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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/U/1987, 

sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A 

Guide To Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

 

No 

 

Arab 

 

Latin 

 Tidak dilambangkan ا .1

 B ب .2

 T ت .3

 Ts ث .4

 J ج .5

 H ح .6

 Kh خ .7

 D د .8

 Dz ذ .9

 R ر .10

 Z ز .11



viii 

 

 S س .12

 Sy ش .13

 Sh ص .14

 Dh ض .15

 Th ط .16

 Zh ظ .17

 „ ع .18

 Gh غ .19

 F ف .20

 Q ق .21

 K ك .22

 L ل .23

 M م .24

 N ن .25

 W و .26

 H ه .27

 ‟ ء .28

 Y ي .29

 



ix 

 

B. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut:  

Vokal (a) panjang = â  misalnya ََقَال  menjadi qâla 

Vokal (i) panjang = î  misalnya ََقِْيل  menjadi qîla 

Vokal (u) panjang = û  misalnya ََُدْون  menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya setelah fathah ditulis 

dengan “au” dan “ai”. 

Contoh : 

Diftong (au) = و misalnya  َقَْول menjadi qaulun 

Diftong (ai) = ي misalnya  ََخْير menjadi khairun 

 

C. Ta’ marbuthah(ة) 

Ta‟ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, 

tetapi apabila  Ta‟ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya َللمدرسة -menjadi al الرسالة

Risalat li al-Mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan 



x 

 

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnyaَ زكاة

 ,ditulis Zakat al-Mal المال

 

D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalalah 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalalah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini: 

a.    Al-Imam al-Bukhari mengatakan … 

b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

c.    Masya Allah kana wama lam yasya‟ lam yakun. 
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Abstrak 

Eko Purwanto (2020): Kompetensi Kepribadian Pendidik Dalam Kitab Adab 

al-‘Âlim wa al-Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy’ari. 

Kajian  ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa dunia 

pendidikan tengah menghadapi problematika utama yaitu merosotnya nilai 

moralitas. Masalah ini tidak hanya menjangkiti peserta didik melainkan juga para 

pendidik yang ada disekitar kita.  Pendidik adalah seseorang yang diharapkan 

dapat menjadi aktor perubahan dan penanaman nilai-nilai akhlak mulia bagi 

peserta didik. Artinya seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang baik 

sebelum mencontohkannya kepada peserta didik, sebab ia adalah teladan. Hal ini 

sesuai dengan Undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional yang 

menjelaskan bahwa seorang pendidik harus memiliki empat kompetensi utama, 

dan salah satunya adalah kompetensi kepribadian.  Salah satu tokoh pendidikan di 

Indonesia yang juga mengkaji hal ini ialah KH. Hasyim Asy’ari dalam bukunya 

Adab al-‘Âlim wa al-Muta’allim. Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk 

mengkaji kompetensi kepribadian pendidik dalam pandangan KH. Hasyim 

Asy’ari dalam karyanya tersebut.  

Penelitian ini adalah  penelitian kepustakaan (Library Reasearch)  dengan 

metode dokumentasi dan pendekatan content analysis.  

Setelah dilakukan kajian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi 

kepribadian seorang pendidik dalam pemikiran KH. Hasyim Asy’ari terdiri dari 

kepribadian pendidik terhadap dirinya dan peserta didik. Kepribadian pendidik 

dapat diimplementasikan dalam tiga kepribadian utama, yaitu: religius, humanis 

dan ilmiah. Konsepsi kepribadian pendidik menurut KH. Hasyim Asy’ari secara 

keseluruhan memiliki relevansi terhadap sistem pendidikan di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Kepribadian, Pendidik, KH. Hasyim Asy’ari 
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 الملخص

ى تمهى هعت(: انكفاءاخ انشخظٛح نهًعهًٍٛ فٙ كتاب أدب انعانى ٔان0202ًإٚكٕ تٕسٔاَتٕ )

 ْاشى األشعش٘. كٛاْٗ انحاد

 

انذافع ٔساء ْزِ انذساسح ْٕ حمٛمح أٌ عانى انتعهٛى ٕٚارّ يشكهح كثٛشج ْٔٙ اَخفاع  

لًٛح األخالق. ْزِ انًشكهح ال تظٛة انطالب فحسة ، تم أًٚضا انًعهًٍٛ انزٍٚ حٕنُا. 

