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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

I. Peran

1. Pengertian Peran

Sebelum membahas peran guru secara menyeluruh terlebih dahulu

coba kita mengartika kata “peran”. Dalam kamus lengkap bahasa

Indonesia kata “Peran” memiliki arti bagian dari tugas utama yang harus

dilaksanaka.1 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata

“Peran” memiliki arti yakni tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam

suatu peristiwa.2 Dengan demikian “peran” dapat penulis katakan sebagai

suatu tindakan yang dilaksanakan seseorang untuk mencapai tujuan.

Peran ialah Pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri – ciri

khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus

bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi

belajar - mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil

tidaknya proses belajar, dan karenanya guru harus menguasai prinsip -

prinsip belajar disamping menguasai materi yang akan diajarkan. Dengan

kata lain Guru harus mampu menciptakan suatu situasi kondisi belajar

yang sebaik – baiknya.

“peran (role) guru  artinya  terciptanya  serangkaian  tingkah  laku yang

saling  berkaitan  yang  dilakukan dalam  situasi  tertentu  serta

1 Amran YS Chaniago, loc.cit.
2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 854
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behubungan   dengan   kemajuan   perubahan   tingkah   laku   dan

perkembangan siswa   yang   menjadi   tujuannya.

2. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik  profesional,  dengan  tugas  utama

mendidik,  mengajar, membimbing,   mengarahkan,   melatih dan

mengevaluasi   peserta didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur

pendidikan  formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru adalah pelaksana pengembang program kegiatan belajar

mengajar. Guru merupakan pemilik pribadi keguruan yang unik, artinya

tidak ada guru yang memiliki pribadi keguruan yang sama, jadi setiap guru

mempunyai pribadi keguruan berbeda-beda.3

Dalam interkasi eduktif guru sangat berperan penting terhadap

mutu dan hasil pembelajaran. Peran tersebut merupakan gambaran pola

tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksi, baik dengan siswa,

sesama guru, maupun dengan staf lainnya.

Guru  memegang  berbagai  jenis  peran yang  mau  tidak  mau,

harus dilaksanakannya  sebagai  seorang  guru. Sardiman  dalam  bukunya

yang berjudul  Interaksi  dan  Motivasi  Belajar Mengajar  diterangkan

ada beberapa berpendapat tentang peran guru antara lain :4

1) Prey  Katz  menggambar kan  peran  guru  sebagai  komunikator,

sahabat   yang  dapat  memberikan  nasihat - nasihat,  motivator

3 Zakiah Daradjat, loc.cit.
4 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

2014), cet. ke -22, hlm. 143
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sebagai  pemberi  inspirasi  dan  dorongan,  pembimbing  dalam

pengembangan  sikap  dan  tingkah  laku  serta  nilai - nilai  orang

yang menguasai bahan yang diajarkan.

2) Havighurst  menjelaskan  bahwa  peran  guru  disekolah  sebagai

pegawai    (employee) dalam    hubungan    kedinasan,    sebagai

bawahan   ( subordinate ) terhadap   atasannya,   sebagai   kolega

dalam  hubungannya  dengan  teman  sejawat,  sebagai  mediator

dalam hubungannya   dengan   anak   didik,   sebagai   pengatur

disiplin, evaluator dan pengganti orang tua.

3) James  W.Brown,  mengemukakan  bahwa tugas  dan  peran  guru

antara  lain:  menguasai  dan  mengembangkan  materi  pelajaran,

merencanakan    dan    mempersiapkan    pelajaran    sehari - hari,

mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.

4) Federasi dan Organisasi Profesional Guru Sedunia, mengungkapkan

bahwa  peran  guru  di  sekolah,  tidak  hanya sebagai   transmiter

dari   ide   tetapi   juga   berperan   sebagai transformer dan katalisator

dari nilai dan sikap.
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3. Peran Guru

Dari beberapa pendapat diatas maka secara rinci peran guru dalam

kegiatan belajar mengajar, secara singkat dapat disebutkan sebagai

berikut:5

a. Informator

Sebagai pelaksana cara mengajar informative, laboratorium studi

lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.

Dalam pada itu berlaku teori komunikasi berikut:

1) Teori stimulus-respon

2) Teori dissonance-reduction

3) Teori pendekatan fungsional.

b. Organisator

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus,

workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan

sedemikian rupa, sehingga dapat tercapai efektivitas dan efesiensi

dalam belajar pada diri siswa.

c. Motivator

Peran guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa.

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta

reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan

5 Ibid., hlm. 144-146
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swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi

dinamika di dalam proses belajar-mengajar.

d. Pengarah/director

Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peran ini lebih menonjol. Guru

dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan

belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Guru harus juga

“handayani”.

e. Inisiator

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar.

Sudah barang tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat

dicontoh oleh anak didiknya. Jadi termasuk pula dalam lingkup

semboyan “ing ngarso sung tulodo”.

f. Transmitter

Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.

g. Fasilitator

Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan

fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar-mengajar, misalnya saja

dengan menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa,

serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar-mengajar

akan berlangsung secara efektif. Hal ini bergayut dengan semboyan

“Tut Wuri Handayani”.

h. Mediator
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Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam

kegiatan belajar siswa. Misalnya menengahi atau memberikan jalan

keluar kemacetan dalam kegiatan diskusi siswa. Mediator juga diartikan

penyedia media. Bagaimana cara memakai dan mengorganisasikan

penggunaan media.

i. Evaluator

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai

otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik

maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana

anak didiknya berhasil atau tidak.

Penulis   dapat menyimpulkan   peran   guru   adalah   keseluruhan

tingkah  laku  atau  tindakan  yang  dimiliki  seseorang  dalam

memberikan ilmu  pengetahuan  kepada  anak  didik.  Seseorang

dikatakan  menjalankan peran  manakala  ia  menjalankan hak  dan

kewajiban  yang  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang

disandangnya.

Guru  sangat  berperan  dalam  membantu  perkembangan  peserta

didik  untuk  mewujudkan  tujuan  hidupnya  secara  optimal. Minat,

bakat, kemampuan, potensi - potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak

akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Guru juga harus

berpacu dalam   pembelajaran,   dengan   memberikan   kemudahan

belajar   bagi seluruh  peserta  didik  agar  dapat  mengembangkan
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potensinya  secara optimal.  Guru  harus kreatif,  profesional,  dan

menyenangkan,  dengan memposisikan diri sebagai berikut.

1) Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya.

2) Teman,  tempat  mengadu,  dan  mengutarakan  perasaan  bagi  para

peserta didik.

3) Fasilitator  yang  selalu  siap  memberikan  kemudahan,  dan

melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya.

4) Memberikan  sumbangan  pemikiran  kepada  orang  tua  untuk  dapat

mengetahui  permasalahan  yang  dihadapi  anak  dan  memeberikan

saran pemecahannya.

5) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawabungan,

partisipan,    ekspenditor,    perencanaan,    supervisor,    motivator,

dan

6) Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan

(bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar.

7) Mengembangkan  proses  sosialisasi yang  wajar  antara  peserta

didik, orang lain dan lingkungannya.

8) Mengembangkan kreativitas.

9) Menjadi pembantu ketika diperlukan.

Guru sejatinya  adalah  seorang  pribadi  yang  harus  serba  bisa

dan serba  tahu.  Serta  mampu  mentransferkan  kebiasaan  dan

pengetahuan pada  muridnya  dengan  cara  yang  sesuai  dengan
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perkembangan  dan potensi  anak  didik  sehingga  dapat  meningkatkan

prestasi  siswa  dalam belajar.

Guru  memiliki  tugas  yang  beragam  yang  berimplementasi

dalam bentuk   pengabdian.   Tugas   guru   dalam   bidang   kemanusiaan

adalah memposisikan   dirinya   sebagai   orang   tua   ke   dua.   Dimana

ia   harus menarik   simpati   dan   menjadi   idola   para siswanya.6

Adapun   yang diberikan  atau  disampaikan  guru  hendaklah  dapat

memotivasi  hidupnya terutama dalam belajar. Bila seorang guru berlaku

kurang menarik, maka kegagalan awal akan tertanam dalam diri siswa.

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk

medorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk

mencapai tujuan. Guru mempunya tanggung jawab untuk melihat segala

sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan

siswa. Penyampaian  materi  pelajaran  hanyalah  merupakan  salah  satu

dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis

dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Secara lebih terperinci

tugas guru berpusat pada:7

1) Mendidik    dengan  titik  berat  memberikan  arahan  dan  motivasi

pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang

2) Memberi  fasilitas  pencapaian  tujuan  melalui  pengalaman  belajar

yang memadai.

6 Ibid.,
7 Slameto, Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta,

2013), Ed. Rev., cet. Ke-6, hlm. 97
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3) Membantu  perkembangan  aspek - aspek  pribadi  seperti  sikap,  nilai

- nilai, dan penyesuaian diri. Demikianlah, dalam proses belajar

mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan

akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan keseluruhan

perkembangan kepribadian siswa. Ia harus mampu menciptakan

proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa

untuk belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan

dan menciptakan tujuan.

Di samping itu perkembangan ilmu dan teknologi serta

perkembangan sosia budaya yang berlangsung dengan cepat telah

memberikan tantangan kepada setiap individu. Setiap individu nsenantiasa

ditantang untuk terus selalu belajar untuk dapat menyesuaikan diri sebaik-

baiknya.  Siswa masa kini dapat belajar dari berbagai sumber dan media

seperti surat kabar, radio, televise, film, dan sebagainya. Ia pun dapat

belajar dalam berbagai kesempatan dan kegiatan di luar sekolah. Guru

hanya merupakan salah satu diantara berbagai sumber dan media belajar.

Maka dengan demikian peran guru dalam belajar ini menjadi lebih luas

dan lebih mengarah kepada peningkatan motivasi belajar belajar siswa.

Selanjutnya sangat diharapkan guru dapat memberikan fasilitas yang

memadai sehingga siswa dapat belajar secara efektif.

Dari uraian diatas, jelas bahwa peran guru telah meningkat dari

sebagai pengajar menjadi sebagai direktur pengarah belajar. Sebagai

direktur belajar, tugas dan tanggung jawab guru menjadi lebih meningkat
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yang di dalamnya termasuk fungsi-fungsi guru sebagai perencana

pengajar, pengelola pengajaran, penilai hasil belajar, sebagai motivator

belajar, dan sebagai pembimbing.

