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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi guru menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim adalah

al-a‘lam (lebih alim), lebih wara’, al-Asanna (lebih tua atau berpengalaman),

dan santun

2. Kompetensi guru dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan

dosen adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

profesional, dan kompetensi sosial.

3. Kompetensi guru menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim yang

relevan pada zamannya, masih relevan dengan kompetensi guru dalam

Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen. Yaitu A‘lam

(lebih alim) memiliki ilmu pengetahuan relevan dengan apa yang disebutkan

dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada

kompetensi pedagogik bahwa guru berkemampuan pengelolaan pembelajaran

peserta didik, dan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran bidang pengembangan yang diampu. Selanjutnya bersifat lebih

wara’, yaitu berbudi pekerti luhur, santun, dan penyabar wara’ relevan dengan

apa yang dijelaskan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen pada kempetensi kepribadian yaitu menampilkan diri sebagai pribadi

yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat,

menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan
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berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga

menjadi guru dan rasa percaya diri, menjunjung tinggi kode etik propesi guru.

Kemudian al-asanna (lebih tua atau berpengalaman). Lebih tua disini

menunjukkan bukan dari segi umur saja tetapi guru yang bertambah

kedewasannya atau orang yang banyak pengalamannya dalam segala hal

maupun dalam menghadapi anak didik. Dalam hal ini al-asanna (lebih tua atau

berpengalaman) relevan dengan kompetensi professional dan kemapuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terakhir guru yang santun. Guru

yang memiliki sifat santun (seorang guru halus dan baik (budi bahasanya atau

komunikasinya, tingkah lakunya), terhadap muridnya, juga terhadap sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua masyarakat. Dengan demikian santun

relevan dengan yang dijelaskan Undang-Undang Guru dan Dosen pada lingkup

kompetensi sosial.

B. Saran

Banyak pemikiran tokoh pendidikan muslim yang telah mengemukakan

berbagai pandangan dan pendapatnya mengenai kompetensi guru, namun

keterbatasan kemampuan, penulis hanya meneliti salah satu pandangan tentang

kompetensi guru dari sekian banyak pandangan tokoh di dunia Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam kesempatan ini penulis ingin

mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut yaitu:

1. Karena penelitian ini terbatas pada relevansi kompetensi guru menurut az-

Zarnuji dalam kitab ta’lim al-muta’allim dengan undang-undang nomor 14
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tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka diharapkan kepada peneliti lain

agar dapt meneruskan penelitian semacam ini, baik tokoh yang sama atau

tokoh-tokoh lain dari sudut pandang yang berbeda dengan penulis.

2. Kepada para pendidik muslim, agar senantiasa berusaha untuk merealisasikan

hasil pemikiran az-Zarnuji yang masih relevan dan juga pemikiran tokoh-

tokoh Islam lainnya, agar dapat memperbaiki pendidikan ke arah pendidikan

Islam ideal.

3. Kepada seluruh penuntut ilmu hendaknya memahami beberapa aspek yang

berkaitan dengan kompetensi guru yang dikemukakan oleh  az-Zarnuji agar

mendapatkan ilmu yang berkah dan berguna bagi dirinya dan masyarakat.


