  profil memiliki arti pandangan dari samping (wajah orang), 

lukisan (gambar) orang dari samping, sketsa biografis, penampang 

(tanah, gunung, dsb), grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta 

tentang hal-hal khusus.
7
 Profil juga diartikan garis-garis muka 

manusia, tampang muka. Contoh: Profil Pak Umar menyatakan 

                                                           
7
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , ed. 3 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), 897. 
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seorang periang dan peramah.
8
 Jadi, yang dimaksud dengan profil 

adalah penggambaran tentang diri seseorang yang dapat diindera. 

 

b. Tinjauan Tentang Guru   

Dalam Undang-Undang RI No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan 

Dosen, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan 

mengevaluasi siwa pada pendidikan anak usia dini jalur formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9
 

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa 

pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang 

mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik 

sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu.
10

  

Selanjutnya, kualifikasi guru diperjelas kembali dalam 

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, Poin A berikut ini.
11

 

1) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal 

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur 

formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak 

                                                           
8
 M. Sastrapradja, Kamus Istilah Pnedidikan dan Umum (Surabaya: Usana Offset Printing, 

1981), 392. 
9
 UU RI No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen pdf. hal, 1.  

10
 Ibid., 23. 
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Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), 

guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), guru Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), guru 

Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Luar Biasa/Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru 

Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

(SMK/MAK*), sebagai berikut. 

a) Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA 

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi 

akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau 

psikologi yang diperoleh dari program studi yang 

terakreditasi. 

b) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI 

Guru pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, 

harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang 

pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi 

yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

c) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs 
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Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, 

harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan 

diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

d) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA 

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, 

harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan 

diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

e) Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB 

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain 

yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik 

pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 

program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan 

mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari 

program studi yang terakreditasi. 

f) Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK* 

Guru pada SMK/MAK* atau bentuk lain yang 

sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 

minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program 
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studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang 

terakreditasi.
12

 

2) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan 

Kesetaraan 

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat 

diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat 

diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat 

diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan 

kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah 

dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberikan wewenang untuk 

melaksanakannya.
13

 

Guru memliki beberapa peran penting, di antaranya: 

1) Guru sebagai pendidik (educator), yakni yang mengarahkan peserta 

didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian sempurna seiring 

dengan tujuan diciptakannya.
14

 

2) Guru sebagai  pengajar (intruksional), yakni guru yang bertugas 

merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang 

                                                           
12

 PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, hal 3 dalam hukum.unsrat.ac.id/men/mendiknas_16_2007.pdf. 

(Keterangan:  Tanda  * pada halaman ini dan halaman-halaman berikutmya, hanya untuk guru 

kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif) 
13

Ibid., 3 -4  
14

 Muhammad Muntahibun, Ilmu Pendidikan Islam, 93. 

http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendiknas_16_2007.pdf
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telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah 

program dilaksanakan.
15

 

3) Guru sebagai pembimbing, yaitu memberikan bimbingan terhadap 

peserta didik dalam interaksi belajar mengajar, agar siswa tersebut 

mampu belajar dengan lancar dan berhasil serta efektif dan efisien.
16

 

4) Guru sebagai teladan (demonstrator), yakni sebagai contoh bagi 

peserta didik dan masyarakat. Sejak dulu guru menjadi anutan 

masyarakat. Guru tidak hanya dibutuhkan oleh para murid di ruang 

kelas, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat lingkungannya dalam 

menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi. Hal ini 

sesuai dengan semboyan ing ngarso sung tulada, ing madya mangun 

karsa, tut wiruhandayani.
17

 Al G{azha>li> mengatakan: 

“Hendaklah guru mengamalkan ilmunya, jangan perkataannya 

membohongi perbuatannya. Perumpamaan guru yang membimbing murid 

adalah bagaikan ukiran  dengan tanah liat, atau bayangan dengan tongkat. 

Bagaimana mungkin tanah liat dapat terukir sendiri tanpa ada alat untuk 

mengukirnya, bagaimana mungkin bayangana akan lurus kalau tongkatnya 

bengkok.”18
 

 

5) Guru sebagai pelatih, yakni seorang guru bertugas mengembangkan 

keterampilan-keterampilan yang ada pada siswa.
19

 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 7-8. 
18

 Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al G{azha>li> Tentang Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,1998) Cet. I,76. 
19

 Ibid.,7 
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6) Guru sebagai penilai dan evaluator, artinya pada waktu-waktu 

tertentu selama satu periode pendidikan, guru selalu mengadakan 

penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik 

maupun oleh pendidik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum.
20

 

Selain memiliki peran penting, guru dituntut memenuhi beberapa 

kompetensi yang disyaratkan sebagai seorang pendidik. Dalam Peraturan 

Pemerintah No.14 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat 

4 kompetensi yang wajib dipenuhi oleh seorang pendidik
21

, yakni: 

1) Kompetensi pedagogis 

Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan dalam 

pengelolaan siswa yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan, pemahaman terhadap siswa, pengembangan 

kurikulum/ silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, serta 

pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

2) Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi ini 

                                                           
20

 Ibid., 9 
21

 Fathul Mujib, Super Power in Educating (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 94-97. 
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meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan, hubungan konsep 

antarmata pelajaran, penerapan konsep keilmuan tehadap kehidupan 

sehari-hari dan kompetisi secara profesional dalam konteks global 

dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. 

3) Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan serta 

bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

4) Kompetensi personal 

Kompetensi personal merupakan kemampuan kepribadian 

yang mantab, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, 

berakhlak mulia, menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat, 

mengevaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara 

berkelanjutan. 

Dikutip dalam buku Model Kepemimpinan Kepala Madrasah, 

Suyitno Irmin Abdurrohim menjelaskan: 

Indikator guru yang baik bisa dilihat dari kinerjanya yang ditandai dengan selalu 

mempersipakan materi pelajaran, selalu tepat waktu, bekerja dengan target 

rasional, mengisi jam kerja secara efektif, tanggungjawab terhadap program, 

kretif dan inovatif, tidak mudah putus asa dan konsekwen, senang membaca dan 

belajar serta menulis.
 22

 

 

                                                           
22

 Muwahid Shulhan, Model Kepemimpinan Kepala Madrasah (Yogyakarta: Teras, 2013), 6. 
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Fathul Mujib juga menguraikan tentang sosok seorang super 

teacher dalam mendidik. Ia mengatakan, bahwa guru dapat menjadi 

super teacher dengan tampil sebagai guru seperti berikut ini 
23

. 

1) selalu memberikan motivasi. 

2) memahami kasih sayang. 

3) disiplin 

4) selalu semangat. 

5) mengetahui kapasitas siswa. 

6) tidak egois. 

7) mengatur konsentrasi. 

8) berani tampil beda. 

9) melindungi siswa minoritas. 

10) menjadi pendengar yang baik. 

11) tidak memerintah. 

12) sehat jasmani dan rohani. 

13) iklhas. 

14) sabar. 

Sesuai dengan judul bukunya, Super Power Educating (Kegiatan 

Belajar Mengajar yang Super Efektif), sangat cocok yang ditulis oleh 

Fathul Mujib bahwa poin-poin menjadi super teacher adalah pondasi 

awal bagi guru untuk bisa tampil menjadi guru yang ideal. Jika poin-poin 
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tersebut telah terpenuhi, untuk menjadi sosok guru yang dapat 

mengantarkan peserta didik menjadi insan kami<l tidak akan menemui 

hambatan yang begitu berarti. Oleh karena itu, penulis  menggunakan ke 

dua puluh poin tersebut untuk menganalisis profil guru yang terdapat 

dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela. 

 

c. Tinjauan Tentang Novel 

Karya satra merupakan wujud ungkapan perasaan pengarang. 

Karya satra dibuat pengarang dengan maksud mengomunikasikan sesuatu 

kepada pembacanya. Satra berbicara tentang hidup dan kehidupan, 

tentang berbagai persoalan hidup manusia, tentang kehidupan di sekitar 

manusia, tentang kehidupan pada umumnya, yang semuanya 

diungkapkan dengan cara dan bahasa yang khas.  Hanya, karena sifat 

dasarnya yang berbeda dengan karangan lain, sesuatu yang 

dikomunikasikan juga berbeda.  

Sastra memberi kesenangan dan pemahaman tentang kehidupan. 

Sastra menurut Lukens menawarkan dua hal utama, yaitu kesenangan dan 

pemahaman. Sastra menampilkan cerita yang menarik, mengajak 

pembaca memanjakan fantasi. Namun, selain menjadi hiburan, sastra 

sekaligus juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 
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kehidupan.
24

 Karya sastra memiliki banyak bentuk. Salah satu bentuknya 

adalah novel. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), novel adalah 

karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan 

seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan 

watak dan sifat setiap pelaku.
25

  

Novel merupakan karya sastra yang paling populer di dunia. 

Bentuk sastra ini paling banyak beredar lantaran daya komunikasinya 

yang luas pada masyarakat. Sebutan novel dalam bahasa Inggris dan 

inilah yang kemudian masuk ke Indonesia, berasal dari bahasa Italia 

novella (yang dalam bahasa Jerman novelle). Secara harfiah  novella  

berarti sebuah barang baru yang kecil dan kemudian diartikan sebagai 

cerita pendek dalam bentuk prosa. Dewasa ini istilah  novella  

mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia, yang berarti 

sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang 

dan tidak terlalu pendek.
26

 

Novel adalah cerita yang mengisahkan beberapa episode 

kehidupan manusia. Novel dapat diartikan sebagai cacatan harian dan 

kemudian berkembang. Beberapa pendapat para ahli teori sastra 

                                                           
24

 Burhan Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2010), 3. 
25

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus, 788. 
26

 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2013), 11-12. 
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Indonesia menyatakan bahwa dalam novel diungkapkan suatu konsentrasi 

kehidupan pada suatu saat yang tegang dan pemusatan kehidupan yang 

tegas.
27

 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa novel 

merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan tentang 

kehidupan manusia dari lahir hingga akhir hidupnya beserta konflik-

konfliknya yang disusun secara imajinatif.  

Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, suatu keseluruhan yang 

bersifat artistik. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-

bagian, unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara 

erat dan saling menggantungkan. Jika novel dikatakan sebagai sebuah 

totalitas, unsur kata dan bahasa merupakan salah satu bagian dari totalitas 

itu, salah satu unsur pembangun cerita itu. Kata inilah yang menyebabkan  

novel, juga sastra pada umumnya menjadi berwujud.
28

  

Unsur-unsur pembangun sebuah  novel disamping unsur formal 

bahasa, masih banyak lagi macamnya. Secara garis besar berbagai 

macam unsur tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian. Walaupun 

demikian  pembagian itu tidak benar-benar pilah. Pembagian unsur yang 

dimaksud adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. 

 

                                                           
27
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28
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1) Unsur intrinsik.  

Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu 

sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra itu hadir 

sebagai karya satra, unsur yang secara langsung turut serta 

membangun cerita. Kepaduan antar berbagai unsur intrinsik inilah 

yang membuat sebuah novel terwujud. Atau sebaliknya, jika dilihat 

dari sudut pembaca, unsur-unsur (cerita) inilah yang akan dijumpai 

jika membaca sebuah novel. Unsur yang dimaksud adalah: (a) tema 

(b) tokoh/ penokohan (c) plot/ alur (d) latar/ setting (e) sudut pandang 

(f) gaya bahasa (g) amanat/ pesan (h) peristiwa (i) kepaduan (j) 

cerita.
29

 

2) Unsur ekstrinsik.  

Unsur ekstrinsik ialah unsur yang berada di luar karya sastra 

itu tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem 

organisme karya sastra. Secara khusus, ia dapat dikatakan sebagai 

unsur yang mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, namun  

ia sendiri tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Meskipun demikian, 

unsur ekstrinsik cukup berpengaruh dan cukup menentukan terhadap 

totalitas bangun cerita yang dihasilkan. Oleh karena itu, unsur 

ekstrinsik sebuah novel haruslah tetap dipandang sebagai sesuatu 

yang penting. 
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Wellek dan Warren (1956) walau membicarakan unsur 

ekstrinsik tersebut cukup panjang, tampaknya memandang unsur itu 

sebagai sesuatu yang agak negatif, kurang penting. Pemahaman unsur 

ekstrinsik suatu karya bagaimanapun akan membantu dalam hal 

pemahaman makna karya itu, mengingat bahwa karya sastra tak 

muncul dari situasi kekosongan budaya.
30

 

Sebagaimana unsur intrinsik, unsur ekstrinsik juga terdiri dari 

sejumlah unsur. Adapun unsur-unsur yang dimaksud (Wellek dan 

Warren)  antara lain adalah keadaan subjektivitasindividu pengarang 

yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang 

kesemuanya itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Pendek 

kata, unsur biografi pengarang akan turut menentukan corak karya 

yang dihasilkannya.
31

 

Unsur ekstrinsik berikutnya adalah psikologi, baik yang 

berupa psikologi pengarang (yang mencakup proses kreatifnya), 

ppsikologi pembaca, maupun penerapan prinsip psikologi dalam 

karya. Keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, 

dan sosial juga akan berpengaruh terhadap karya sastra, dan hal itu 

merupakan unsur ekstrinsik pula. Unsur ekstrinsik yang lain misalnya 
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pandangan hidup suatu bangsa, berbagai karya seni yang lain, dan 

sebagainya.
32

 

 

d. Tinjauan Tentang Guru dalam Pendidikan Islam 

Dalam prespektif Islam, tujuan pendidikan Islam yaitu mengabdi 

kepada Allah. Pengabdian tersebut sebagai realisasi dari keimanan yang 

diwujudkan dalam amal perbuatan sehari-hari guna mencapai dejarat 

taqwa di sisi-Nya. 
33

Pendidikan Islam menggunakan tujuan sebagai dasar 

untuk menentukan pengertian guru. Hal ini disebabkan pendidikan 

merupakan kewajiban agama dan kewajiban hanya dipikulkan kepada 

orang yang telah dewasa. Kewajiban itu bersifat personal. Artinya bahwa 

setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri. 

Kemudian, bersifat sosial dalam arti bahwa setiap orang bertanggung 

jawab atas pendidikan orang lain.
34

  

Hal ini tecermin dalam firman Allah sebagai berikut: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya 

kepada mereka, dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan” 
(QS. At Tahrim : 6) 

 

 Dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut 

ustadz, mu‟allim, murabbi<, mursyid, mudarris, dan mu‟addib.
35

 Kata 

ustadz mengandung arti bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen 

terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Kata mu‟allim 

berasal dari kata „allama-yu‟allimu-„ilman wa mu‟alliman yang berarti 

mengangkat hakikat sesuatu. Kata ini mengandung arti bahwa seorang 

guru dituntut mampu menjelaskan hakikat sesuatu, baik secara teoretis 

maupun praktis. Peran guru dalam hal ini adalah mengajarkan hakikat 

sesuatu (mahiyyah) kepada anak sehingga anak dapat memiliki 

pemahaman yang utuh dan benar tentang diri dan realitas yang ada serta 

berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya.  

Istilah murabbi< mengandung pengertian bahwa tugas guru adalah 

mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi dan 

memelihara kreasinya tersebut agar tidak menimbulkan malapetaka bagi 

diri sendiri, masyarakat, dan alam sekitar. Mursyid  mengandung 

pengertian bahwa guru merupakan sentral identifikasi diri, yakni pusat 
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anutan dan teladan, bahkan konsultan bagi peserta didik. Kata mudarris 

mengandung pengertian bahwa seorang guru hendaknya memiliki 

kepekaan intelektual dan informasi sehingga mampu mencerdaskan 

bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Terakhir kata mu‟addzib 

mengandung arti bahwa guru hendaknya mampu menyiapkan peserta 

didik untuk bertanggung jawab membangun peradaban yang 

berkualitas.
36

 

Seorang guru tidak hanya mentransfer keilmuan (knowledge) tetapi 

juga mentransformasikan nilai-nilai (value) pada peserta didik.
37

 Dalam 

pandangan Hadari Nawawi, guru adalah orang yang kerjanya mengajar 

atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Lebih khusus lagi, ia 

menyatakan bahwa guru merupakan orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam 

membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.
38

  

Para pakar menggunakan rumusan yang berbeda-beda tentang 

guru, di antaranya: 

1) Moh. Fadhil al Djamil meyebutkan bahwa guru adalah orang yang 

mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga 
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terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar 

yang dimiliki oleh manusia. 

2) Marimba mengartikan guru sebagai orang yang memikul 

pertanggungjawaban sebagai pendidik, yaitu manusia dewasa yang 

karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan 

peserta didik. 

3) Zakiah Daradjat berpendapat bahwa guru adalah individu yang akan 

memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta 

didik. 

4) Ahmad Tafsir mengatakan bahwa guru dalam Islam sama dengan 

teori di Barat, yaitu setiap orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didik.
39

 

Karena sangat urgennya peran seorang guru terhadap 

perkembangan peserta didiknya, dalam Pendidikan Islam, guru 

diwajibkan memenuhi beberapa syarat dan kriteria sebagai seorang guru 

yang  ideal. 

Al G{azha>li> megemukakan syarat-syarat kepribadian seorang 

guru
40

, yakni: 
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1) Memiliki kepribadian yang lembut dan kasih sayang kepada anak 

didiknya dan harus mencintai muridnya seperti mencintai anaknya 

sendiri; 

2) Tidak menyembunyikan ilmu yang dimilikinya sedikitpun; 

3) Menjauhi akhlak yang tercela dengan cara menghindari sedapat 

mungkin harus memberikan contoh yang baik, seperti berjiwa halus, 

sopan, lapang dada, murah hati dan berakhlak terpuji lainnya; 

4) Tidak mewajibkan kepada para pelajar agar mengikuti guru tertentu 

dan kecenderungannya, dan hendaklah seorang guru mendorong 

muridnya mencari pula ilmu dari yang lain dengan meninggalkan 

kefanatikan kepada salah seorang guru sedang yang lain tidak; 

5) Memperlakukan murid sesuai dengan kesanggupannya, dan 

memahami potensi yang dimiliki anak didik; 

6) Kerja sama dengan para pelajar di dalam membahasdan menjelaskan 

suatu  pelajaran (ilmu pengetahuan); 

7) Guru harus meningkatkan muridnya agar tujuan dalam menuntut 

ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi 

tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah; 

8) Guru harus dapat menanamkan keimanan ke dalam pribadi anak 

didiknya sehingga akal pikiran anak didik tersebut akan dijiwai oleh 

keimanan itu. 
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Menurut Muhammad Athiyah al Abrasyi sifat-sifat yang harus 

dimiliki oleh guru adalah sebagai berikut. 