Selanjutnya dalam perannya sebagai direktur belajar, hendaknya

guru senantiasa berusaha untuk menimbulkan, memelihara, dan

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ada empat hal yang dapat

dikerjakan guru dalam memberikan motivasi ini, yaitu: 8

1) Memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar.,

2) Menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan

pada akhir pengajaran,

3) Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai sehingga dapat

merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik di kemudian hari,

dan

4) Membentuk kebiasaan belajar yang baik.

Sebagai direktur belajar, pendekatan yang dipergunakan dalam

proses belajar mengajat tidak hanya melalui pendekatan instruksional akan

tetapi disertai dengan pendekatan pribadi. Melalui pendekatan pribadi ini

diharapkan guru dapat mengenal dan memahami siswa secara lebih

mendapat sehingga dapat membantu dalam keseluruhan proses belajarnya.

Dengan perkataan lain, sebagai direktur belajar guru sekaligus berperan

8 Ibid., hlm. 99



26

sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar. Sebagai pembimbing

dalam belajar, guru diharapkan mampu untuk: 9

1) Mengenal dan memahami setiap siswa baik secara individu maupun

kelompok

2) Memberikan penerangan kepada siswa mengenai hal-hal yang

diperlukan dalam proses belajar

3) Memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat

belajar sesuai dengan kemampuan pribadinya

4) Membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadi

yang dihadapinya

5) Menilai keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah dilakukannya.

Untuk itu hendaknya guru memahami prinsip-prinsip bimbingan dan

menerapkannya dalam proses belajar mengajar.

4. Konsep Guru Dalam Islam

Dalam beberapa literatur kependidikan, istilah pendidik sering

diwakili dengan istilah guru, sebagai orang yang bertugas mengajar atau

memberikan pelajaran di kelas/sekolah. Secar lebih khusus lagi, guru

berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang

ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan

masing-masing. Guru dalam pengertian tersebut, bukanlah sekedar orang

yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi tertentu, akan

9 Ibid., hlm. 100
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tetapi adalah anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas

serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk

menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa. 10

Guru menurut UU no. 14 tahun 2005 “adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah.”

Guru adalah pendidik yang professional, karenanya secara implicit

ia telah mengikhlaskan dirinya untuk menerima dan memikul sebagian

tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua peserta

didiknya. Ketika orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah secara tidak

langsung telah melimpahkan tanggung jawab atas pendidikan anaknya

kepada guru. Orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada

sembarang guru/sekolah karena itulah, tidak semua orang bisa disebut

guru. 11

Beban dan tanggung jawab seorang guru tidak bisa dianggap remeh

ataupun disepelekan. Seorang guru merupakan kesatuan kepribadian yang

terpuji dan ilmu yang ia miliki. Islam memandang seorang guru atau

pendidik mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang

10 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam I, (Jakarta :Logos Wacana Ilmu,2006), hlm.
62-63

11 Zakiah Daradjat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam, (akarta: Bumi Aksara, 1993), Cet ke-3. h.
39
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tidak berilmu dan orang-orang yang bukan pendidik. Sebagaimana

disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11:

ُ ٱ… ُ ٱوَ ۚ◌ ٖ◌ تَدَرجَٰ مَ ِعلۡ لۡ ٱأُوتُواْ لَِّذینَ ٱوَ ِمنُكمۡ َءاَمنُواْ لَِّذینَ ٱَّ ◌ٞ َخبِیرَملُونَ تَعۡ بَِماَّ

١١

Artinya:
“....(Allah) meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu
pengetahuan beberapa derajat.”(Q.S. Al Mujadalah :11)

Sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap orang-orang

yang berilmu Allah swt. telah menyatakan dalam firmannya, akan

meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang

berilmu. Karena itulah di dalam Islam orang-orang yang bertugas sebagai

pendidik sangat dihargai dan dihormati. Seperti yang dilakukan oleh

negara timur terhadap keberadaan para guru. Orang India dahulu,

menganggap guru sebagai orang suci dan sakti.

Ilmu adalah karunia dari Allah, sebagai manusia sudah selayaknya

kita menggunakan ilmu untuk beribadah. Ilmu merupakan sarana kita

untuk menjadi manusia beriman dan meringankan beban orang lain dengan

menolong dan memberikan ilmu kepada orang yang tidak berilmu supaya

menjadi berilmu dan pandai. Dengan demikian orang yang memiliki ilmu

berkewajiban untuk menyebarkan ilmunya bukan malah

menyembunyikannya, Allah memberi ancaman bagi orang-orang yang

mempunyai ilmu tapi menyembunyikan ilmu mereka dengan
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mengekangnya di hari kiamat nanti dengan kekangan api neraka.12

Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW yang artinya :

“ Barangsiapa yang ditanya tentang ilmu kemudian menyimpan ilmunya
(tidak mau megajarkannya), maka Allah akan mengekang dia dengan
kekangan api neraka pada hari kiamat”. (H.R. Abu daud dan Tarmidzi)

Secara garis besar, yang berkedudukan sebagai pendidik dalam

Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur’an ada empat, yakni: 13

Pertama, adalah Allah swt. yang menginginkan umat manusia

menjadi baik dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat dan untuk

mencapai tujuan itu Allah mengirim nabi-nabi yang patuh dan tunduk

kepada kehendak-Nya. Kedudukan Allah sebagai guru dapat dipahami dari

Sifat Allah Al-Alim yang berarti memiliki pengetahuan yang amat luas -

seorang guru selalu hendaklah senantiasa berusaha untuk memperluas

ilmunya atau bertindak sebagai peneliti yang selalu berusaha menemukan

hal-hal baru. Sifat lain yang dimiliki Allah sebagai Guru adalah Pemurah

dalam arti tidak kikir membagi ilmunya, maha tinggi, penentu,

pembimbing, penumbuh prakarsa, mengetahui kesungguhan manusia yang

beribadah kepada-Nya, mengetahui siapa yang baik dan yang buruk,

menguasai metode-metode dalam membina umat-nya antara lain melalui

penegasan, perintah, pemberitahuan, kisah, sumpah, pencelaan, hukuman,

keteladanan, pembantahan, mengemukakan teka-teki, mengajukan

pertanyaan, memperingatkan, mengutuk, dan meminta perhatian.

12 Zakiah Daradjat, dkk. Op cit. h. 4
13 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm.105
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Kedua, Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Nabi sebagai seorang

pendidik atau guru ditunjuk langsung oleh Allah. Allah meminta beliau

untuk membina masyarakat, dengan perintah untuk berdakwah.

Rasullullah sebagai penerima al-Qur’an bertugas untuk menyampaikan

petunjuk–petunjuk yang terdapat dalam Al Qur’an tersebut, dilanjutkan

dengan mensucikan dan mengajarkan manusia.  Nabi memulai

pendidikannya kepada anggota keluarganya yang terdekat, dilanjutkan

dengan orang-orang disekitarnya, termasuk para pemuka Quraisy. Tugas

nabi sebagai seorang guru beliau laksanakan dengan baik dan

mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini tidak terlepas dengan metode

yang beliau gunakan dalam mendidik. Yaitu dengan cara menyayangi,

keteladanan yang baik, mengatasi penderitaan, dan masalah yang dihadapi

oleh umat, memberi ibarat, contoh, dan sebagainya yang amat menarik

perhatian masyarakat.

Selanjutnya, kedudukan guru yang ketiga dalam al-Qur’an diisi

oleh orang tua. Al-Qur’an menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki

orang tua sebagai guru, yaitu memiliki hikmah atau kesadaran tentang

kebenaran yang diperoleh melalui ilmu dan rasio, memiliki rasa syukur

kepada Allah, menasihati anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah,

memerintahkan anaknya agar menjalankan shalat, sabar dalam

menghadapi penderitaan. 14

14 Lihat Q.S Luqman ayat 12-19
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Sebagai guru yang keempat menurut Al Qur’an adalah orang lain.

Nabi Musa As. diperintahkan Allah agar mengikuti nabi khidir As. dan

belajar kepadanya. Sebagai guru, nabi Khidir As. menduga nabi Musa As.

pasti tidak mampu bersabar, karena tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu,

nabi Musa As. diminta berjanji akan berlaku sabar. Selain itu, nabi Khidir

As. juga mengingatkan nabi Musa As. agar tidak bertanya sebelum

dijelaskan. 15

Jika Allah, nabi dan orang tua sebagai pendidik memang sudah

menjadi tanggung jawab secara fitri dan panggilan agama, maka hal ini

berbeda dengan orang lain (guru) yang ditugaskan mendidik anak yang

bukan anaknya sendiri yang tentu memiliki situasi psikologis yang berbeda

dengan mengajar anak sendiri. Oleh karena itu, agar tugas mendidik

tersebut tidak mengendor, maka ajaran agama dan juga praktek dalam

sejarah menetapkan beberapa aturan normatif yang dapat memotivasi para

guru dalam mendidik.

Dalam Islam untuk mewujudkan generasi penerus yang Islami dan

berkualitas sangat dibutuhkan seorang pendidik, guru atau ustadz yang

mempunyai kualitas sebagai murabbi; sebuah istilah khusus yang

digunakan bagi seseorang yang memilih profesinya sebagai pendidik yang

memiliki kemauan untuk mengasuh, memelihara dengan baik anak

15 Allah menjelaskan hikayat ini dalam surat Al Kahfi ayat 62-80
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didiknya. Ada emapat hal yang harus dipenuhi oleh seorang murabbi

ketika melakukan proses tarbiyah dan dakwah islamiyah   yakni :16

1. Seorang Murabbi adalah orang tua bagi mutarabbinya.

Dalam proses tarbiyah ini, seorang murabbi diharapkan mampu

memposisikan dirinya diantara para mutarabbinya (anak didiknya)

seakan-akan seperti orang tua yang senantiasa membimbing putra-

putrinya menjadi orang yang lebih baik darinya.

2. Seorang murabbi adalah syaikh bagi mutarabbinya

Seorang murabbi harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas

ruhiyahnya, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi para

mutarabbinya laksana seorang syaikh yang mempunyai kedalaman

ilmu dan amalnya sehingga bisa memberikan kontribusi

ma’nawiyah yang baik untuk mutarabbinya.

3. Seorang Murabbi adalah ustadz bagi mutarabbinya

Peran murabbi dalam hal ini adalah, hendaknya seorang murabbi

dapat memberikan kontribusi ilmu kepada mutarabbinya, bisa

menjadi samudra ilmu (bahrul ulum) bagi para mutarabbinya. Jadi

seorang murabbi harus senantiasa mengup-grade ilmu-ilmu yang

telah didapatnya agar dapat mengikuti perkembangan

permasalahan yang dihadapi oleh mutarabbinya.