انًشتٙ ْٕ انشخض انز٘ ُٚتٕلع أٌ ٚكٌٕ فاعالً فٙ انتغٛٛش ٔغشس انمٛى األخاللٛح انُثٛهح 

أَّ ٚزة أٌ ٚكٌٕ نهًعهى شخظٛح رٛذج لثم أٌ ٚظًًٓا نهطالب ، ألَّ  نهطالب. ْزا ٚعُٙ

يخال. ٔرنك ٔفمًا نمإٌَ َظاو انتعهٛى انٕطُٙ انز٘ ٕٚضح أٌ انًعهى ٚزة أٌ ٚكٌٕ نّ أستع 

كفاءاخ سئٛسٛح ، ٔأحذْا اختظاص انشخظٛح. أحذ انشخظٛاخ انتعهًٛٛح فٙ إَذَٔٛسٛا انز٘ 

". نٓزا  ىهعتٔانًفٙ كتاتّ "أدب انعانى  ْاشى األشعش٘ كٛاْٗ انحادٚذسس أًٚضا ْزا ْٕ 

كٛاْٗ انسثة ، تٓذف ْزِ انذساسح إنٗ فحض انكفاءج انشخظٛح نهًعهًٍٛ يٍ ٔرٓح َظش 

 فٙ عًهّ. ْاشى األشعش٘ انحاد

 ْزا انثحج ْٕ تحج يكتثح )تحج انًكتثح( يع طشٚمح انتٕحٛك ٔيُٓذ تحهٛم انًحتٕٖ. 

ْاشى  كٛاْٗ انحاداستُتاد أٌ كفاءج شخظٛح انًشتٙ فٙ تعذ إرشاء دساسح ، ًٚكٍ  

ٚتكٌٕ يٍ شخظٛح انًعهى تزاِ َفسّ ٔانطالب. ًٚكٍ تُفٛز شخظٛاخ انًعهًٍٛ فٙ  األشعش٘

حالث شخظٛاخ سئٛسٛح ، ْٔٙ: انذُٚٛح ٔاإلَساَٛح ٔانعهًٛح. يفٕٓو شخظٛح انًعهًٍٛ حسة 

 ٛى فٙ إَذَٔٛسٛا.ككم نّ طهح تُظاو انتعه ْاشى األشعش٘ كٛاْٗ انحاد

 

 ْاشى األشعش٘ كٛاْٗ انحادانكهًاخ انشئٛسٛح: انشخظٛح ، انًعهًٍٛ ، 
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Abstract 

Eko Purwanto (2020): Educators' Personality Competencies in the Book of Adab 

al-‘Âlim wa al-Muta’allim by KH. Hasyim Asy’ari 

 This study is motivated by the fact that shows that the world of education 

is facing a major problem namely the decline in the value of morality. This 

problem does not only infect students but also educators who are around us. An 

educator is someone who is expected to be an actor of change and inculcation of 

noble moral values for students. This means that an educator must have a good 

personality before modeling it to students, because he is an example. This is in 

accordance with the Law on the national education system which explains that an 

educator must have four main competencies, and one of them is personality 

competence. One educational figure in Indonesia who also studies this is KH. 

Hasyim Ash'ari in his book Adab al-‘Âlim wa al-Muta’allim. For this reason, this 

study intends to examine the personal competence of educators in the view of KH. 

Hasyim Ash'ari in his work. 

 This research is a library research (Library Research) with the 

documentation method and content analysis approach. 