1) Bersikap zuhud, dan mengajar hanya karena mencari keridhaan Allah 

Swt; 

2) Bersih atau suci, dalam arti bersih jasmani dan anggota badannya, 

jauh dari dosa, suci jiwanya, bebas dari dosa besar, riya‟, hasad, 

permusuhan, perselisihan dan sifat-sifat tercela lainnya; 

3) Ikhlas dalam bekerja, dalam arti mengamalkan apa yang diucapkan, 

selaras antara perbuatan dan ucapan, tidak merasa malu untuk 

mengatakan “saya tidak tahu” jika ia tidak tahu, merasa butuh untuk 

menambah ilmu, dan tidak segan-segan untuk menggali ilmu dari 

peserta didiknya; 

4) Pemaaf, yakni pemaaf terhadap peserta didik, mampu menahan diri, 

menahan amarah, lapang dada, sabar dan tidak mudah marah karena 

sebab-sebab sepele; 

5) Menjaga harga diri dan kehormatan; 

6) Mencintai peserta didik sebagaimana cintanya kepada anaknya 

sendiri; 

7) Memahami tabiat, minat, kebiasaan, perasaaan, dan kemampuan 

peserta didik; 
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8) Menguasai bidang yang diajarkan, dan senantiasa mendalaminya agar 

pengajarannya tidak dangkal.
41

 

Al Mawardi< juga memberikan kriteria tertentu terhadap sosok 

guru. Menurutnya seorang guru haruslah memiliki sifat ikhlas. 

Berdasarkan sikap ikhlas tersebut, seoranng guru akan tampil 

melaksanakan tugasnya secara profesional. Hal ini ditandai oleh beberapa 

sikap sebagai berikut
42

: 

1) Selalu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna 

mendukung pelaksanaan proses belajar-mengajar seperti dalam hal 

penguasaan terhadap bahan pelajaran, dan pemilihan metode, 

penggunaan sumber dan media pengajaran, pengelolaan kelas. 

2) Disiplin terhadap peraturan dan waktu. Dalam keseluruhan hubungan 

sosial dan profesionalnya, seorang guru yang ikhlas akan bertindak 

tepat dalam janji dan penyelesaian tugas-tugasnya. Guru yang ikhlas 

akan mampu mengelola waktu bekerja dan waktu lainnya dengan 

perencanaan yang rasional serta disiplin yang tinggi. 

3) Penggunaan waktu luangnya akan diarahkan untuk kepentingan 

profesionalnya. Guru yang ikhlas dalam keseluruhan waktunya akan 

digunakan secara efisien, baik dalam kaitannya dengan tugas 

keguruan maupun dalam pengembangan kariernya sehingga ia akan 

                                                           
41

 Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, Ed. 1-2 (Jakarta: 

Rajawali Press, 2012), 187-188. 
42

 Abuddin Nata, Prespektif Islam, 53-54. 



30 

 

 

mencapai peningkatan. Bila sebagian waktu luangnya digunakan juga 

untuk hal-hal yang berada di luar bidang tugasnya, guru yang ikhlas 

akan menggunakannya secara bijaksana dan produktif serta tidak 

mengganggu tugas pokoknya. 

4) Ketekunan dan keuletan dalam bekerja. Guru yang ikhlas akan 

menyadari pentingnya ketekunan dan keuletan bekerja dalam 

pencapaian keberhasilan tugasnya. Oleh karena itu, ia akan selalu 

berusaha menghadapi kegagalan tanpa putus asa dan mengatasi 

segala kesulitan dengan penuh kesabaran sehingga program 

pendidikan yang telah ditetapkannya akan berjalan sebagaimana 

mestinya serta mencapai sasaran. Di samping itu, keuletan dan 

ketekunan yang ditampilkan guru sebagai pribadi yang utuh akan 

terbiasa melakukan tugas atau pekerjaan yang ulet, tekun, penuh 

kesungguhan dan ketelitian. 

5) Memiliki daya kreasi dan inovasi yang tinggi. Hal ini timbul dari 

kesadaran akan semakin banyaknya tuntutan dan tantangan 

pendidikan mendatang, sejalan dengan kemajuan iptek. Guru yang 

ikhlas akan terus mengevaluasi dan mengadakan perbaikan proses 

belajar mengajar yang telah digunakannya selama ia bertugas. Lebih 

jauh dari itu, guru tersebut akan mempelajari kelemahan dan 

kelebihan dari berbagai teori dan konsep yang dapat digunakan dalam 
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proses belajar mengajar yang diterapkan para pendahulunya yang 

selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan pengayaan. 

Dengan demikian, sosok guru dalam pendidikan Islam tidaklah 

terbatas pada guru yang cerdas dan mumpuni, tetapi juga memiliki akhlak 

dan pembawaan yang baik. Kemudian, hal itu dapat dijadikan teladan 

bagi anak didik set oleh masyarakat sekitarnya serta dapat menjadikan 

manusia sebagai insan kami<l. 

 

2. Telaah Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di STAIN 

Ponorogo, telah terdapat beberapa skripsi yang mengkaji tentang karya 

sastra. Berbeda dengan skripsi yang terdahulu, penelitian yang dilakukan 

penulis memakai karya sastra yang berupa karya sastra terjemahan 

Jepang, yakni novel Totto-Chan Gadis Cilik di Jendela yang memiliki 

judul asli Modigawa No Totto-chan karya Tetsuko Kuroyanagi. Selain 

itu, pengkajian tentang profil guru pun masih jarang dilakukan dalam 

penelitian terdahulu. Dalam beberapa lembaga Pendidikam Tinggi, 

penelitian tentang profil guru masih sulit di temukan. Meskipun 

demikian, penulis tetap berusaha menelusuri skripsi di STAIN Ponorogo 

yang masih relevan dengan judul skripsi penulis. 

Beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan antaranya 

skripsi  Profil Guru menurut Imam Al G{azha>li> dan Relevansinya dengan 
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Kompetensi Guru di PERMENDIKNAS No 16 Tahun 2007 karya Moh. 

Aqshon Budairi (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profil 

guru menurut Imam Al G{azha>li> ternyata memiliki kesesuian dengan 

sosok guru di Indonesia yang harus memenuhi persyaratan Standar 

Kompetensi Guru dalam PERMENDIKNAS No. 16 Th. 2007. Guru 

menurut Imam Al G{azha>li> adalah sosok yang penuh kasih sayang, 

memahami secara mendalam ilmunya, dapat menjadi teladan dan bisa 

secara adil berinteraksi dengan masyarakat sosial. Sosok seperti di atas 

sesuai dengan standar kompetensi  guru dalam PERMENDIKNAS No. 

16 Th. 2007 yang mensyaratkan guru haruslah mempunyai kemampuan 

dalam memahami siswa, berwawasan luas, baik kepribadiannya serta 

dapat berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar.
43

 

Jika penelitian yang dilakukan oleh Moh. Aqshon difokuskan 

pada relevansi profil guru menurut Imam Al G{azha>li> dengan standar 

kompetensi guru dalam PERMENDIKNAS No. 16 Th. 2007, penelitian 

yang penulis lakukan sekarang difokuskan pada pandangan pendidikan 

Islam terhadap profil guru dalam novel Totto-Chan yang berlatar 

pendidikan negara Jepang. 

Selanjutnya, penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Imam 

Muddin dalam Konsep Etika Pendidik dalam Pendidikan Islam menurut 
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Imam Abu< Zakariyya Muhyi Al-Di<n Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawi< 

dalam Kitab Majmu‟ Syarh Al-Muhadhdhab dan Relevansinya dengan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (2014). 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis pada 

pembahasan konsep etika pendidik dalam pendidikan Islam dengan 

konsep guru dalam pendidikan Islam. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa seorang pendidik dalam pendidikan Islam memiliki 

beberapa ika dalam mengajar, yaitu etika pendidik terhadap diri sendiri, 

etika pendidik terhadap peserta didik, dan etika pendidik terhadap ilmu. 

Ketiga etika pendidik yang ada dalam pendidikan Islam ini memiliki 

relevansi dengan isi kandungan UU. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. Adanya keterkaitan tersebut dapat diketahui dari pokok 

kandungan UU. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan 

pendidikan Islam memiliki kesesuian dalam hal etika pendidik/guru.
44

 

Jika dalam penelitian Imam Muddin membahas keterkaitan etika 

pendidik dalam pendidikan Islam dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, dalam penelitian ini penulis membahas 

pandangan pendidikan islam tentang profil guru dalam novel Totto-chan 

yang notabennya tidak beragama Islam. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian karya sastra ini menggunakan pendekatan semiotik, 

yakni pendekatan karya sastra yang menyatakan bahwa bahasa merupakan 

sebuah sistem tanda. Sebagai suatu tanda, bahasa mewakili sesuatu yang 

lain yang disebut makna. Bahasa sebagai suatu sistem tanda dalam teks 

kesastraan, tidak hanya menyaran pada sistem (tataran) makna tingkat 

pertama (first-order semiotic system) tetapi  terlebih pada sistem makna 

tingkat kedua (second- order semiotic system). 
45

  

Semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa 

pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain.
46

 Dalam penelitian 

ini, penulis harus menyendirikan satuan-satuan minimal yang digunakan 

oleh sistem tersebut. Penulis harus menentukan kontras-kontras di antara 

satuan-satuan yang menghasilkan arti (hubungan-hubungan paradigmatik) 

dan aturan-aturan kombinasi yang memungkinkan satuan-satuan itu untuk 

dikelompokkan bersama-sama sebagai pembentuk struktur yang lebih luar 

(hubungan sintakmatik). Dikatakan selanjutnya oleh Preminger bahwa 

studi semiotik sastra adalah usaha untuk menganalisis  sistem-sistem tanda 
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oleh karena itu, penulis harus menentukan konvensi-konvensi apa yang 

memungkinkan karya sastra mempunyai makna.
47

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kajian 

pustaka (library research). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu 

pada data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan 

pembahasan masalah dalam penelitian ini.
48

 Maksudnya, data dicari dan 

ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan 

pembahasan. Kegiatan studi termasuk kategori penelitian kualitatif dengan 

prosedur kegiatan dan teknik penyajian finalnya secara deskriptif.
49

 

Maksudnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh 

dan jelas tentang profil seorang guru dalam novel Totto-chan Gadis Cilik 

di Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi serta prespektif dalam Pendidikan 

Islam. 