4. Seorang murabbi adalah pemimpin bagi mutarabbinya .

16 M. Thamrin, “ Qaidah Asasi Pendidikan Islam”, disampaikan pada forum Diklat Guru
TK Muslimat NU se-Rayon Blitar Timur, Wlingi 20 Nopember 2007, h.1-3
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Sebagai murabbi , seorang guru dituntut untuk dapat mengarahkan

dan memimpin para mutarabbinya ke jalan Allah. Dengan

memberikan teladan, nasehat dan arahan-arahan sehingga

mutarabbinya menjadi khairun linnas. Agar proses pendidikan

Islam tidak keluar dari prinsip dasar yang Islami, ada beberapa

kaidah pokok yang perlu dipahami oleh setiap guru, sekaligus

dijadikan landasan bagi penyelenggaraan tarbiyah, ada lima kaidah

dasar yang perlu diperhatikan,  yaitu:17

1) Ikhlas

Maksud kihlas dalam kaidah ini adalah setiap guru

dalam melaksanakan tugasnya selalu didasari dengan rasa

ihklas. Seorang guru tidak mementingkan untuk

mendapatkan materi dalam melaksanakan tugasnya,

melainkan karena mengharapkan ridho Allah semata.

Orang-orang yang tidak mengenal pamrih merupakan

golongan dari hamba Allah yang mendapat petunjuk dan

patut untuk dijadikan contoh.18

2) Taqwa

Taqwa bagi seorang guru mencakup tiga hal yaitu :

pertama Taqwa membersihkan hati dari kemusyrikan (iman

yang disertai dengan tauhid); kedua Taqwa membersihkan

hati dari bid’ah (iman yang disertai dengan ikrar atas aqidah

17 Ibid., h. 4-5
18 Lihat Q.S. Yasin ayat 21
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Ahlus sunnah wal jama’ah); ketiga Taqwa membersihkan

diri dari maksiat (iman disertai istiqamah dalam ketaatan).

3) Ilmu

Setiap menjalankan tugasnya, hendaknya seorang

guru menjadikan ilmu sebagai landasannya. Ilmu yang

dimiliki dan diaplikasikan dengan baik dari guru kepada

muridnya akan menumbuhkan sikap bijaksana, selain itu

derajatnya akan meningkat di hadapan Allah dan dipastikan

akan meraih kebajikan yang banyak di dunia maupun

akhirat.

4) Sabar

Sabar yang dimaksud di sini adalah sabar yang

menentramkan (Ash-shabru al muthmainnu), yang tidak

mengeluh saat menghadapi kesulitan dalam melaksanakan

tugasnya sebagai guru, Al Qur’an menyebutnya sebagai

shabran Jamila (kesabaran yang indah) yang di dalamnya

tidak ada kemarahan (as sukhti).

5) Tanggung Jawab

Maksud dari tanggung jawab atau responsibility

adalah al amanah wal wafaau bil ahdi (dapat dipercaya dan

tepat janji ). Al amanah adalah sifat yang dilekatkan pada

setiap orang dalam melaksanakan tugas yang dipikulnya,
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terutama sebagai murabbi yang harus dilaksanakan dengan

baik.

Melihat kenyataan-kenyataan diatas, maka peran yang bisa

dimainkan seorang guru dalam pengembangan ekonomi Syariah adalah:19

1. Aktor

Artinya, seorang guru agama semestinya menjadi pionir-

pionir dalam praktik ekonomi Syariah. Misalnya seorang guru

agama hanya menjual dan membeli barang dan jasa yang halal saja.

Mengelola keuangan tanpa riba. Mengembalikan bila meminjam

barang. Melakukan kegiatan sewa menyewa dengan benar. Serta

berbisnis sesuai syariah. Dengan adanya pionir-pionir ini yang

seiring waktu diharapkan siswa akan melihat secara langsung

praktik ekonomi Syariah dan kebaikan-kebaikan yang

dihasilkannya.

2. Edukator

Sebagai seorang guru agama, secara relative lebih cepat

memahami dan memiliki akses ke khasanah wacana ekonomi

Syariah ketimbang guru-guru lainnya. Karenanya, guru agama

harus mampu mengedukasi siswa agar memahami tentang ekonomi

Syariah agar pemahamannya bisa meningkat hingga praktik

ekonomi Syariah dikalangan siswa Madrasah Tsanawiyah dapat

diterapkan.

19 Ibid., hlm. 137
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3. Motivator

Diperlukan motovasi terus menerus terutama dari para guru

untuk tidak mudah putus asa dalam mengkaji dan

mengimplementasikan ekonomi Syariah.

4. Akselerator

Guru tidak boleh puas sekedar melihat sebagian wajah

ekonomi syariah, harus ada upaya terus menerus dengan

mendorong percepatan penerapan ekonomi syariah hingga benar-

benar terwujud melalui tegaknya sistem kehidupan Islami.

II. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Beberapa  definisi  tentang  pemahaman  telah  diungkapkan  oleh

para  ahli.  Menurut  Nana  Sudjana,  pemahaman  adalah  hasil  belajar,

misalnya  peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya

sendiri atas apa yang  dibacanya  atau  didengarnya,  memberi  contoh  lain

dari  yang  telah  dicontohkan  guru  dan  menggunakan  petunjuk

penerapan  pada  kasus  lain.20

Pemahaman  adalah kemampuan  seseorang  untuk  menangkap

makna  dan  arti  dari  bahan  yang  dipelajari, yang dinyatakan dengan

menguraikan isi pokok dari suatu bacaan  atau mengubah data yang

disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Pemahaman

20 Nana  Sudjana, Penilaian  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar, (Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya, 1995). hlm. 24.
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(Comprehension) adalah kemampuan  seseorang untuk  mengerti atau

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata

lain,  memahami adalah  mengerti tentang  sesuatu dan dapat  melihatnya

dari berbagai  segi.  Jadi,  dapat  disimpulkn  bahwa  seorang  siswa

dikatakan memahami  sesuatu  apabila  ia  dapat  memberikan  penjelasan

atau  memberi uraian  yang  lebih  rinci  tentang  hal  yang  dia  pelajari

dengan  menggunakan bahasanya  sendiri.  Lebih  baik  lagi  apabila  siswa

dapat  memberikan  contoh atau mensinergikan apa yang dia pelajari

dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya.

Dalam hal ini, siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa

yang diajarkan,  mengetahui  apa  yang  sedang  dikomunikasikan,  dan

dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan untuk menghubungkan

dengan hal-hal yang lain.

2. Tingkatan-Tingkatan dalam Pemahaman

Pemahaman  merupakan  salah  satu  patokan  kompetensi  yang

dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam proses

pembelajaran, setiap individu  siswa  memiliki  kemampuan  yang

berbeda-beda  dalam  memahami apa yang dia pelajari. Ada yang mampu

memahami materi secara menyeluruh dan ada pula yang sama sekali tidak

dapat mengambil makna dari apa yang telah  dia  pelajari,  sehingga  yang

dicapai  hanya  sebatas  mengetahui.  Untuk itulah terdapat tingkatan-

tingkatan dalam memahami .
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Menurut Daryanto kemampuan pemahaman  berdasarkan tingkat

kepekaan  dan  derajat  penyerapan  materi  dapat  dijabarkan  ke  dalam

tiga tingkatan, yaitu:21

a. Menerjemahkan (translation)

Pengertian  menerjemahkan  bisa  diartikan  sebagai  pengalihan

arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari

konsepsi abstrak  menjadi  suatu  model  simbolik  untuk  mempermudah

orang mempelajarinya.  Contohnya  dalam  menerjemahkan Bhineka

Tunggal  Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu

b. Menafsirkan (interpretation)

Kemampuan  ini  lebih  luas  daripada  menerjemahkan,  ini  adalah

kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat

dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan

pengetahuan yang diperoleh berikutnya,  menghubungkan antara grafik

dengan kondisi yang  dijabarkan  sebenarnya,  serta  membedakan  yang

pokok  dan  tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (extrapolation)

Ekstrapolasi  menuntut  kemampuan  intelektual  yang  lebih

tinggi karena seseorang dituntut  untuk bisa melihat sesuatu diblik yang

tertulis. Membuat  ramalan  tentang  konsekuensi  atau  memperluas

persepsi  dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

21 Zuchdi Darmiyati. Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, (Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.  24.
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3. Evaluasi Pemahaman

Pembelajaran sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk

membuat siswa  belajar, tentu menuntut adanya kegiatan evaluasi.

Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan (pemahaman)

siswa dalam  mencapai tujuan  yang  ditetapkan  dalam  pembelajaran.

Penilaian  pada  proses  menjadi hal yang seyogyanya diprioritaskan oleh

seorang guru. Agar penilaian tidak hanya  berorientasi  pada  hasil,  maka

evaluasi  hasil  belajar  memiliki  sasaran ranah-ranah yang terkandung

dalam tujuan yang diklasifikasikan menjadi tiga ranah, yaitu:22

a. Cognitive  Domain (Ranah  Kognitif),  berisi  perilaku-perilaku  yang

menekankan  aspek  intelektual,  seperti  pengetahuan  ,  pengertian,

dan keterampilan berpikir.

b. Affective   Domain (Ranah   Afektif),   berisi   perilaku-perilaku   yang

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi,

dan cara penyesuaian diri.

c. Psychomotor  Domain (Ranah  Psikomotor),  berisi  perilaku-perilaku

yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan,

mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.

Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama

dengan ketiga domain tersebut diantaranya seperti  yang diungkapkan oleh

Ki Hajar Dewantoro,  yaitu:  cipta,  rasa,  dan  karsa.  Selain  itu,  juga

dikenal  istilah: penalaran,  penghayatan,  dan  pengamalan.  Dari  setiap

22 Dimiyati  dan  Mujiono, Belajar  dan  Pembelajaran, (Jakarta:  PT  Rineka  Cipta,
1999), hlm.201
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ranah  tersebut  dibagi kembali  menjadi  beberapa  kategori  dan

subkategori  yang  berurutan  secara hirarkis (bertingkat), mulai dari

tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks.

Ranah  kognitif  berkenaan  dengan  hasil  belajar  intelektual  yang

berhubungan  dengan  ingatan  atau  pengenalan  terhadap  pengetahuan

dan informasi serta pengembangan keterampilan intelektual. Menurut

Taksonomi Bloom (penggolongan) ranah kognitif ada enam tingkatan,

yaitu:23

a. Pengetahuan, merupakan tingkat terendah dari ranah kognitif.