 After conducting a study, it can be concluded  that the competence of an 

educator's personality in KH. Hasyim Asy’ari consists of the personality of the 

educator towards himself and the students. Educators' personalities can be 

implemented in three main personalities, namely: religious, humanist and 

scientific. Conception of personality of educators according to KH. Hasyim 

Asy’ari as a whole has relevance to the education system in Indonesia. 

Keywords: Personality, Educators, KH. Hasyim Ash'ari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tingkat keberhasilan sebuah proses pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh keberadaan para pendidik, sebab merekalah yang banyak berperan dalam 

proses pendidikan tersebut. Dan sungguh menariknya lagi ajaran Islam 

memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap pendidik. Sedemikian 

tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan pendidik 

setingkat di bawah Nabi dan Rasul, dalam beberapa riwayat hadits mereka 

mendapat julukan waratsatu al-anbiyâ (pewaris para nabi), dan diibaratkan 

keunggulan mereka dibandingkan dengan yang lain, seperti  bulan  purnama 

di tengah-tengah bintang.  

 َوَرََةُ َوإِنَّ فَْضَم اْنَعانِِم َعهَى اْنَعابِِد َكفَْضِم اْنقََمِر نَْيهَةَ اْنبَْدِرَعهَى َسائِِراْنَكَواِكِب َوإِنَّ اْنُعهََماءَ 

َُوا اْنِعْهماْْلَنْ  َُوا ِدينَاًرا َوََل ِدْرهًَما َورَّ بِيَاِء َوإِنَّ اْْلَْنبِيَاَء نَْم يَُورِّ  

Artinya “Dan sungguh keutamaan seorang yang „Âlim atas seorang hamba seperti bulan 

purnama diantara bintang-gemintang, dan sungguh „ulama adalah pewaris para 

nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham melainkan mereka 

mewariskan ilmu”.
 1

 

 

Islam memposisikan pendidik pada kedudukan yang tinggi sebagai 

realisasi ajaran agama itu sendiri. Tak terbayangkan terjadinya proses 

pembelajaran tanpa adanya peran seorang pendidik. Karena Islam merupakan 

agama samawi yang sempurna untuk dipedomani manusia, maka sudah 

                                                           
1
  Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, nomor hadits 3157. Lihat juga  

Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa al-Tirmdzi, Sunan al-Tirmidzi, nomor hadits 2606.  Lihat 

juga Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, Sunan Ibni Majah, nomor hadits 219 (Al 

Maktabah al-Syamilah versi 2) 
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barang tentu permasalahan pendidik tidak boleh lepas dari nilai-nilai samawi. 

Mengingat kedudukan pendidik yang begitu tinggi dan mulia, dan  

ditambah lagi di pundak para pendidik tertumpu misi besar Islam sebagai 

rahmatan lil „âlamîn (rahmat bagi alam semesta), maka para pendidik 

dituntut untuk mampu mengejawantahkan nilai tinggi tersebut. Terutama 

dalam mewujudkan tujuan dasar dari pendidikan Islam yang menurut 

Zakiyah Drajat adalah untuk mengembangkan fitrah manusia, sesuai dengan 

ajarannya.
2
 Sementara Naquib al-Attas menekankan kepribadian muslim.

3
 

Lalu Yusuf al- Qardhawi memaknai pendidikan Islam sebagai pendidikan 

manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan 

keterampilannya.
4
 

Untuk tercapainya tujuan mulia dari pendidikan seperti  yang dicita-

citakan, maka diperlukan seperangkat kemampuan dan kecakapan pada diri 

seorang pendidik yang selanjutnya disebut dengan kompetensi. Kompetensi 

didefinisikan sebagai kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang diharapkan dapat dicapai 

seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan.
5
 

Tugas dan peran pendidik yang begitu besar menjadikan seorang 

pendidik harus memiliki kompetensi-kompetensi. Sebagaimana dalam UU 

No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa “Guru wajib 

                                                           
2
  Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 25 

3
  Naquib Al Attas,  Aims and Objective of  Islamic Education, (Jeddah: King Abdul Aziz 

University, 1979), hlm. ix 
4
  Yusuf Al Qardhawi, Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al Banna, terj, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1998), hlm. 39 
5
Jamil Suprihatiningrum, Guru professional, (Yogyakarta: Arus Media, 2013), hlm. 56. 
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memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik 

adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional.
6
  

Dalam hal ini yang dimaksud kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan 

tugasnya.
7
 

Keempat kompetensi pendidik yakni pedagogik, kepribadian, 

profesional dan sosial merupakan sebuah jaringan yang saling menguatkan 

satu sama lain. Apabila orientasi pendidikan ditekankan pada pengajaran 

materi pelajaran, maka yang dituntut pada seorang pendidik adalah 

kompetensi pedagogik. Jika menitik beratkan pada manajemen proses 

pendidikan, maka yang harus ada pada diri seorang pendidik adalah 

kompetensi profesional. Jika pada interaksi organisasi baik dalam lembaga 

maupun luar lembaga, maka seorang pendidik dituntut memiliki kompetensi 

sosial. Sedangkan jika orientasi pendidikan ditekankan pada membangun 

karakter baik pendidik maupun peserta didik maka dituntut adanya 

kompetensi kepribadian. Sebabnya tiada lain adalah realita yang 

menunjukkan problem substansial dari pendidikan modern ialah rendahnya  

value kepribadian dari out put yang dihasilkan.  

                                                           
6
Undang-Undang Guru dan Dosen, hlm . 7. 

7
 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.54. 
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Permasalahan dekadensi moral dan lemahnya kepribadian peserta 

didik perlu mendapatkan problem solving yang tepat. Tidak hanya itu, 

permasalahan kepribadian juga menjangkiti para pendidik yang seharusnya 

menjadi role model bagi siswanya. Misalnya seperti dilansir oleh kaskus.co.id 

bahwa menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melihat tren  

kekerasan  terhadap anak dalam  pendidikan di tahun 2018 cukup meningkat. 

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan dari total  

445 kasus bidang  pendidikan sepanjang tahun 2018 ada 51,20 %  atau 228 

kasus terdiri dari kekerasan fisik dan  kekerasan seksual yang sering 

dilakukan oleh pendidik, kepala sekolah dan terkadang juga peserta didik. 

Kasus cyberbully di kalangan siswa juga meningkat.
8
  Jumlah tersebut adalah 

termasuk data yang tertinggi jika dibandingkan dengan Negara berkembang 

lainnya seperti Vietnam, Nepal, Kamboja dan Pakistan berdasarkan survei 

International Center for Research on Women (ICRW).
9
 

Data di atas adalah gambaran dari keadaan pendidikan Indonesia 

dewasa ini. Kenyataan tersebut tentunya menimbulkan keprihatinan yang 

mendalam, bahwa tidak sedikit orang yang memangku gelar dan status 

sebagai pendidik terjerumus pada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai kepribadian seorang pendidik. Guru sebagai pendidik yang 

seharusnya  menjadi pelindung bagi anak, justru bisa menjadi oknum yang 

membahayakan anak-anak. 

                                                           
8
https://www.kaskus.co.id/thread/5c25e92dc1d770bd6b8b4568/kpai-kasus-kekerasan-

anak-dalam-pendidikan-meningkat-tahun-2018/ diakses pada 25 Januari 2019 
9
  Republika.co.id diakses pada 12 Maret 2019 

https://www.kaskus.co.id/thread/5c25e92dc1d770bd6b8b4568/kpai-kasus-kekerasan-anak-dalam-pendidikan-meningkat-tahun-2018/
https://www.kaskus.co.id/thread/5c25e92dc1d770bd6b8b4568/kpai-kasus-kekerasan-anak-dalam-pendidikan-meningkat-tahun-2018/
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Seorang pendidik merupakan teladan bagi peserta didiknya, sehingga 

ia harus memiliki kompetensi yang dapat dijadikan suri tauladan, sehingga 

faktor terpenting bagi seorang pendidik adalah kepribadiannya. Seseorang 

akan menjadi pendidik yang baik atau bahkan justru menjadi perusak masa 

depan peserta didik tergantung kepribadiannya.
10

 Kepribadian yang 

sesungguhnya adalah abstrak, sukar dilihat atau diketahui secara nyata, yang 

dapat diketahui adalah penampilan. Misalnya dalam tindakan, ucapan, 

caranya bergaul, berpakaian dan menghadapi setiap masalah, baik yang 

ringan maupun yang berat.
11

 