Selanjutnya, berdasarkan data yang terkumpul tentang profil guru 

dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela  dan menurut para tokoh 

pemikir pendidikan Islam, untuk selanjutnya diadakan analisis data 

dengan menggunakan analisis komparatif dan analisis isi. 

a. Analis Komparatif 
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Analisis ini digunakan dalam penelitian ini karena dalam 

kategorisasi data dimunculkan data yang berbeda. Dalam analisis 

komparasi sifat-sifat hakiki dari objek penelitian dapat menjadi lebih 

tegas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan perbedaan dan 

persamaan sehingga hakikat objek dapat dipahami semakin murni.
50

 

Dalam hal ini, penulis menilai gambaran profil seorang guru 

ideal yang ada dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela karya 

Tetsuko Kuroyangi dengan profil guru dalam prespektif pendidikan 

Islam, yakni salah satunya figur guru menurut Imam Al G{azha>li>.  

b. Analisis Isi 

Analisis isi adalah analisis ilmiah tentang isi suatu pesan 

komunikasi.
51

 Analisis ini digunakan untuk menganalisis data-data 

kepustakaan, yakni gambaran seorang Mr. Kobayshi yang dilihat dari 

sudut pandang guru dalam pendidikan Islam. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini 

merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan 

yang dikategorikan sebagai berikut. 

a. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan 

objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang penelitian ini. 

Adapun sumber data tersebut adalah novel Totto-chan (Gadis Cilik di 

Jendela) karya Tetsuko Kuroyanagi yang diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia oleh Widya Kirana. Novel yang memiliki judul asli 

Modigawa No Totto-chan ini memliki tebal 271 halaman. Novel ini 

diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013, 

cetakan yang ketiga belas.  Terbitan pertamanya diterbitkan oleh 

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta pada 

bulan April 2008. 

b. Sumber Data Sekunder (Sementara) 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-

data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan 

kata lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data, di antaranya 

adalah: 

1) Abidin Ibnu Rusn,  Pemikiran Al- G{azha>li> tentang Pendidikan, 

1998. 

2) Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Ed. 1, PT  

Raja Grafindo Persada, 2003. 

3) Abuddin Nata, Prespektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-

Murid: Study Pemikiran Tasawuf Al G{azha>li>, 2001. 
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4) Adjidi,  Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim, 1997. 

5) Ahmad Rif”i Rif”an, Man Shabara Zhafira , 2011. 

6) Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, 

2007. 

7) Burhan  Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia 

Anak, 2010. 

8) Fathul Mujib, Super Power in Educating, 2012. 

9) M. Sastrapradja,   Kamus Istilah Pnedidikan dan Umum, 1981. 

10) Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru, 2011. 

11) Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 2009. 

12) Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan 

Islam, 2012. 

13) Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, 2012. 

14) Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, 2013. 

15) Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, 2011. 

16) Muwahid Shulhan, Model Kepemimpinan Kepala Madrasah, 

2013. 

17) Naif Abdurrahman Al Zuraiq, Secangkir Kopi for Positive 

Thinking, 2013. 

18) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 2002. 

19) Samana, Profesionalisme Pendidik, 1994. 
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20) Samsul Nizar dan Ramayulis, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan 

Islam, 2005. 

21) Tabrani Rusyan dkk,  Pendekatan dalam Proses Belajar 

Mengajar, 1989. 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian apapun tidak bisa lepas dari data. Penelitian sastra 

memerlukan data tetapi dalam bentuk verbal, yaitu kata, frasa, kalimat. 

Meski bersifat verbal, data menyajikan daya tarik kaya akan kedalaman 

interpretasi. Miles dan Huberman menjelaskan perihal daya tarik data 

verbal, yaitu: “data kualitatif sesungguhnya menarik. Data tersebut benar-

benar merupakan sumber informasi berdasarkan teori”.52
  

Data adalah sumber informasi yang akan diseleksi sebagai bahan 

analisis. Oleh karena itu, kualitas dan ketepatan pengambilan data 

tergantung pada ketajaman penyeleksi yang dipandu oleh penguasaan 

konsep atau teori.
53

 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Karena penelitian 

ini adalah kajian pustaka (library research), dalam mengumpulkan data, 
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penulis menggunakan teknik pengumpulan data literer, yakni penggalian 

bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang 

dimaksud.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik baca, catat dan pustaka. Pertama pengumpulan data dilakukan 

dengan cara penulis membaca novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela  

karya Tetsuko Kuroyanag secara cermat, terarah, dan teliti. Pada saat 

melakukan pembacaan tersebut, penulis mencatat data-data tentang profil 

Mr. Kobayashi sebagai sosok guru ideal yang ditemukan dalam 

novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela. Selanjutnya, penulis 

menggunakan teknik pustaka, yaitu pengumpulan data yang menggunakan 

sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Kemudian, data-data 

yang telah terkumpul dianalisis dengan tinjauan profil guru dari hasil 

pemikir pendidikan Islam, salah satunya yakni pendapat Imam Al- 

G{azha>li>. 

Sumber data, baik data primer maupun sekunder diperoleh 

melalui penelitian pustaka (library research), yaitu dengan menelusuri 

buku-buku atau tulisan-tulisan tentang profil guru dalam novel Totto-chan 

karya Tetsuko Kuroyanagi dan profil guru menurut para tokoh pemikir 

Pendidikan Islam serta buku lain yang mendukung pendalaman dan 

ketajaman analisis. 
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4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam metode 

ilmiah  karena dengan analisislah data tersebut dapat berguna dalam 

memcahkan masalah dalam penelitian. Analisis data kualitatif yang 

digunakan dalam skripsi ini berupa kata-kata bukan angka-angka yang 

disusun dalam tema yang luas. Dalam menganalisis data setelah data 

terkumpul, penulis menggunakan metode Content analisys, yaitu analisis 

yang dilakukan langsung terhadap satuan-satuan isi pada setiap data yang 

diperoleh  atau digunakan, untuk kemudian dipaparkan secara diskriptif. 
54

 

Deskriptif yaitu mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok 

pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor 

sifat-sifat serta hubungan dua fenomena yang diselidiki. Dari sinilah 

akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-

data yang ada tentang objek permasalahannya.
55

 

Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi 

sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada 

waktu buku itu ditulis. Di samping itu, dangan cara ini dapat dibandingkan 

antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik 

berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan 
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buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang 

disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.
56

 

Teknik analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. menyeleksi teks yang akan diselidiki; 

2. menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan 

diselidiki sebagai alat pengumpul data; 

3. melaksanakan penelitian terhadap teks sesuai dengan tujuan penelitian; 

4. mengambil kesimpulan sebagai hasil analisis yang telah dilakukan.
57

 

Dalam hal ini data-data yang telah dihimpun baik dari novel 

maupun buku-buku pendidikan Islam diseleksi sesuai dengan keperluan 

penelitian. Yakni, data diseleksi  dengan menggunakan indikator  profil 

guru, seperti selalu memberikan motivasi, memahami kasih sayang, 

disiplin, selalu semangat, mengetahui kapasitas siswa, tidak egois, 

mengatur konsentrasi, berani tampil beda, melindungi siswa minoritas, 

menjadi pendengar yang baik, tidak memerintah, sehat jasmani dan rohani, 

iklhas, sabar. Selanjutnya data yang telah diperoleh dibagi ke dalam bab-

bab dan sub bab sesuai dengan pembahasan pada bab dua dan bab tiga. 

Data tersebut dianalisis menggunakan teori yang ada untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah pertama 

                                                           
56

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2007), 73. 
57

 Ibid. 



43 

 

 

diperoleh dengan menjabarkan profil Mr. Kobayashi yang ditemukan 

dalam novel baik yang tersirat maupun tersurat, dan selanjutnya 

menghimpun ke dalam tabel dengan kode agar lebih mudah dipahami. 

Untuk menjawab rumuan masalah yang kedua analisis data dilakukan 

dengan melihat profil guru Mr. Kobayashi yang telah ditemukan pada 

novel dari sudut pandang pendidikan Islam sehingga akan diketahui 

bagaimana pandangan pendidikan islam terkait profil guru yang terdapat 

dalam novel Totto-chan. Selanjutnya, hasil temuan akan dihimpun ke 

dalam tabel untuk lebih mudah difahami. 

Adapun kode untuk setiap paparan atas data profil guru yang 

terdapat dalam novel Totto-chan adalah sebagai berikut. 

No Kode Keterangan 

1 M.TC.95 Data profil guru tentang memberi motivasi 

dalam novel Totto-chan yang terdapat pada 

halaman 95. 

2 KS.TC. 41 Data profil guru tentang memahami kasih 

sayang dalam novel Totto-chan yang 

terdapat pada halaman 41. 