Menekankan pada  proses  mental  dalam  mengingat  dan

mengungkapkan  kembali informasi-informasi  yang  telah  siswa

peroleh  secara  tepat  sesuai  dengan apa  yang  telah  mereka  peroleh

sebelumnya.  Informasi  yang  dimaksud berkaitan dengan simbol-

simbol, terminologi dan peristilahan, fakta- fakta, keterampilan dan

prinsip-prinsip.

b. Pemahaman (Comprehension),  berisikan  kemampuan  untuk

memaknai dengan tepat apa yang telah dipelajari tanpa harus

menerapkannya.

c. Aplikasi (Application), pada  tingkat  ini  seseorang  memiliki

kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus,

teori sesuai dengan situasi konkrit.

23 Ibid., hlm.202
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d. Analisis (Analysis), seseorang  akan  mampu  menganalisis  informasi

yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke

dalam bagian yang  lebih  kecil untuk  mengenali  pola  atau

hubungannya,  dan  mampu mengenali  serta  membedakan  faktor

penyebab  dan  akibat  dari  sebuah kondisi yang rumit.

e. Sintesis (Synthesis), seseorang di tingkat sintesa akan mampu

menjelaskan struktur atau pola dari sebuah kondisi yang sebelumnya

tidak terlihat, dan mampu  mengenali  data  atau  informasi  yang

harus  didapat  untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan.

f. Evaluasi (Evaluation), kemampuan  untuk  memberikan  penilaian

berupa solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria yang

cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau

manfaatnya.

Ranah  afektif  berkenaan  dengan  sikap,  terdiri  dari  lima  aspek

yaitu penerimaan,  jawaban  atau  reaksi,  penilaian, organisasi  dan

internalisasi. Sedangkan ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar

keterampilan dan kemampuan  bertindak, ada  enam  aspek  yakni

gerakan  reflek,  keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual,

keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan

gerakan ekspresif dan interpretatif.
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4. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pemahaman

Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pemahaman

sekaligus keberhasilan  belajar  siswa  ditinjau  dari  segi kemampuan

pendidikan  adalah sebagai berikut: 24

a. Tujuan

Tujuan  adalah  pedoman  sekaligus  sebagai  sasaran  yang  akan

Dicapai  dalam  kegiatan  belajar  mengajar.  Perumusan  tujuan  akan

mempengaruhi kegiatan pengajaran  yang dilakukan oleh guru  sekaligus

mempengaruhi  kegiatan  belajar  siswa. Dalam  hal  ini  tujuan  yang

dimaksud adalah pembuatan Tujuan Intruksional Khusus (TIK) oleh guru

yang  berpedoman  pada  Tujuan  Intruksional  Umum  (TIU).  Penulisan

Tujuan Intruksional Khusus (TIK) ini dinilai sangat penting dalam proses

belajar mengajar, dengan alasan:

1) Membatasi tugas dan menghilangkan segala kekaburan dan

kesulitan di dalam pembelajaran.

2) Menjamin  dilaksanakannya  proses  pengukuran  dan

penilaian  yang tepat  dalam  menetapkan  kualitas  dan

efektifitas  pengalaman  belajar siswa.

3) Dapat membantu guru dalam menentukan strategi yang optimal

untuk keberhasilan belajar.

4) Berfungsi sebagai rangkuman pelajaran yang akan diberikan

sekaligus pedoman awal dalam belajar.

24 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Startegi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2014), cet, Ke.5, hlm.109
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b. Guru

Guru  adalah  tenaga  pendidik  yang  memberikan  sejumlah  ilmu

pengetahuan  pada  peserta  didik  disekolah.  Guru  adalah  orang  yang

berpengalaman  dalam  bidang  profesinya.  Di  dalam  satu  kelas  peserta

didik satu berbeda dengan lainya, untuk itu setiap individu berbeda pula

keberhasilan belajarnya.

Dalam  keadaan  yang  demikian  ini seorang  guru  dituntut

untuk memberikan suatu pendekatan atau belajar  yang sesuai dengan

keadaan peserta  didik,  sehingga  semua  peserta didik  akan mencapai

tujuan pembelajaran yang diharapkan.

c. Peserta didik

Peserta didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah

untuk belajar bersama guru dan teman sebayanya. Mereka memiliki latar

belakang  yang  berbeda,  bakat,  minat  dan potensi  yang  berbeda  pula.

Sehingga dalam satu kelas pasti terdiri dari peserta didik yang bervariasi

karakteristik dan kepribadiannya. Hal ini berakibat pada berbeda pula cara

penyerapan materi atau tingkat  pemahaman  setiap  peserta  didik.

Dengan  demikian  dapat diketahui   bahwa   peserta   didik   adalah   unsur

manusiawi   yang mempengaruhi  kegiatan  belajar  mengajar  sekaligus

hasil  belajar  atau pemahaman peserta didik.

d. Kegiatan pengajaran

Kegiatan pengajaran adalah proses terjadinya interaksi antara guru

dengan  peserta  didik  dalam  kegiatan  belajar  mengajar.  Kegiatan
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pengajaran  ini  merujuk  pada  proses  pembelajaran  yang  diciptakan

guru dan  sangat  dipengaruhi  oleh  bagaimana  keterampilan  guru  dalam

mengolah  kelas.  Komponen-komponen  tersebut  meliputi;  pemilihan

strategi pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar, pembawaan

guru,  dan  sarana  prasarana  pendukung. Kesemuanya  itu  akan  sangat

menentukan  kualitas  belajar  siswa.  Dimana hal-hal tersebut  jika dipilih

dan digunakan secara tepat, maka akan menciptakan suasana belajar yang

PAKEMI  (Pembelajaran  Aktif  Kreatif  Efektif  Menyenangkan  dan

Inovatif).

e. Suasana evaluasi

Keadaan kelas  yang tenang,  aman dan disiplin  juga  berpengaruh

terhadap tingkat pemahaman peserta didik pada materi (soal) ujian yang

sedang  mereka  kerjakan.  Hal  itu  berkaitan  dengan  konsentrasi  dan

kenyamanan  siswa.  Mempengaruhi  bagaimana  siswa  memahami  soal

berarti  pula  mempengaruhi  jawaban  yang  diberikan  siswa.  Jika  hasil

belajar  siswa  tinggi,  maka  tingkat  keberhasilan  proses  belajar

mengajar akan tinggi pula.

f. Bahan dan alat evaluasi

Bahan dan alat evaluasi adalah salah satu komponen yang terdapat

dalam  kurikulum  yang digunakan  untuk  mengukur  pemahaman  siswa.

Alat  evaluasi  meliputi  cara-cara  dalam  menyajikan  bahan  evaluasi,

misalnya dengan memberikan butir soal bentuk benar-salah (true-false),

pilihan  ganda (multiple-choice), menjodohkan (matching), melengkapi
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(completation), dan essay. Dalam  penggunaannya,  guru  tidak  harus

memilih  hanya  satu  alat  evaluasi  tetapi  bisa  menggabungkan  lebih

dari satu alat evaluasi.

Penguasaan  secara  penuh  (pemahaman)  siswa  tergantung  pula

pada  bahan evaluasi atau soal  yang di  berikan guru  kepada siswa. Jika

siswa telah mampu mengerjakan atau menjawab  bahan evaluasi dengan

baik,  maka  siswa  dapat  dikatakana  paham terhadap  materi  yang  telah

diberikan.

Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman atau keberhasilan

belajar siswa adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal (dari diri sendiri)

1) Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi: keadaan panca indera

yang sehat tidak  mengalami  cacat  (gangguan)  tubuh,

sakit  atau  perkembangan yang tidak sempurna.

2) Faktor  psikologis,  meliputi:  keintelektualan  (kecerdasan),

minat, bakat, dan potensi prestasi yang di miliki.

3) Faktor pematangan fisik atau psikis.

b. Faktor eksternal (dari luar diri)

1) Faktor  social  meliputi:  lingkungan  keluarga,  lingkungan

sekolah, lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat.

2) Faktor  budaya  meliputi:  adat  istiadat,  ilmu  pengetahuan,

teknologi, dan kesenian.
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3) Faktor lingkungan fisik meliputi: fasilitas rumah dan

sekolah.

4) Faktor lingkungan spiritual (keagamaan).

1. Cara Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa

Setelah  diketahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat

mempengaruhi pemahaman, maka  diketahui  pula  kalau  pemahaman

dapat  dirubah.  Pemahaman sebagai salah satu kemampuan manusia yang

bersifat fleksibel. Sehingga pasti ada cara untuk meningkatkannya.

Berdasarkan keterangan para ahli, dapat diketahui bahwa cara tersebut

merupakan segala upaya perbaikan terhadap keterlaksanaan faktor di atas

yang belum berjalan secara maksimal.

Berikut  adalah  langkah-langkah  yang  dapat  digunakan  dalam

upaya meningkatkan pemahaman siswa.

a) Memperbaiki Proses Pengajaran

Langkah ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan proses

pemahaman  siswa  dalalm  belajar.  Proses  pengajaran  tersebut  meliputi:

memperbaiki tujuan pembelajaran, bahan (materi) pembelajaran, strategi,

metode dan media yang tepat serta pengadaan evaluasi belajar. Yang mana

evaluasi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  tingkat

pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Tes ini bisa berupa tes

formatif, tes subsumatif dan sumatif.25

25 Ibid., hlm. 129
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b) Adanya Kegiatan Bimbingan Belajar

Kegiatan bimbingan  belajar  merupakan  bantuan  yang  diberikan

kepada  individu  tertentu  agar  mencapai  taraf  perkembangan  dan

kebahagiaan  secara  optimal.  Adapun  tujuan  dari  kegiatan  bimbingan

belajar adalah:26

1) Mencarikan cara-cara belajar yang efektif dan efisien bagi

siswa.

2) Menunjukkan   cara-cara   mempelajari   dan   menggunakan

buku pelajaran.

3) Memberikan informasi dan memilih bidang studi sesuai dengan

bakat, minat, kecerdasan, cita-cita dan kondisi fisik atau

kesehatannya.

4) Membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan

atau ujian.

5) Menunjukkan cara-cara mengatasi kesulitan belajar.

c) Menumbuhkan waktu belajar

Berdasarkan  penemuan  John  Aharoll  (1963)  dalam

observasinya mengatakan bahwa bakat untuk suatu bidang studi tertentu

ditentukan oleh tingkat  belajar  siswa  menurut  waktu  yang  disediakan

pada  tingkat tertentu.27 Ini  mengandung arti bahwa waktu yang tepat

26 Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
hlm. 105.

27 Mustaqim dan Abdul Wahid, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.
13.



48

untuk mempelajari suatu  hal  akan  memudahkan  seseorang dalam

mengerti  hal tersebut dengan cepat dan tepat.

d) Pengadaan Umpan Balik (Feedback) dalam Belajar

Umpan  balik  merupakan  respon  terhadap  akibat  perbuatan  dari

tindakan kita dalam belajar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa guru

harus sering mengadakan umpan balik sebagai pemantapan belajar. Hal ini

dapat memberikan kepastian kepada siswa terhadap hal-hal yang masih

dibingungkan terkait materi yang dibahas dalam pembelajaran. Juga dapat

dijadikan   tolak   ukur   guru   atas kekurangan-kekurangan   dalam

penyampaian materi. Yang paling penting adalah dengan adanya umpan

balik,  jika  terjadi  kesalah  pahaman  pada  siswa,  siswa  akan  segera

memperbaiki kesalahannya.28

e) Motivasi Belajar

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang

ditandai  dengan  timbulnya  perasaan  dan  reaksi  untuk  mencapai

tujuan. Sedangkan  secara  psikologi,  motivasi  berarti  usaha  yang  dapat

menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu

karena  ingin  mencapai  tujuan yang  dikehendakinya,  atau  mendapat

kepuasan dengan perbuatannya.

Sedangkan pengertian belajar  adalah  suatu  proses  usaha  yang

dilakukan  seseorang  untuk memperoleh  suatu  perubahan  tingkah  laku

yang  baru,  sebagai  hasil pengalaman  individu  itu  sendiri  dalam

28 Ibid., hlm. 117
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interaksinya  dengan  lingkungan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya pengggerak

baik dari dalam diri maupun dari luar siswa  (dengan  menciptakan

serangkaian  usaha  untuk  menyediakan kondisi-kondisi  tertentu)  yang

menjamin kelangsungan  dan  memberikan arah pada kegiatan belajar,

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai.

Motivasi  mendorong  seseorang melakukan  sesuatu  yang  dia

inginkan  lebih  baik.  Ketika  suatu  pekerjaan  dilakukan  dengan  niatan

sendiri, maka motivasi atau dorongan tersebut menjadikan seseorang lebih

bersemangat.  Konsekuensinya  dalam  belajar  adalah  menjadikan  siswa

lebih mudah dalam mencerna apa yang dipelajari. Jika terdapat kesulitan,

akan  ada  usaha  yang  muncul  dari  siswa  untuk  terus  belajar  hingga

apa yang dia inginkan dapat tercapai.

f) Pengajaran Perbaikan (Remidial Teaching)

Remidial Teaching adalah upaya perbaikan terhadap pembelajaran

yang  tujuannya  belum  tercapai  secara  maksimal.  pembelajaran

kembali ini  dilakukan  oleh  guru  terhadap  siswanya  dalam  ranngka

mengulang kembali  materi  pelajaran  yang  mendapatkan  nilai  kurang

memuaskan, sehingga   setelah   dilakukan   pengulangan   tersebut   siswa

dapat meningkatkan hasil belajar menjadi lebih baik.

Pengajaran  perbaikan  biasanya  mengandung  kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:29

29 Syaiful bahri Djamarah dan Aswin Zain, Loc. it., hlm. 123



50

1. Mengulang pokok bahasan seluruhnya

2. Mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai

3. Memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama-sama

4. Memberikan tugas khusus

g) Keterampilan mengadakan Variasi

Keterampilan  mengadakan  variasi  dalam  pembelajaran  adalah

suatu   kegiatan   dalam   proses   interaksi   belajar   mengajar   yang

menyenangkan.  Ditunjukan  untuk  mengatasi  kebosanan  siswa  pada

strategi  pembelajaran  yang  monoton.  Sehingga  dalam  situasi  belajar

mengajar siswa senantiasa aktif dan berfokus pada materi pelajaran yang

disampaikan. Keterampilan dalam mengadakan variasi ini meliputi:30

1. Variasi dalam cara mengajar guru

2. Variasi dalam penggunaan strategi belajar dan metode pembelajaran

3. Variasi pola interaksi guru dan siswa

III. Peran Guru Terhadap Pemahaman Siswa

Peran guru  mempunyai  pengaruh  yang  besar terhadap pemahaman

siswa dalam memahami sebuah pelajaran. Guru yang berperan total dalam

memberikan pemahaman kepada siswa/i pada sebuah pelajaran maka siswa

akan  benar-benar memahami sehingga siswa dapat mengingat dan kemudian

30 M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990),
hlm.  87
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mempraktekannya dalam pengaplikasian tugas-tugas yang diberikan guru

serta pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari.31

Keterlibatan  guru  dalam  pembelajaran  memberi  pengaruh  yang

besar terhadap  proses  dan  prestasi  belajar siswa,  guru  berperan  penting

dalam meningkatkan  prestasi  belajar  siswa.  Menurut  buku  syaiful  bahri

djamarah dalam bukunya peran guru dalam meningkatkan prestasi belajar

siswa yang dapat dilakukan guru diantaranya yaitu:

1) Guru harus memahami perbedaan induvidu

2) Guru  harus  mengidentifikasi  atas  kekuatan  dan  kekurangan  atau

kelemahan anak didik.

3) Mengelompokan anak sesuai dengan tingkat permasalahan.

4) Guru   harus   menyiapkan   materi   yang   sesuai   dengan   tuntutan

kebutuhan peserta didik.

5) Guru  harus  menyiapkan  strategi  pembelajaran  yang  sesuai  dengan

proses pembelajaran

6) Guru  harus  menyediakan  media  pembelajaran  yang  sesuai  dengan

tuntutan kebutuhan peserta didik.

7) Memberikan layanan remedial dengan waktu yang cukup.

8) Guru   menyampaikan   keberhasilan   dan   kegagalan   anak   kepada

orang tua.32

31 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zaini, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1996), hlm. 126

32 Syaiful Bahri djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi dan Edukatif, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2000). Hlm. 19.
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Pencapaian  prestasi  atau  hasil  belajar  siswa  merujuk  kepada

aspek kognitif,  efektif  dan  psikomotor.  Ketiga  aspek  tersebut  tidak

berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah. Tiga tipe

prestasi belajar yaitu sebagai berikut :33

1. Tipe prestasi belajar bidang kognitif

1) Tipe prestasi belajar pengetahuan hafalan.

2) Tipe prestasi belajar pemahaman

3) Tipe prestasi belajar penerapan (aplikasi)

4) Tipe prestasi belajar analisis

2. Tipe prestasi belajar afektif

Tipe prestasi ini mencakup :

1) Receiving atau attenting, yakni   kepekaan   dalam   meneriman

rangsangan  (stimulus)  dari  luar  yang  datang  pada  siswa, baik

dalam bentuk masalah situasi dan gejala.

2) Responding atau  jawaban,  yakni  reaksi  yang  diberikan

seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar.

3) Valuing (penialaian),   yakni   berkenaan   dengan   penialain   dan

kepercayaan terhadap gejala dan stimulus.

4) Organisasi,   yakni   pengembangan   nilai   kedalam   suatu

system penialain.

5) Karakteristik dan internalisasi nilai, yakni keterpaduan dari system

nilai.

33 Dimyati dan Mudjono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010),
hlm. 249
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3. Tipe belajar bidang psikomotor

Tingkatan keterampilan ini meliputi :

1) Gerakan reflek.

2) Keterampilan pada gerakan dasar

3) Kamampuan   perspektual   teermasuk   didalamnya

membedakan visual

4) Kemampuan di bidangn fisik seperti keharmonisan dan ketepatan.

5) Gerakan - gerakan, skill, mulai dari keterampilan sederhana

sampai pada keterampilan yang kompleks.

6) Kemampuan  yang  berkenaan  dengan non  decursive

komunikasi seperti gerakan ekspresif, interpretatif.

IV. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ilmu ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang

mempelajari pola perilaku manusia dengan memenuhi kebutuhan yang

sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan

kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai islam. Dalam ilmu ekonomi

Syariah tidak hanya dipelajari individu-individu sosial semata namun juga

manusia yang memiliki bakat religi. Hampir sama dengan ekonomi yang

lain bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang

sangat banyak tetapi alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas.34

34 Akhmad Mujahidin, loc.cit.
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Sistem ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang

berdasarkan ke-Tuhanan dan etika. Ia terpancar dari akidah Islamiah.

Islam sengaja diturunkan oleh Allah swt untuk seluruh umat manusia.

Sehingga ekonomi Syariah akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan

kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah

sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain.

Ekonomi Syariah bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya

sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (Allah kaghoyyatul

ghoyyah). Penampakan yang sangat mencolok dari sistem ekonomi

Syariah adalah bagaimana proses distribusi kekayaan dan kepemilikan

serta cara melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan berbagai

hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan

ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah (muraqabatullah) dan

senantiasa bersama Allah (ma iyatullah). Dan sikap ini akan muncul dari

keimanan seseorang pada sang Kholiq.35

Banyak sekali keterangan dari Al-Qur’an yang menyinggung

masalah ekonomi, baik secara eksplisit maupun implisit. Bagaimana jual

beli yang baik dan sah menurut islam, pinjam meminjam dengan akad-

akad yang sah sampai dengan pelarangan riba dalam perekonomian.

Prinsip dasar system ekonomi islam sendiri secara garis besar antara lain:

1. Kebebasan Individu

2. Hak terhadap harta

35 Ibid.,
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3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

4. Kesamaan social

5. Jaminan social

6. Distribusi kekayaan secara meluas

7. Larangan menumpuk kekayaan

8. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Sistem ekonomi Syariah merupakan sistem yang adil dan seksama

serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada kepada

satu kelompok saja, tetapi tersebar keseluruh masyarakat. Ciri-ciri penting

sistem ekonomi Syariah tersebut digambarkan dalam ayat Al-qur’an (QS.