3 D.TC.54 Data profil guru tentang disiplin dalam 

novel Totto-chan yang terdapat pada 

halaman 54. 
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4 SS.TC.77 Data profil guru tentang selalu semangat 

dalam novel Totto-chan yang terdapat pada 

halaman 54. 

5 MKS.TC.37 Data profil guru tentang mengetahui 

kapasitas siswa dalam novel Totto-chan 

yang terdapat pada halaman 37. 

6 TE.TC.35 Data profil guru tentang tidak egois dalam 

novel Totto-chan yang terdapat pada 

halaman 35. 

7 MK.TC.165 Data profil guru tentang mengatur 

konsentrasi dalam novel Totto-chan yang 

terdapat pada halaman 165. 

8 TB.TC.103 Data profil guru tentang berani tampil beda 

dalam novel Totto-chan yang terdapat pada 

halaman 103. 

9 SM.TC.168 Data profil guru tentang melindungi siswa 

minoritas dalam novel Totto-chan yang 

terdapat pada halaman 168. 

10 PB.TC.25 Data profil guru tentang menjadi pendengar 

yang baik dalam novel Totto-chan yang 

terdapat pada halaman 25. 
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11 TM.TC.58 Data profil guru tentang tidak memerintah 

dalam novel Totto-chan yang terdapat pada 

halaman 58. 

12 SJR.TC.24 Data profil guru tentang sehat jasmani dan 

rohani dalam novel Totto-chan yang 

terdapat pada halaman 24. 

13 I.TC.247 Data profil guru tentang ikhlas dalam novel 

Totto-chan yang terdapat pada halaman 

247. 

14 S.TC.124 Data profil guru tentang sabar dalam novel 

Totto-chan yang terdapat pada halaman 

124. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan skripsi dalam bentuk 

susunan pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama Pendahuluan, digunakan sebagai dasar atau pedoman 

dalam pembahasan ini yang dipaparkan secara detail dalam penulisan skripsi 

ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian teori dan telaah penelitian terdahulu, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab Kedua Profil guru, yaitu mendeskripsikan kerangka teori Fathul 

Mujib dalam buku Super Power Educating yang terdiri atas: selalu 

memberikan motivasi, memahami kasih sayang, disiplin, selalu semangat, 

mengetahui kapasitas siswa, tidak egois, mengatur konsentrasi, berani tampil 

beda, melindungi siswa minoritas, menjadi pendengar yang baik, tidak 

memerintah, sehat jasmani dan rohani, iklhas, sabar. Teori inilah yang akan 

digunakan sebagai dan untuk menganalisis profil guru yang terdapat dalam 

novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela. 

Bab Ketiga Biografi Tentang Pengarang Novel (Tetsuko Kuronayagi) 

dan Sekilas Tentang Novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela , yang diuraikan 

dalam dua sub bab, yaitu subbab pertama berisi biografi tentang pengarang 

novel (Tetsuko Kuroyanagi), meliputi biografi Tetsuko Kuroyanagi, 

pendidikan dan kerja amal Tetsuko Kuroyanagi. Subbab kedua berisi sekilas 

tentang novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela, meliputi sampul novel Totto-

chan Gadis Cilik di Jendela, latar belakang penulisan novel Totto-chan Gadis 

Cilik di Jendela, dan sinopsis novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela .  

Bab Keempat Analisis Profil guru dalam Novel Totto-chan Gadis 

Cilik di Jendela Prespektif Pendidikan Islam, yaitu merupakan hasil penelitian 

antara lain meliputi: mendeskripsikan dan menganalisis profil guru yang 

terdapat dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela  yang terdiri dari 

pendidik selalu memberikan motivasi, memahami kasih sayang, disiplin, 

selalu semangat, mengetahui kapasitas siswa, tidak egois, mengatur 
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konsentrasi, berani tampil beda, melindungi siswa minoritas, menjadi 

pendengar yang baik, tidak memerintah, sehat jasmani dan rohani, iklhas, 

sabar, serta mendeskripsikan dan menganalisis  profil guru yang terdapat 

dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela  dilihat dari sudut pandang 

pendidikan Islam. 

Bab Kelima Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian mengenai profil 

guru dalam novel Totto-chan Gadis Cilik di Jendela  prespektif pendidikan 

Islam yang telah ditemukan. Selain itu, juga dikemukakan saran-saran atau 

rekomendasi dari penulis. 
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BAB II 

PROFIL GURU 

 

Guru merupakan posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan 

pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur lain. 

Potret manusia yang akan datang tecermin dari potret guru di masa sekarang 

dan gerak maju dinamika kehidupan suatu bangsa sangat bergantung dari 

citra guru di tengah-tengah masyarakat.
58

 

Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 mensyaratkan 

bahwa seorang guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi 

profesional, pedagogis, personal, dan sosial. Keempat kompetensi tersebut 

saling memberikan konstribusi positif bagi terselenggaranya pendidikan 

yang berkualitas. Karena itu, guru harus bertindak dan bersikap sebagai 

seorang yang profesional.
59

 

Guru profesional adalah guru yang memiliki tanggung jawab lebih 

untuk memenuhi kualifikasi dan syarat kompetensi guru sesuai dengan 

regulasi yang berlaku. Sementara itu, guru vokasional adalah guru yang 

menjalani profesinya sebagai sebuah panggilan (calling) sehingga 

menjalankan tugasnya dengan penuh antusiasme, passion, komitmen, serta 
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terus mengembangkan diri dan profesinya.
60

 Perpaduan antara guru 

profesioal dan guru vokasional bermuara pada terbentuknya guru yang 

betul-betul guru, bukan sekadar guru-guruan yang hanya menggugurkan 

tugasnya dengan mengajar asal-asalan. Dengan adanya perpaduan tersebut, 

menjadi sosok guru ideal adalah hal mudah. 

Kiat-kiat bagaimana menjadi seorang guru agar mampu 

menghadirkan sebuah pembelajaran yang hidup dan menarik bagi para 

siswanya pun diperlukan dalam proses pencapaian sosok guru ideal. Super 

Power Educating karya Fathul Mujib merupakan kajian yang lengkap 

tentang bagaimana kiat-kiat menjadi guru super. 

Fathul Mujib adalah penulis yang saat ini sedang menyelesaikan 

tugas sekolah Pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Ada banyak karya tulis yang pernah dimuat, baik 

di media lokal, jurnal bahasa maupun beberapa penerbit. Di 

antaranya Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab: Dari Pendekatan 

Konvensional Ke Integratif-Humanis yang diterbitkan oleh Pustaka Insan 

Madani pada tahun 2010.
61

 

Fathul Mujib dalam buku Super Power Educating (Kegiatan Belajar 

Mengajar yang Super Efektif) menguraikan tentang sosok seorang super 

teacher dalam mendidik. Adapun point-point yang harus dipenuhi seorang 

                                                           
60

 Ibid., 12 
61

 Anisah Isnaini, Resensi Buku Super Power Educating, (online) dalam 

nezzgallery.blogspot.com/2014/07/resensi-buku.html, diakses 29 Mei 2015. 

http://nezzgallery.blogspot.com/2014/07/resensi-buku.html


50 

 

 

guru dalam upaya menjadikan dirinya sebagai profil guru yang ideal adalah 

sebagaimana berikut.  (1) selalu memberikan motivasi, (2) memahami kasih 

sayang, (3) disipilin, (4) selalu semangat, (5) mengetahui kapasitas siswa, 

(6) tidak egois, (7) mengatur konsentrasi, (8) berani tampil beda, (9) 

melindungi siswa minoritas, (10) menjadi pendengar yang baik, (11) tidak 

memerintah, (12) sehat jasmani dan rohani, (13)  iklhas, (14) sabar. 

Penjelasan profil guru akan diuraikan sebagai berikut: 

A. Selalu Memberikan Motivasi 

Menurut Oemar Malik, ada tiga fungsi motivasi guru dalam 

mengajar. Pertama, guru medorong siswa untuk berbuat dan bertindak. 

Artinya, motif itu sebagai penggerak yang memberikan energi atau 

kekuatan seseorang untuk melakukan suatu tugas. Kedua, motif itu 

menentukan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan cita-cita atau 

suatu tujuan. Ketiga, motif itu dapat menyelesaikan suatu perbuatan kita, 

artinya menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan guna 

mencapai tujuan, dengan mengesampingkan perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan.
62

 

Menurut S. Nasution, fungsi motivasi adalah mendorong manusia 

untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang 
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ingin dicapai, serta menyelesaikan perbuatan, yakni menyelesaikan 

perbuatan- perbuatan yang harus dilakukan.
63

 

Memotivasi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Motivasi 

yang berhasil diterapkan pada satu siswa, belum tentu berhasil pada siswa 

lainnya. Hal ini karena setiap siswa memiliki kebutuhan yang tidak sama. 

Karenanya, guru harus pandai-pandai membangkitkan motivasi siswa 

dari dalam hati mereka. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat 

diterapkan untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan belajar mereka. 

1. Identifikasi motivasi dalam daftar stimulus. Hal ini dikarenakan 

tidak ada satu pun stimulus yang bisa bekerja sepanjang waktu. Oleh 

karena itu, guru harus memperhatikan daftar stimulus yang telah 

dicatat. Sebagian siswa mungkin suka menerima hadiah pin bintang 

yang dipasang pada baju di bagian dadanya. Meskipun demikian, 

sebagian siswa yang lain barangkali akan merasa sanang dengan 

menerima waktu istirahat dan santai.
64

 

2. Pahami, apakah Anda menggunakan penguatan motivasi positif atau 

negatif. Penguatan motivasi positif bisa berupa pujian, kata-kata 

penyemangat dan bisa juga berupa penghargaan fisik seperti 

memberikan hadiah. Penguatan motivasi negatif maksudnya adalah 

membentuk objek dengan menghilangkan peristiwa yang dapat 

                                                           
63

 Tabrani Rusyan, dkk., Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar (Remaja Rosdakarya: 

Bandung, 1989), 107. 
64

 Fathul Mujib, Super Power Educating, 105. 



52 

 

 

dicegah. Misalnya, agar terhindar dari omelan guru, siswa akan 

mengerjakan tugas tepat waktu.
 65

 

3. Memotivasi siswa berdasarkan karakternya. Tentunya, di dalam 

kelas ada berbagai jenis siswa dengan karakternya masing-masing. 

Ada siswa yang kurang mampu menangkap pelajaran dengan baik, 

ada siswa yang penampilan fisiknya berbeda dengan yang lain, ada 

siswa yang kurang mampu bergaul dengan teman-temannya, ada 

siswa yang diabaikan teman-temannya, dan ada siswa dengan sifat 

minder, penakut, pemalu, pendiam, serta jarang bisa tertawa.  

Sebab itu, guru harus memberikan keyakinan kepada siswa 

bahwa setiap orang memiliki kekuatan tetapi orang sering belum 

maksimal menggunakannya. Ajarkan sikap saling menghargai dan 

menyayangi terhadap diri dan teman-temannya. Jangan biarkan 

orang lain memberikan penilaian negatif. Biarkan masing-masing 

memiliki penilaian positif untuk dirinya sendiri dan orang lain.
66

 

 

B. Memahami Kasih Sayang 

Kasih tidak sama dengan kasihan seperti saat seseorang 

memberikan beberapa koin uang untuk pengemis karena rasa kasihan. 

Siswa tidak boleh dikasihani tetapi mereka justru harus dihargai sebagai 

pribadi. Penghargaan tertinggi kepada pribadi yang paling tinggi adalah 
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cinta atau kasih sayang. Kasih sayang bukanlah sesuatu yang teoretis atau 

hanya diucapkan melalui kata-kata, melainkan juga dinyatakan dalam 

perilaku.
67

 

Allah Swt. berfirman, 

            
   

“dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan 

saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk 

berkasih sayang.”68
 

Dalam dunia pendidikan Islam, guru diharuskan memandang 

peserta didik seperti anaknya sendiri, menyayangi dan memperlakukan 

mereka seperti anak sendiri. Rasulullah saw. mencontohkan hal ini 

dengan menyatakan posisinya di tengah-tengah para sahabat: 

Artinya: “Sesungguhnya saya dengan kamu itu adalah seperti 

Bapak dan anaknya” (H.R. Abu Daud, an-Nasa‟i dan ibn 

Majah)
69

 

Kasih sayang tidak sama dengan belas kasih. Kasih sayang 

cenderung bersifat aktif dan memberi, sedangkan belas kasih cenderung 
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bersifat pasif karena berarti berharap diberi. Ada dua hal yang sangat 

fundamental dalam kasih sayang, yakni pemberian dan pelayanan.  

Sebagai seorang pengajar, guru harus pandai memilih dan 

memberikan kasih sayangnya kepada pribadi siswa secara tepat, tanpa 

pilih kasih. Tidak ada pemberian yang lebih indah daripada pemberian 

diri. Maka, berikanlah kasih sayang kepada siwa dan hadirkanlah 

pelayanan yang menyenangkan hati mereka.
70

 Rasulallah Saw telah 

menjadikan kasih sayang sesama mereka sebagai jalan untuk 

mendapatkan kasih sayang Allah Swt. sebagaimana dalam hadits berikut.  

 .ااَراا  و  ْرا  ْ  ااَرْا ن اْ ا ْ ا مْن    اْاْ    ْراْ  ْ  مْن  ْ  ااَل اا 

“Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh yang Maha 

Pengasih. Kasihilah oleh kalian siapa yang ada di bumi, niscaya 

kalian akan dikasihi oleh yang ada di langit.”71
 

Masalah terbesar yang dihadapi soerang guru terhadap siswanya 

adalah kedisiplinan. Dalam menghadapi hal ini, guru harus dapat 

menanganinya dengan cara pendekatan, yakni memberikan perhatian dan 

kasih sayang kepada mereka sebagai orang tua selama di sekolah. 

Penggunaan pendekatan “keras” secara fisik bukanlah suatu pendekatan 

alternatif yang dapat menyelesaikan masalah. Seorang guru hendaklah 
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memberikan secara penuh perhatian, tumpuan, dan kasih sayang kepada 

para siswanya, bukan sekadar mencurahkan ilmu saja agar mereka dapat 

menyelesaikan masalah emosi serta pribadi mereka.
 72

 Sebagaimana 

ungkapan Betrand Russell,  

Tidak ada orang yang bisa menjadi guru yang baik, kecuali ia 

memiliki perasaan kasih sayang yang hangat terhadap siswanya 

dan keinginan tulus untuk memberikan kepada mereka apa yang 

ia percaya untuk menjadi nilai.
73

 

 

C. Disiplin 

Disiplin biasanya berhubungan dengan waktu, sikap, dan 

peraturan. Guru yang disiplin bukan berarti tidak memiliki keluwesan. 

Untuk menjadai pribadi guru yang disiplin, syaratnya adalah menunggu 

didisiplinkan orang lain. Guru yang disiplin memiliki  pengaturan waktu 

yang tepat.
74

  

Waktu merupakan masalah yang krusial yang turut berperan 

dalam kunci kesuksesan pembelajaran. Di situlah guru harus benar-benar 

dapat memahami waktu dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang, 

termasuk dari sudut pandang siswa. Guru mesti memahami bahwa siswa-

siswa dalam sehari tidak hanya mengikuti pelajaran yang ia ampu saja. 

Guru tidak boleh egois dan meminta siswa bagaimanapun caranya agar 
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hanya fokus pada mata pelajarannya. Karena itu, guru harus mampu 

menghargai dan mengelola waktu dengan bijak.
75

 

Al Mawardi< dalam pandangannya mengenai guru juga 

mensyaratkan seorang guru yang disiplin terhadap peraturan dan waktu. 

Dalam keseluruhan hubungan sosial dan profesionalnya guru akan 

bertindak tepat dalam janji dan penyelesaian tugas-tugasnya.
76

 George 

Downing mengatakan, 

Istilah tidak ada waktu, jarang sekali merupakan alasan yang 

jujur, karena pada dasarnya kita semua memiliki waktu 24 jam 

yang sama setiap harinya. Yang perlu ditingkatkan ialah membagi 

waktu dengan lebih cermat.
77

 

 

Waktu adalah karunia berharga yang diberikan kepada manusia. 

Hidup tidak lain adalah waktu itu sendiri. Ketika waktu tidak diisi dengan 

kebaikan,  itu artinya hidup tidak diisi dengan kebaikan. Rasullah Saw. 

sejak lama sudah memberi pengingat, manfaatkan waktu luang sebelum  

sempit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, 

serta hidup sebelum mati.
78

 

Selain disiplin terhadap waktu, guru juga hendaknya menerapkan 

sikap disiplin aturan, yakni guru selalu menginat bahwa ia bekarja 

dengan aturan-aturan yang tidak boleh diabaikan. Disiplin sikap juga 
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harus diperhatikan oleh seorang guru. Disiplin sebagai starting point 

yang dapat mengontrol perilaku orang lain, termasuk siswa. Dalam 

kondisi bagaimanapun, guru janganlah membiasakan diri untuk tergesa-

gesa, terburu-buru, tidak cermat, tidak teliti, atau bahkan gegabah. Guru 

harus menyikapi semuanya dengan arif dan bijaksana.
79

 

 

D. Selalu Semangat 

Pelajarilah segala rahasia di balik semangat. Semangat bisa 

melahirkan rasa optimis. Sudah seharusnya seorang guru membiasakan 

diri berpikir optimis baik ketika menjalani karier, profesi, maupun 

impian. Guru yang pesimis jika mengalami masalah , misalnya dengan 

guru yang lain, aturan, atau dengan siswanya sendiri, akan merasa sesal 

dan tidak berpikir positif. Jika demikian, ia tidak akan keluar dari 

masalahnya, justru hanya akan menumbuhkan energi-energi negatif di 

dalam dirinya.
80

 

Semangat adalah sesuatu yang bisa menular. Orang yang 

memiliki semangat akan mampu mengubah atmosfer lingkungan ia 

berada. Semangat yang ditunjukkan guru akan memungkinkan siswa 

memperoleh suasana yang hidup. Guru yang semangat akan menciptakan 

lingkungan menjadi lebih menyenangkan. Lelahnya tubuh tak sepadan 

dengan puasnya hati ketika melihat kegairahan dan antusiasme siswa 
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untuk mempelajari hal yang baru. Mampu belajar mandiri, itu adalah 

salah satu langkah penting bagi kemajuan tahap belajar siswa. Tanpa 

semangat, semua orang tidak bisa mencapai sesuatu yang besar.
81

 

Krisis, kesulitan, kekecewaan, dan masalah pribadi terkadang kala 

dapat memudarkan semangat yang kemudian mengakibatkan hilangnya 

gairah untuk belajar. Kegagalan adalah salah satu bentuk belajar. 

Hendaknya seseorang tidak berhenti ketika mengalami kegagalan 

pertama. Jika mengalami kegagalan, bukan berarti selamanya akan gagal. 