Al- Hasyr: 7)

آ  ُ ٱءَ أَفَآ مَّ ُسولِ فَلِلَّھِ قَُرىٰ لۡ ٱلِ أَھۡ ِمۡن ۦَرُسولِھِ َعلَىٰ َّ نِ بۡ ٱوَ ِكینِ َمسَٰ لۡ ٱوَ َمىٰ یَتَٰ لۡ ٱوَ بَىٰ قُرۡ لۡ ٱَولِِذيَولِلرَّ
ُسولُ ٱُكمُ َءاتَٰ َوَمآ ِمنُكمۚۡ ءِ نِیَآ غۡ ۡألَ ٱنَ بَیۡ ُدولَةَۢ یَُكونَ َال َكيۡ بِیلِ لسَّ ٱ نتَھُواْۚ ٱفَ ھُ َعنۡ ُكمۡ نَھَٰ َوَمافَُخُذوهُ لرَّ
َۖ ٱتَّقُواْ ٱوَ  َ ٱإِنَّ َّ ٧ِعقَابِ لۡ ٱَشِدیدُ َّ

Artinya:
“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah
untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan
beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang
diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya
bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk

meningkatkan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya

melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas

dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Syariah

menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami
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kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha), dan pada saat

yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan, semata-

mata untuk menjaga kestabilan dalam sistem ekonomi. 36

Sistem ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi pertengahan yang

adil, yang dengan Allah menjadikan cirri khas utama ummat, sebagaimana

firman-Nya:

ةأُ ُكمۡ نَٰ َجَعلۡ لِكَ َوَكذَٰ  ُسولُ ٱَویَُكونَ لنَّاسِ ٱَعلَىءَ ُشھََدآ لِّتَُكونُواْ اٗ◌ َوَسطٗ◌ مَّ َوَمااۗ ٗ◌ َشِھیدُكمۡ َعلَیۡ لرَّ
ُسولَ ٱیَتَّبِعُ َمنلَمَ لِنَعۡ إِالَّ ھَآ َعلَیۡ ُكنتَ لَّتِيٱلَةَ قِبۡ لۡ ٱنَاَجَعلۡ  َكانَۡت َوإِنھِۚ َعقِبَیۡ َعلَىٰ یَنقَلِبُ ِممَّنلرَّ

ُۗ ٱھََدىلَِّذینَ ٱَعلَىالَّ إِ لََكبِیَرةً  ُ ٱَكانَ َوَماَّ َ ٱإِنَّ نَُكمۚۡ إِیمَٰ لِیُِضیعَ َّ ِحیم◌ٞ لََرُءوفلنَّاسِ ٱبِ َّ ◌ٞ رَّ
١٤٣

Artinya :
“dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat
yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia
dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan
Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang)
melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti
Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu
terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk
oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Umat Islam
dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi
atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia
maupun di akhirat.” (QS. Al-Baqarah : 143)

Sistem ekonomi Syariah tidak menganiaya masyarakat terutama

masyarakat lemah seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Tidak pula

menganiaya hak-hak dan kebebasan individu seperti yang dilakukan oleh

komunis terutama marxisme. Akan tetapi pertengahan diantara keduanya,

tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampau batas

dan tidak pula merugikan, sebagaimana firman-Nya:

36 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Penerbit
Ekonisia, 2002), h.49
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َمآ ٱوَ  َوَال طِ قِسۡ لۡ ٱبِ نَ َوزۡ لۡ ٱَوأَقِیُمواْ ٨ِمیَزانِ لۡ ٱفِياْ َغوۡ تَطۡ أَالَّ ٧ِمیَزانَ لۡ ٱَوَوَضعَ َرفََعھَاءَ لسَّ
٩ِمیَزانَ لۡ ٱِسُرواْ تُخۡ 

Artinya:
“dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca
(keadilan). supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan
Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi
neraca itu.” (QS. Ar- Rahmaan : 7-9)

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah membentuk keseluruhan

kerangka, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan sebagaimana

divisualisasikan sebagai berikut .37

Gambar II.1
Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Tauhid Adl Nubuwwah Khilafah Ma’ad

Bangunan ekonomi Syariah didasarkan atas lima nilai universal,

yakni: Tauhid (Keimanan), Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian),

Khilafah (Pemerintah), dan Ma’ad (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar

inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Syariah.

37 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), cet, ke-2, h.
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1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid,

manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu apapun yang layak

disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan

isinya, selain Allah”38 karena Allah adalah pencipta alam semesta

dan seisinya39 dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia

dan seluruh sumber daya yang ada.

2. ‘Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-

Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap

makhluk-Nya secara zalim. Dalam banyak ayat, Allah

memerintahkan manusia untuk berbuat adil.40 Islam

mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak di zalimi”.

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi

tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu

merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia

akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.

3. Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia

tidak dibiarkan begitu saja didunia ini tanpa mendapat bimbingan.

Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan

38 QS. Al-Baqarah : 107
39 QS. Al-An’am : 2
40 QS. Al- Hujurat : 9
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petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang

baik dan benar di dunia.

4. Khilafah

Dalam Al-qur’an Allah berfirman bahwa manusia

diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi.41 Artinya untuk

menjadi pemimpin dan pemakmuran bumi. Karena itu pada

dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam,

pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting

dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin

perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk

memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

5. Ma’ad

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”,

tetapi secara harfiah ma’ad berarti “kembali” . karena kita semua

akan kembali kepada Allah.42

Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang

mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam,

kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an

dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.43

Sebagian pakar ekonomi Islam mengistilahkan dasar-dasar itu

dengan istilah Mazhab Ekonomi Islam. Sementara pakar ekonomi yang

41 QS. Al-baqarah : 30
42 QS. Al-‘Alaq : 8
43 Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993),

hlm. 61.
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lain mengistilahkan dengan “bangunan perekonomian yang didirikan di

atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan

masa.”44

Ekonomi Syariah merupakan kajian ilmu yang harus

dikembangkan dan terus dibumikan, setiap umat wajib untuk ikut

menyiarkannya. Bahwa islam mempunya sistem atau tata cara sendiri

dalam mengelola dan mengatur keuangan atau perekonomian secara islami

tanpa harus mendzolimi satu sama lain.

Kajian-kajian tentang Ekonomi Syariah sudah seharusnya

ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini, karena kedudukan sistem

ekonomi menurut islam sangatlah penting. Tegaknya sistem ekonomi

Syariah sebagai bagian dari ibadah harus dilaksanakan oleh setiap muslim,

dan sebagai bagian dari sistem kehidupan. Pemahaman seperti inilah yang

harus diberikan kepada umat, terutama pada pengajaran ekonomi Syariah.

Kelak bila sistem ekonomi Syariah benar-benar tegak, para birokrat

yang sebelumnya telah mempelajari tidak akan ragu lagi melaksanakan

sistem ekonomi Syariah secara sungguh-sungguh dan menempatkannya

sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah.

Sementara itu, secara personal, orang yang telah mempelajari ihwal

ekonomi Syariah tentu akan terdorong untuk mengamalkannya. Dan bila

kelak memiliki berbagai usaha, ia diharapkan tetap berpegang pada

prinsip-prinsip bisnis islami yang merupakan bagian dari sistem ekonomi

44 M Ali Daud, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Universitas Indonesia,
1988), hlm. 41-42.
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Syariah. Bila ia bukan pemilik, tapi sekedar pegawai, ia akan terdorong

untuk mengingatkan perusahaan atau lembaga tempat ia bekerja untuk

tetap di jalan syariah. Maka, terdapat benang merah yang sangat terang

antara keberhasilan pengelolaan ekonomi dimasa mendatang dengan

pengajaran ekonomi Syariah dimasa sekarang ini.

Hal inilah yang sangat menarik mengapa peranan guru sangatlah

begitu penting terhadap perkembangan ekonomi syariah pada masa yang

akan datang. Sudah seharusnya sekolah-sekolah mulai membahas tentang

ekonomi syariah bukan lagi ekonomi konvensional terutama pada sekolah-

sekolah berbasis Madrasah. Karena penanaman nilai-nilai keislaman sejak

usia dini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk pemikiran siswa di

masa yang akan datang.

2. Tantangan dan Hambatan

Tidak mudah mewujudkan gagasan-gagasan ekonomi Syariah. Ada

sejumlah hambatan dan tantangan yang akan dihadapi. Di antaranya

adalah:45

1. Sumber Daya Manusia

Diperlukan sumber daya manusia handal baik itu seorang

ustadz, kyai, intelektual, dosen, guru maupun praktisi untuk

melakukan proses penyadaran umat melalui berbagai jalur

pendidikan, pelatihan, kajian ataupun kampanye, serta

implementasi-implementasi praktis dari ekonomi Syariah itu.

45 Akhmad Mujahidin, op.cit., h. 79
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Benar bahwa sistem ekonomi Syariah hanya mungkin bisa

ditegakkan secara sempurna dalam sistem kehidupan Islam. Tapi,

juga tidak berarti bahwa tanpa sistem Islam, ekonomi Syariah tidak

dapat diterapkan sama sekali. Gagasan ekonomi Syariah tentang

bisnis, tentang model-model pengelolaan keuangan, manajemen

pemasaran, keuangan dan sumberdaya manusia misalnya, bisa

diterapkan sekarang. Dan untuk itu semua diperlukan sumberdaya

manusia yang mumpuni. Sumberdaya tersebut memiliki

pemahaman yang utuh tentang ekonomi Syariah, sehingga tidak

menimbulkan distorsi ditengah umat.

Masyarakat saat ini banyak yang tengah menderita. Dan

penderitaan itu akan semakin berkepanjangan bila masyarakat tidak

mau berubah. Ternyata yang memberikan andil yang terbesar dari

kejumudan itu adalah cerdik pandai itu sendiri yang tidak

memberikan pemahaman yang benar seputar ekonomi Syariah

kepada masyarakat atau umum.

2. Antara Kini dan Mendatang

Keharusan menempatkan ekonomi Syariah pada pengertian,

fungsi dan kedudukan yang semestinya bukanlah hanya persoalan

masa depan, dan tidak boleh dipandang sebagai masalah nanti. Ia

harus menjadi persoalan sekarang. Merancang masa depan

memang penting, tapi menyelesaikan persoalan yang dihadapi

dimasa kini juga penting. Bila keluaran dari proses-proses
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pendidikan termasuk berkenaan dengan perihal perekonomian

Syariah akan dinikmati pada 5-10 tahun yang akan datang, harus

dicarikan jalan agar penyadaran umat seputar dunia ekonomi

Syariah juga bisa segera dirasakan pada waktu-waktu sekarang ini.

Maka, upaya-upaya jalur pendidikan guna merealisasikan sebagian

kecil atau besar dari gagasan ekonomi Islam harus di lakukan.

3. Tabrakan dengan Negara

Bila ekonomi Syariah dipandang bukan hanya persoalan

individual tapi juga komunal, lalu pelaksanaanya tidak hanya

persuasive tetapi juga represif, dan secara sistemik ia merupakan

salah satu instrument penting dalam tegaknya kehidupan islam,

maka keterlibatan Negara mutlak adanya.

V. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah.

Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai

perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana

dan pihak yang kekurangan dana.46 Menurut undang-undang Perbankan

Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

46 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. 1. Cet.
2, hlm. 1.
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bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat.47

Kata syariah dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan

perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain

untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan

kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggambungan kedua kata dimaksud, menjadi “Bank Syariah”,

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai

perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang

kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan

hokum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut Islamic Banking atau

interest fee banking, yaitu system perbankan dalam pelaksanaan

operasional tidak menggunakan system bunga (riba) , spekulasi (maisir) ,

dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). 48

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan

syraiah. Pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan pinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri

atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).49

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai

mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor)

47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1

48 Zainuddin Ali, Loc.it.
49 Andri Soemitro, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2009), hlm. 61.
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dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan

kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema

pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban,

terdapat dua kategori utama, yaitu interest-fee current and saving accounts

dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS (profit and

Loss Sharing) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada

sisi asset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola

pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti

mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan lain-lain.

Sebagaimana bank pada umumnya, Bank Syariah merupakan

lembaga keuangan yang usaha pokoknya menyalurkan pembiayaan dan

memberikan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang namun

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Prinsip syariah adalah prinsip hokum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yag dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.50 Perbankan

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan

Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.51

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah

bank yang melakukan aktivitasnya dalam pemberian jasa dan lainnya

berdasarkan prinsip Syariah Islam, seperti menghindari penggunaan

50 Ibid, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah.

51 Ibid,.
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instrument bunga (riba) dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil (profit

and loss sharing). Hal inilah yang membedakan system perbankan syariah

dengan system perbankan konvensional.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normative dan yuridis empiris diakui

keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis

normative tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7

Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.52

Selain itu pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan

syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibu kota

provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank

Konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka Unit Usaha

Syariah (Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan

semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang

tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan

syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum

52 Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm.2
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(konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Sejarah Bank Syariah

Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh

beberapa ekonomi disebut “Kapitalisme Islam”, telah mulai berkembang

antara abad ke-8 dan ke-12.53 Perekonomian moneter pada periode tersebut

berdasarkan mata uang dinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan

wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi.

Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari

hadirnya dua gerakan renaisans Islam Modern, yaitu gerakan-gerakan

neorevivalis dan modernis.54 Sekitar tahun 1940-an, dipakistan dan

Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara

non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit

Ghamr di Kairo, Mesir.55

Kehadiran pertama Bank Syariah di Indonesia dipelopori oleh

berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh

tahun 1992. (Tahun 1967-1983) lahirnya regulasi Perbankan di Indonesia

secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

53 Subhi Y. Labib, Capitalism in Medieval Islam dalam The Journal of Economic History,
29 (1), 1969, hlm. 79-96

54 Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and
Its Contemporary Interpretation. Leiden, Netherlands: E.J.Brill, 1996.

55 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik, penyunting Dadi M.H. Basri,
Farida R. Dewi, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
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Dalam pasal 13 huruf c diterangkan bahwa dalam usaha bank di dalam

operasinya menggunakan system kredit dan tida mungkin melaksanakan

kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini karena konsep bunga ini melekat

dalam pengertian kredit itu sendiri.

Lalu era tahun 1980-an terjadi kesulitan pengendalian tingkat

bunga oleh pemerintah karena Bank-Bank yang telah didirikan sangat

tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia sehingga

pemerintah mengeluarkan Deregulasi 1 Juni 1983 yang membuka

belenggu tingkat bunga ini, Deregulasi ini menimbulkan kemungkinan

bagi bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang merupakan

penerapan system perbankan syariah melalui perjanjian urni sesuai prinsip

bagi hasil.

Tahun 1988 terhitung sejak adanya deregulasi 1 Juni 1983, lima

tahun kemudian yakni pada tahun 1988, Pemerintah memandang perlu

untuk membuka peluang bisnis dibidang perbankan seluas-luasnya. Hal

tersebut dilakukan dengan tujuan memobilisasi dana masyarakat untuk

menunjang pembangunan. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988,

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober

(PAKTO) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan

pendirian bank-bank baru selain bank yang telah ada. Pada era ini,

dimulailah pendirian Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa

daerah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melangsungkan Musyawarah

Nasional IV pada tahun 1990 dimana hasil Munas tersebut
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mengamanatkan untuk membentuk kelompok kerja untuk mendirikan

Bank Islam Indonesia.

(Tahun 1991 – Sekarang) Tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia

kemudian lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut dan mulai

beroperasi penuh setahun kemudian. Pada periode ini, Pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang

memperkenalkan system perbankan bagi hasil. Dalam pasal 6 huruf (m)

dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan

Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah

berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini menandai dimulainya era

system perbankan ganda ( dual banking system ) di Indonesia, yaitu

beroperasinya system perbankan umum dan system perbankan dengan

prinsip bagi hasil. Dalam system perbankan ganda ini, kedua system

perbankan secara sinergi dan bersama-sama memenuhi kebutuhan

masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan

bagi sector-sektor perekonomian nasional.

Kemudian pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998. Perubahan ini semakin mendorong berkembangnya

keberadaan system Perbankan Syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-

Undang ini, Bank-Bank Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS ( Unit

Usaha Syariah) Bank Umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan
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usaha berdasarkan system umum atau berdasarkan prinsip syariah atau

melakukan kedua kegiatan tersebut. Sehingga kemudian tahun 2008,

keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tetang Perbankan Syariah yang

melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur beberapa ketentuan

baru di bidang perbankan syariah, antara lain otoritas fatwa dan komite

perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan Dewan

Pengawas Syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa

perbankan, dan konvensi Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum

Syariah (BUS). Lalu Undang-Undang ini memberikan keleluasan dalam

pengembangan perbankan syariah sehingga memberi peluang besar

kedepannya. Keleluasan itu antara lain adalah : Pertama, Bank Umum

Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bias

dikonversi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Umum dapat

dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi

penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah

dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2).

Ketiga, bank-bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus

melakukan pemisahan (spin off) apabila (pasal 68 ayat 1), UUS mencapai

asset paling sedikit 50 persen dari total nilai asset bank induknya; atau 15

tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah.

Lalu banyak kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh jenis

banka umum namun dapat dilakukan oleh BUS. Di antaranya, Bank



71

Syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk

kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak

sebagai pendiri dan pengurus dana pension juga menerbitkan, menawarkan

serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. Kemudia

perbankan syariah dapat menjalankan layanan yang sifatnya social.

Misalnya menyelenggarakan lembaga baitul mal yang bergerak menerima

dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, atau dana social lainnya

kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

4. Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus

dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang

merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap

orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk

menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga

perantara yang menghubungkan masyrakat pemilik dana dan pengusaha

yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga

perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas

kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan

usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan Bank Syariah
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merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik,

antara lain, sebagai berikut:56

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari segi uang (time-value of

money);

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;

d. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan

e. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank Syariah

tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan

maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena

bunga merupakan riba yang diharamkan.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah

memenuhi seluruh syarat berikut ini:57

a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;

b. Bukan riba;

c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;

d. Tidak ada penipuan (gharar);

e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan

f. Tidak mengandung unsur judi (maisyir).

56 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. 1,
hlm. 5.

57 Ikatan Akuntansi Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Bank Syariah, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi
Indonesia, 2002, hlm. 1-2.
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5. Konsep dan Sistem Operasional Bank Syariah

a. Konsep Operasional Bank Syariah

Secara garis besar, kegiatan operasional bank syariah ditentukan

oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber

dari lima akad inilah dapat ditentukan produk-produk lembaga keungan

Bank Syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1)

Sistem Simpanan, (2) bagi hasil (syirkah), (3) margin keuntungan, (4)

sewa, dan (5) jasa (fee).58

1) Prinsip simpanan murni (al-wadi’ah). Prinsip simpanan murni

merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk

memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk

menyimpan dananya dalam bentuk wadi’ah. Fasilitas wadi’ah biasa

diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti

halnya tabungan, depositi dan giro.

Wadi’ah dapat ditarik kembali oleh nasabah kapan saja dikehendaki

namun keuntungan menjadi hak  pihak bank. Akan tetapi, bank dapat

memberikan insentif atau bonus yang besarnya ditetapkan pihak bank.

Jenis Wadi’ah sebagai berikut:

a) Wadiah Yad Amanah. Pihak penyimpan tidak boleh memanfaatkan

barang/ asset yang dititipkan59 dan bank tidak bertanggung jawab

terhadap kerusakan yang mungkin terjadi.

58 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.
86.

59 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
hlm. 43
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b) Wadi’ah Yad Dhamanah. Pihak bank/penyimpan, telah

mendapatkan izin, dapat memanfaatkan barang yang dititipkan

untuk dikelola.60 Sehingga menghasilkan keuntungan yang akan

menjadi milik bank namun bank dapat memberikan insentif kepada

nasabah.

2) Prinsip bagi hasil (syirkah). System ini adalah suatu system yang

meliputi tata cara pembagian hasil usaha. Bentuk produk yang

berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak

dimana pemilik modal (shahibul Maal) mempercayakan sejumlah

modal kepada pengelola dana (mudharib)61 dan hanya boleh

menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang

telah ditentukan dan pembagian hasil keuntungan sesuai nisbah yang

telah disepakati. Prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagau

dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun

pembiayaan,

Musyarakah adalah perjanjian antara bank dengan nasabah, yaitu pihak

bank dan pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha/proyek,

mengelola bersama atau dengan salah satu pihak atas dasar prinsip

bagi hasil sesuai dengan pernyataan. Pemilik dana dapat melakukan

investasi dalam manajemen proyek. Bila terjadi kerugian dibagi

60 Ibid.
61 Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2009), hlm. 27-

28
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berdasarkan perbandingan modal yang diberikan. Musyarakah lebih

banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

3) Prinsip jual beli (at-tijarah). Prinsip ini merupakan suatu system yang

menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih

dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah menjadi

agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian

bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah

harga beli ditambah keuntungan (margin).

Produknya terdiri dari murabahah, salam dan istishna.