Hendaklah berusaha sekuat tenaga untuk mampu mencapai dan 

mewujudkan keseksesan. Yakinlah bahwa kebahagiaan dan kesuksesan 

akan terwujud setelah mengalami kegagalan yang berkali-kali. 

Kesuksesan tidaklah mungkin diraih dengan usaha yang mudah dan pada 

usaha yang pertama.
82

 

Bagi seorang pemenang kegagalan itu biasa. Gagal adalah sebuah 

pembelajaran yang sangat berharga dalam perjalanan hidup. Kegagalan 

adalah guru terbaik yang dapat mendewasakan dan mendidik mental 

untuk bersiap menjadi pribadi yang tangguh.
83

 

Ciptakanlah keyakinan dalam diri Anda bahwa Anda akan selalu 

berpikir untuk terus-menerus memberikan semangat agar siswa Anda 
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diselimuti gairah yang besar dalam belajar. Biarkan keyakinan itu 

membimbing jiwa dan raga Anda dalam bertindak. Terikkan kata, 

“Semangat….semangat….semangat! Hari ini kita harus semangat! ” 

dengan ekspresi yang benar-benar bersemangat dan tidak loyo 

sedikitpun.
84

 

 

E. Mengetahui Kapasitas Siswa 

Proses pembelajaran akan sangat khas bagi setiap individu 

walaupun dengan materi yang sama, sebab otak manusia sesungguhnya 

sangat individual, khas dan spesifik. Dengan kekhasan setiap otak 

manusia ini,  akan lebih optimal dan efektif bila kiranya setiap individu 

dikelompokkan sesuai dengan kekhasan cara belajarnya masing-masing. 

Terkait dengan hal ini, tugas seorang guru seharusnya adalah 

memiliki prinsip mengakui adanya perbedaan potensi yang dimiliki siswa 

secara individual dan memperlakukan siswa sesuai dengan tingkat 

perbedaan tersebut.  Perbedaan yang kerap muncul di antara siswa-siswa 

antara lain perbedaan kemampuan mental, perbedaan prestasi, 

keramahan, pematangan, penagalaman, minat, motivasi, gaya belajar, dan 

sebagainya. 

Siswa datang dengan membawa bakat dan gaya belajar masing-

masing. Ada yang kuat dalam matematika, tetapi lemah dalam bahasa.  
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Ada yang  mahir dalam praktik, tetapi lemah dalam teori, dan sebagainya. 

Dalam hal ini, siswa perlu diberi kesempatan untuk menunjukkan bakat 

mereka dan belajar dengan cara kerja mereka masing-masing. Kemudian, 

mereka didorong untuk belajar dengan cara-cara baru. 

Guru sebaiknya menyelenggarakan sistem belajar  mengajar yang 

menghargai setiap potensi siswa yang ada dan  diselaraskan dengan 

kondisi psikologis siswa. Dengan demikian, otak siswa akan sangat 

mudah utuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. Proses belajar pun 

akan menjadi sangat optimal dan efektif. Teori kecerdasan mejemuk 

mengatakan bahwa setiap individu mempunyai cara belajar yang berbeda 

dengan individu yang lain. Meskipun demikian, ada yang mempunyai 

kekhasan yang hampir mirip.
85

 

Sebagaimana diketahui, tipe pembelajaran siswa berbeda-beda, 

diantaranya tipe visual, auditori, dan kinestetik. Guru harus pandai 

mengemas metode pembelajaran sedemikian rupa sehingga karakter 

pembelajaran siswa bisa terakomodasi. Jangan hanya menggunakan salah 

satu metode yang cenderung mengungkung kebebasan siswa dalam 

mengembangkan daya kreativitas mereka.
86

 

Menghadapi siswa yang kurang, guru hendaknya memberikan 

perhatian khusus kepada mereka. Jangan menertawakan dan meremehkan 
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mereka atas segala kekurangan yang mereka miliki. Kesukaran yang 

mereka alami adalah tantangan  bagi guru. Jika guru menertawakan  dan 

meremehkan siswa yang mengalami kesulitan, pada dasarnya, guru 

tersebut menertawai kekurangannya sendiri.
87

 

 

F. Tidak Egois 

Egois adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Keegoisan 

dianggap sebagai keinginan individu untuk diakui dalam interaksi 

sosialnya. Kebutuhan untuk diakui oleh orang lain ini ternyata 

merupakan sesuatu yang mutlak. Sebagai seorang guru, sifat egois tidak 

boleh sembarangan digunakan. Guru harus memiliki strategi sifat egois 

secara benar. 

Seorang guru mungkin bisa mendapatkan hasil yang bagus 

bahkan mengejutkan dari siswanya, sekalipun ia bukan guru yang baik, 

asalkan ia berani untuk tidak egois dan berani menaikkan siswa yang 

berada di bawah pengaruhnya ke tingkat yang lebih tinggi.  

Berikut ini adalah sifat egois seorang guru yang paling tidak 

disukai siswa. Karena itu hendaklah guru mencoba untuk mengubah dan 

menghindarinya. 
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1. Selalu melampiaskan masalah pribadinya ketika sedang mengajar 

siswanya (membawa masalah pribadi dan melampiaskan melalui 

energi negatif kepada siswa). 

2. Merasa paling benar. 

3. Tidak mau menerima kritik dari siswa. 

4. Jika siswa ada yang salah sedikit, ia langsung memarahi atau 

menghukumnya. 

5. Jawaban siswa harus sama persis dengan guru, tidak ada alternatif. 

6. Penyampaian materi tidak memperhatikan keinginan siswa.
88

 

 

G. Mengatur Konsentrasi 

Siswa di kelas tidak diciptakan oleh tuhan layaknya para pemain 

catur yang akan bekerja dengan penuh konsentrasi dan fokus terus 

menerus untuk mengadu pion-pion di atas hitam putih papan catur. 

Sebaiknya, gurulah yang lebih tepat sebagai pemain catur yang 

diwajibkan pandai mengatur konsentrasi sesuai waktu dan strategi yang 

digunakan. Guru yang tidak dapat mengatur konsentrasi akan menjadi 

guru yang tidak efektif. Ia akan mengajar dengan ketidakpuasan siswa 

dan kehilangan makna serta fungsinya. Pahamilah kondisi siswa.  

Guru yang tidak memahami psikologi siswa akan tidak diterima 

dan ditolak oleh para siswanya secara psikologi pula. Karena itu, jangan 
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terlalu berlebihan  dengan membuat siswa lama untuk berkonsentrasi. 

Siswa membutuhkan dosis yang cukup dan resep yang pas serta tidak 

berlebihan dalam pengajaran. Sebab, dunia kedokteran mengajarkan 

bahwa semakin banyak obat yang diresepkan, pasien akan kehilangan 

kemauan dan kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri.
89

  

 

H. Berani Tampil Beda 

 Guru harus berani menggagas apa yang tidak digagas oleh orang 

lain, memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, dan 

membayangkan apa yang tidak dibayangkan orang lain. Dengan kata lain, 

guru harus berani tampil beda, berani melakukan perubahan, 

menonjolkan diri, menentang tradisi, dan membelokkan beberapa 

peraturan yang kaku untuk tujuan positif. 

Kemampuan bekerja sama akan melengkapi  syarat utama yang 

harus ada pada diri seorang guru. Dengan semua potensi ini, guru ideal 

dapat terwujud dari sosok siapa pun. Tidak harus bergelar akademik yang 

berderet panjang, tidak harus cantik atau tampan untuk terlihat “menarik” 

di mata siswa. Jangan takut dianggap aneh oleh rekan-rekan yang lain, 

jika tujuannya adalah demi perbaikan pendidikan. Justru Anda akan 

disukai karena Anda berbeda.
90
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Selain berani tampil beda, guru juga harus bisa berpikir inovatif. 

Selalu mencoba dan mencoba. Keberanian untuk mencoba dan selalu 

bereksperimen merupakan salah satu sikap pemenang.
91

 Pemenang selalu 

bergerak membuat alternatif dan inovasi, sedangkan pecundang selalu 

menunggu. Seseorang bisa menjadi pemenang jika ia yakin sesuatu itu 

dapat dilakukan sehingga ia harus selalu berpikir untuk mencari cara 

melakukannya. Berpikir inovatif adalah selalu mencari cara atau jalan 

keluar dari suatu persoalan sehingga menghasilkan jalan-jalan baru yang 

sebelumnya masih misteri. Inilah kekuatan inovasi.
92

 

 

I. Melindungi Siswa Minoritas 

Melindungi kelompok minoritas tidak hanya dalam retorika tetapi 

juga dalam berbagai aktivitas dan kebijakan nyata. Namun, tidak banyak 

guru yang mampu menjembatani dirinya di level aksi, terlebih dalam hal-

hal tertentu yang kontroversial dan bertentangan dengan mainstream. 

Sebagai contoh, di kelas A, ada siswa yang memiliki kekurangan fisik, 

berkeyakinan berbeda dengan mayoritas siswa lainnya, dan sebagainya. 

Menghadapi situasi tersebut, guru tetap harus memberikan perlindungan 

kepada siswa yang bermasalah itu.
93
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Seorang guru seyogyanya memiliki sifat empati terhadap siswa-

siswanya. Dalam hal ini, empati diartikan sebagai kemampuan untuk 

merasakan apa yang dirasakan orang lain. Guru yang memiliki empati 

tinggi biasanya juga menyimpan potensi sifat tenggang rasa, partisipatif, 

dan toleran.
94

 Sayyid Qutb mengingatkan,  

Orang yang hidup  bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang 

kerdil dan mati sabagai orang kerdil. Akan tetapi, orang yang 

hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang besar dan mati 

sebagai orang besar.
95

 

 

David T. Kyle, Ph.D., mengatakan bahwa jika empati kuat, kita 

memiliki kapsitas tidak hanya untuk memahami apa yang dirasakan atau 

dipikirkan orang lain, melainkan juga akan mengalami sensasi yang sama 

dengan yang dialami orang lain. Inilah perasaan yang harus dimiliki 

seorang guru terhadap siswanya.
96

 

Tidak ada yang diciptakan sia-sia di dunia ini, sebagaimana 

firman Allah Swt.QS. At Tin (95): 4. 
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“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan 

segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 

belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami 

jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah 

Allah, Pencipta yang paling baik.”97
 

           

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya.” 

Semua itu tergantung pada cara menggunakan dan menyikapinya. 

Guru akan mengalami kelumpuhan logika jika guru memandang 

semuanya secara realistis. Setiap siswa dilahirkan untuk menjadi pribadi 

mulia yang tidak untuk menerima perendahan karena minoritas ataupun 

mayoritas. Perbedaan atau kontradiksi atas nama apapun, baik minoritas 

maupun mayoritas, tidak perlu dihindari. Justru hal-hal itulah yang 

membuat dunia ini berputar dan setiap guru akan mengenal sudut 

pandang yang berbeda.
98

 

 

J. Menjadi Pendengar Yang Baik 

Perlu diingat, di antara siswa ataupun rekan sesama guru, pasti 

ada yang memiliki karakter suka mengeluh atau suka mengkritik. Mereka 
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sering menjadi lembut dan lunak di depan seorang pendengar yang sabar 

dan simpatik. Siswa juga akan merasa nyaman berkonsultasi dengan 

seorang guru yang dianggapnya mau mendengarkan keluh kesahnya, 

impian dan harapannya. Karena itu, jadilah pendengar yang baik atas 

semua keluhan yang mereka sampaikan. Dengan begitu, seorang guru 

akan mendapatkan nilai tambah di hadapan siswanya. 

Setelah mendengarkan keluhan mereka dan mempelajarinya 

dengan saksama, bicaralah pelan-pelan dan berikan solusi (jika ada dan 

dibutuhkan) untuk masalah yang mereka hadapi. Jika ini bisa dilakukan, 

mereka akan senang mendengarkan guru, bahkan akan menurut 

kepadanya.
99

 

 

K. Tidak Memerintah 

Pada hakikatnya, tidak ada seorang pun yang suka diperintah. 

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemui orang-orang yang 

suka memerintah. Guru memerintah kepada siswanya atau kepala bagian  

memerintah kepada staf misalnya. Sudah menjadi pemakluman apabila 

orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi memiliki kecenderungan 

memerintah  orang-orang yang ada di bawahnya. 

Kalimat perintah yang diucapkan guru akan sangat berpengaruh  

pada semangat siswanya. Akan lebih baik bila kalimat perintah itu diubah 

                                                           
99

 Ibid., 203-205. 



68 

 

 

menjadi kalimat permintaan atau ajakan  yang akan mempengaruhi 

semangat kerja siswa. Kalimat perintah yang kurang tepat sering 

menjadikan penolakan, bahkan berakhir dengan situasi buruk yang pada 

saatnya justru akan menyulitkan guru itu sendiri. Jika guru ingin 

memberikan perintah kepada siswanya, guru harus menyiapkan kekuatan 

komunikasi dan instrumen.
100

 

 

L. Sehat Jasmani dan Rohani 

Mengajar membutuhkan tenaga. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, seorang guru membutuhkan fisik yang sehat. Jika guru kurang 

bisa menjaga kesehatan alias sering sakit, mustahil guru bisa mengajar 

dengan efektif.  Karenanya, guru harus menjadi dokter untuk dirinya 

sendiri. Guru harus pandai membagi pekerjaannya.  

Untuk mendapatkan kesehatan fisik, seorang guru bisa 

melakukannya dengan cara mengatur metabolisme tubuh, pencernaan, 

pola makan dan kadar kolesterol.  Budayakan mengkonsumsi makanan 

yang sehat dan bergizi. Kurangi makanan yang membahayakan dan 

menyebabkan  hal yang kurang baik untuk kesehatan.
101

 

Selain kesehatan jasmani, seorang guru juga harus sehat 

rohani/jiwa. Dalam  hal ini tidak hanya tidak sedang mengalami 

gangguan kejiawaan saja, tetapi seorang guru  harus memiliki jiwa 
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spiritualitas yang baik. Jangan biarkan dirinya tidak disiplin dengan 

waktu-waktu beribadah. Berdoalah kepada Tuhan untuk memohon 

kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan sebagainya. Lakukan segala 

aktivitas yang dapat meningkatkan spiritualitas diri. Jika perlu, ajak serta 

siswa dalam kegiatan ini sehingga tercipta suasana yang harmonis dengan 

didasari kesehatan jasmani dan rohani yang baik.
102

 Sering ditemukan 

ungkapan “Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat”. Karena 

itu, seorang guru hendaknya memperhatikan kesehatan jasmani terlebih 

kesehatan rohaninya.  

 

M. Iklhas 

Dalam bahasa Inggris, ikhlas diartikan sebagai nothing to loose, 

yaitu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, tanpa adanya pretensi 

tertentu, kecuali demi kebaikan. Terkait dengan profesi seorang guru, 

guru harus ikhlas menjalankan tugas yang diamanahkan kepada dirinya. 

Apa pun dan bagaimanapun keadaannya, guru harus tetap berusaha 

memebuhi kewajibannya untuk menyampaikan ilmu kepada siswanya. 

Tanpa ada rasa ikhlas di dalam hati, apa pun yang disampaikan oleh guru 

tidak akan memberikan bekas pemahaman kepada siswanya.
103

  

Ikhlas atau juga yang sering disebut rela akan mampu membuat 

seseorang melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan  yang diberikan 
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kepadanya. Menurut Abdul Halim Mahmud, rela akan mendorong 

manusia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang dicintai 

Allah.
104

 

Oleh karena itu, yang berprofesi sebagai guru sejatinya adalah 

pilihan Tuhan untuk menyampaikan ilmu-Nya agar manusia tidak 

tenggelam dalam kubangan kebodohan. Terimalah amanah Tuhan dengan 

ikhlas dan jalankan tugas dengan penuh kesabaran. Dengan demikian, 

guru akan dicintai siswa karena telah menyampaikan ilmu kepada 

mereka, sekaligus akan dicintai oleh Tuhan karena dengan ikhlas 

menjalankan amanah-Nya.
105

 

Allah Swt. berfirman, 

                   

 
“Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan 

apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung 

Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus 

bertawakal.”106
 

 

 

N. Sabar 

Kesabaran bukanlah sebuah sifat, tetapi sebuah keputusan karena 

pengertian yang baik. Semakin buruk masalah yang mengganggu 
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seseorang, menunjukkan semakin besarnya rencana Tuhan orang 

tersebut. Semakin ia direncanakan menjadi orang besar, semakin besar 

pula kekuatan kesabaran mengujinya. Dengan demikian, itu berarti 

kesabaran lahir dari kesadaran. 

Suatu waktu, seorang guru bisa mudah bersabar terhadap 

seseorang tetapi amat sangat cepat marah terhadap siswanya yang 

menjengkelkan. Seorang guru pastinya menyimpan kekesalan dengan 

tingkat yang beragam terhadap beberapa siswa. Jika seorang guru cepat 

marah terhadap siswanya, sebaiknya ia memeriksa kualitas hatinya, 

mungkin ia masih mengelompokkan mereka berdasarkan kepintaran, 

pergaulan, dan perilaku mereka.
107

 

Bersabar sangat diperlukan saat harus menjelaskan berulang kali 

materi pelajaran tertentu kepada siswa yang kurang paham sampai 

mereka benar-benar mengerti dan paham betul dengan materi yang 

diajarkan. Selain itu, guru juga harus bersabar dalam mengahadapi siswa 

yang nakal. Yang lebih penting, seorang guru harus bersabar untuk tidak 

membeda-bedakan siswa.
108

  

Firman Allah Swt., 
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“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat kebajikan.”109
 

 

Telah di ketahui bahwa dalam ajaran agama Islam sabar dibagi 

menjadi tiga pembagian. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam 

meninggalkan maksiat, serta sabar dalam mengahdapi ujian. 

1. Sabar dalam melakukan ketaatan adalah senantiasa menjaga 

ketaatan. Ketaatan di sini tidak hanya dalam hal ibadah mahdhah  

melainkan dalam ibadah ghairu mahdhah, seperti berbuat baik 

terhadap sesama. 

2. Sabar dalam meninggalkan maksiat dalam segala bektuknya.  

3. Sabar dalam menghadapi ujian. Misalnya, sabar menghapi suatu 

bencana yang menimpa, sabar akan kehilangan harta benda yang 

disenangi.
110

 

Seseorang, dalam hal ini seorang guru diwajibkan memiliki 

akhlak sabar. Dengan kesabarannya, ia akan mampu menghadapi semua 
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permasalahan yang terjadi pada sisiwanya. Orang yang sabar akan 

mendapatkan kebaikan yang lebih tinggi.  

 

 

 

Allah Swt. berfirman,  

                           

  
“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah 

kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini 

memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. 

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 

dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” 
111
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“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah 

mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada 

diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan 

dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu 

ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat 

mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah 

beserta orang-orang yang sabar.”112
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