Murabahah adalah perjanjian antara bank dengan nasabah, yakni Bank

Syariah menyediakan pembiayaan untuk bahan baku dan modal kerja

lainnya yang dibutuhkan yang akan dibayar kembali oleh nasabah

sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin yang

disepakati bersama pada saat jatuh tempo). Pembayaran dilakukan

dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Bank menyebut jumlah keuntungannya.62

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan

belum ada. Barang diserahkan secara tangguh.63 Dalam transaksi ini

terdapat kesepakatan antara 3 pihak terkait, yaitu bank, nasabah A

(penjualan), nasabah B (pembeli). Dengan demikian, bank melakukan

2 transaksi pada waktu bersamaan, yaitu pembelian dari nasabah A dan

penjualan dengan nasabah B.

62 Ibid., hlm. 24.
63 Ibid.,
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Istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayaran

dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

Skim istishna dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada

pembiayaan manufaktur dan kontruksi.64

4) Prinsip sewa (al-Ijarah). Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada

dua jenis: (a) Ijarah, sewa murni, yaitu perjanjian sewa antar bank

selaku lessor dengan nasabah selaku lessee yang memberikan

kesempatan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewa

dengan imbalan uang sewa sesuai perjanjian serta mengembalikannya

kepada pemilik setelah jangka waktu perjanjian berakhir (operating

lease). Seperti halnya penyewaan traktor dan penyewaan alat-alat

produk lainnya, (b) bai al-takjiri atau Ijarah almuntahiyah bit tamlik

merupakan penggabungan hak untuk memiliki barang pada akhir masa

sewa.

5) Prinsip jasa (al-ajr) prinsip ini meliputi seluruh layanan non

pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan

prinsip ini antara lain bank garansi, sharf, Save Deposit Box (SDB),

kliring, inkaso, dan transfer.

a. Sistem Operasional Bank Syariah

Dalam menjalankan fungsi dan perannya secara umum,

pengembangan produk bank syariah yang merupakan system

operasional bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga

64 Ibid., hlm. 25.
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kelompok, yaitu produk penghimpunan dana, produk

penyaluran dana, dan produk jasa.65

1) Bank Syariah sebagai lembaga penghimpun dana dari

pihak yang surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan

uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai

dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan dana

adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang

saham), dana dari pihak kedua (pinjaman dari bank dan

bukan bank, serta dari Bank Indonesia), dan dana dari

pihak ketiga (nasabah).

2) Bank Syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang

membutuhkan berupa jual beli, bagi hasil, pembiayaan,

pinjaman, dan investasi khusus. Alokasi penggunaan dana

Bank Syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua

bagian penting dari aktiva bank, yaitu : Earning Asset

(aktiva yang menghasilkan) dan Earning Non Asset (aktiva

yang tidak menghasilkan).66 Aktiva yang menghasilkan

atau Earning Asset adalah asset bank yang digunakan

untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan

dalam bentuk investasi yang terdiri atas: pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan (musyarakah), pembiayaan

65 Ibid., hlm. 88.
66 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azka Publisher, 2009),

hlm. 63.
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berdasarkan prinsip jual beli (al-bai), pembiayaan

berdasarkan prinsip sewa (ijarah).67 Sementara itu asset

bank yang lain adalah asset yang tergolong tidak

memberikan penghasilan atau disebut Non Earning Asset

adalah: aktiva dalam bentuk tunai (cash asset), pinjaman

qord, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

(premise and equipment).

3) Bank Syariah sebagai pelayanan jasa kepada nasabah

dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau

keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain al-Sharf,

sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta

yang lainnya dan al-ijarah, jenis kegiatan ini antara lain

menyewakan kontan simpanan (safe deposit box) dan jasa

tata laksana administrasi dokumen (costudian). Bank dapat

imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan

konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah

sedangkan jual beli (bai’) dihalalkan. Dalam pandangan Islam uang hanya

sebagai alat tukar dan bukan suatu komoditas karena Islam tidak mengenal

“time value of money”. Dengan demikian, dilarang untuk membayar atau

67 Ibid.,
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menerima bunga dari uang yang dipinjamkan. Sebagai pengganti

mekanisme bunga, Bank Syariah melakukan bagi hasil (profit sharing).

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

No. Nama judul Variabel X Variabel Y Sumber

1. Rosmiati
(2010)

Pengaruh Peran
Guru Terhadap
Meningkatkan
Pemahaman Siswa
Tentang Siklus
Akuntansi di SMA
Negeri 1 Kota
Tangerang Selatan

Peran
Guru

Pemahama
n Siswa
Tentang
Siklus
Akuntansi

Skripsi UIN
Hidayatullah
Jakarta

2. Dewi
Refiningsih
(2012)

Pengaruh Peran
Guru Pai Terhadap
Minat Dan Prestasi
Belajar PAI Siswa
Kelas X Di MAN
Pakem Sleman
Yogyakarta

Peran
Guru

Minat Dan
Prestasi
Belajar Pai

Universitas
Islam
Negeri
Sunan
Kalijaga
Yogyakarta

3. Fansuri
Munawar
(2012)

Ekonomi Syariah.
Perbankan Islam,
Dan Manajemen
Pendidikan di Era
Global

Jurnal
Islamic
science –
Ta’lim Vol.
10 No. 2

Adapun hasil dari penelitia yang berkaitan di atas yaitu:

1. Rosmiati (2010) menyimpulkan bahwa peran guru berpengaruh terhadap

meningkatkan pemahaman siswa tentang Siklus Akuntansi. Adapun

pengaruhnya sebesar 58,03% dan sisanya dipengaruhi indicator lain.

2. Dewi Refiningsih (2012), dari hasil penelitiannya di ketahui bahwa peran

guru berperan terhadap Minat dan prestasi belajar Faktor pendukung guru
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PAI dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar namun kurang maksimal.

Faktor pendukung PAI siswa kelas X antara lain adanya tanggung jawab dari

guru PAI, minat siswa terhadap mata pelajaran PAI, lingkungan sekolah dan

dukungan dari pihak.

Hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

adalah:

1. Studi Kasus Dalam Penelitia

Studi kasus dalam penelitian ini adalah siswa SMKIT Perbankan

Syariah Al-Izhar School Pekanbaru

2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Peran guru dan

pemahaman Ekonomi Syariah pada Siswa.

3. Tahun yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah SMKIT Perbankan

Syariah Al-Izhar School Pekanbaru Tahun ajaran 2016/2017.

Jurnal

Jurnal Islamic science – Ta’lim Vol. 10 No. 2 - 2012, Ekonomi

Syariah. Perbankan Islam, Dan Manajemen Pendidikan di Era Global,

oleh Fansuri Munawar. Kajian jurnal ini berisi tentang mengurakain

perubahan yang sedang terjadi pada tataran global untuk memberikan

konteks pada manajemen pendidikan di Indonesia. Kemudian diuraikan

mengenai isu-isu strategis pendidikan di kancah internasional maupun

nasional. Masalah rendahnya kualitas pendidikan kita pun tidak luput dari

perhatian jurnal ini. Jurnal ini mengangkat pengembangan ekonomi
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Syariah di era globalisasi. Asumsi yang mendasari jurnal ini ialah era

globalisasi mempunyai implikasi terhadap perlunya reformasi pendidikan

dan ekonomi di Indonesia. Tujuannya agar pendidikan mempunyai

kemampuan untuk mengakomodasi, mengantisipasi, dan merespon

tantangan dan perubahan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Sebaliknya,

jika tidak dilakukan pembaharuan, maka pendidikan di Indonesia akan

ketinggalan oleh irama perubahan.68

C. Konsep Operasional

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek, atau kegiatan yang mempunyai variable tertentu yang diterapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.69

Ada 2 (dua) variabel utama yang menjadi focus perhatian penelitian

ini. Variabel peranan guru merupakan variabel bebas selanjutnya disebut

variabel independen yang merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel pemahaman Ekonomi

Syariah merupakan variabel terikat atau variabel dependen yang merupakan

tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen.

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat di lihat pada

gambar sebagai berikut:

68 Fansuri Munawar , Ekonomi Syariah. Perbankan Islam, Dan Manajemen Pendidikan di
Era Global, Jurnal Islamic science – Ta’lim Vol. 10 No. 2 - 2012

69 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D,
(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.32.
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Gambar II.2
Kerangka Pemikiran Teoritis

Variabel Independen/ Bebas (X) Variabel Dependen/ Terikat (Y)

Pengukuran data yang digunakan untuk masing-masing variabel

adalah ordinal. Menurut Sarwono70, pengukuran ordinal memungkinkan

segala sesuatu disusun menurut peringkatnya masing-masing. Jawaban

pertanyaan berupa peringkat, misalnya sangat tidak setuju, tidak setuju,

netral, setuju dan sangat setuju dapat diberi symbol angka 1,2,3,4 dan 5.

Angka-angka ini hanya merupakan symbol peringkat, tidak

mengekspresikan jumlah.

Skala pengukuran untuk instrument penelitian yang digunakan

adalah skala likert. Skala ikert ini akan menunjukkan persetujuan atau

ketidak setujuan dari serangkaian pertanyaan tentang suatu objek dan

biasanya memiliki lima atau tujuh kategori dari sangat setuju sampai

dengan sangat tidak setuju.71

Operasional Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.1:
Operasional Variabel72

Variabel Definisi Variabel Indikator

70 Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan
Prosedur SPSS, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), hlm. 94.

71 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 86.
72 Data Olahan 2016.

Peran Guru (X)
Pemahaman Ekonomi
Syariah pada siswa  (Y)
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Peran Guru

(X)

Dalam kamus lengkap
bahasa Indonesia kata
“Peran” memiliki arti
bagian dari tugas utama
yang harus
dilaksanakan.73

Sedangkan dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia
kata “Peran” memiliki
arti yakni tindakan yang
dilakukan oleh seseorang
dalam suatu peristiwa.74

 Peran Guru
dalam Proses
Belajar-
Mengajar

 Tanggung Jawab
Guru

 Peran Guru
Sebagai Direktur
Belajar

 Peran Guru
Sebagai
Pembimbing

Pemahaman Ekonomi

Syariah pada siswa

(Y)

Pemahaman ekonomi
syariah adalah
kemampuan  seseorang
untuk menangkap  makna
dan arti ilmu pengetahuan
sosial yang mempelajari
pola perilaku manusia
dengan memenuhi
kebutuhan yang sangat
tidak terbatas dengan
berbagai keterbatasan
sarana pemenuhan
kebutuhan yang
berpedoman pada nilai-
nilai islam.

 Pengetahuan
Tentang
Ekonomi
Syariah

 Pengetahuan
Prinsip-Prinsip
Bank Syariah

 Pengetahuan
Produk-Produk
Bank Syariah

 Pengetahuan
Jasa Bank
Syariah

73 Amran YS Chaniago, loc.cit.
74 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 854