Hal yang paling berat bagi kompetensi pendidik diantaranya adalah 

kestabilan emosi. Pendidik yang tidak pandai mengatur emosinya akan 

membawa dampak yang tidak baik bagi peserta didiknya. Emosi disini 

merupakan sebuah hasrat yang harus dipenuhi agar mendapatkan kepuasan 

dalam pikiran jika sudah berhasil dalam melaksanakan apa yang 

dikehendakinya. Oleh karena itu, kestabilan emosi sangat diperlukan. Jika 

emosi stabil maka pendidik akan dapat bersikap positif dan lingkungan juga 

akan terbentuk dengan tenteram serta suasana perdamaian dan persahabatan 

akan terbangun. Akan tetapi belum tentu semua pendidik mempunyai 

kestabilan emosi, karena tidak semua orang mampu menahan hal-hal yang 

menyinggung perasaan.  

Hal penting selain emosi adalah sikap atau perilaku dari seorang  

pendidik. Perilaku pendidik merupakan suatu hal yang dapat dengan mudah 

                                                           
10

Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. 2, hlm. 9. 
11

Ibid. hlm. 16.  
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dilihat dan diamati oleh peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh 

ketika  seorang pendidik bersikap pilih kasih pada salah satu peserta didik 

yang dianggapnya mempunyai nilai lebih. Semua peserta didik akan 

merasakan dan melihat apa yang dilakukan pendidik tersebut, padahal semua 

mengharapkan perhatian dan kasih sayang yang sama dari pendidiknya. 

Peserta didik yang nakal seringkali dimarahi dan dibenci oleh pendidiknya, 

karena ia sering mengganggu suasana sekolah, pada situasi dan kasus-kasus 

seperti inilah kempetensi kepribadian seorang pendidik  nyata dibutuhkan.  

Bagi seorang pendidik, kepribadian sangat penting dan senantiasa 

harus dijaganya, sesuai dengan pendapat Syaikh al-Zarnuji
12

 dalam kitab 

 a‟l m al-Muta‟allim. 

 اَْفَضُم  اْنِعْهِم ِعْهُم  اْنَحاِل َو اَْفَضُم اْنَعَمِم ِحْفظُ اْنَحال

”Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang sesuai keadaan, dan sebai-baik amal 

perbuatan adalah menjaga keadaan atau kepribadian.” 

 

Urgensitas yang tinggi bagi seorang pendidik untuk menjaga kualitas 

kepribadiannya adalah menjadi syarat mutlak jika menghendaki kualitas 

kepribadian peserta didik. Karena logikanya adalah tidak mungkin seorang 

pendidik mengajarkan dan menanamkan kepribadian dan akhlak terpuji bagi 

orang lain kecuali dirinya sendiri telah baik kepribadiannya. Hal ini dapat 

dimaklumi sebab manusia memiliki kecederungan imitasi atau meniru, 

termasuk mencontoh pribadi pendidiknya dalam membentuk kepribadiannya. 

Argumentasi tersebut menjadikan setiap pendidik dituntut memiliki 

                                                           
12

Imam Burhanudin al-Zarnuji,  a‟lim al-Muta‟allim atau Etika Menuntut Ilmu, Terj. 

Acmad Sunarto, (Surabaya: Al-Miftah, 2012), hlm. 23. 
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kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi ini akan 

melandasi bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Pendidik tidak hanya 

dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi yang lebih penting lagi 

adalah bagaimana ia menjadikan pembelajaran sebagai wahana pembentukan 

dan perbaikan kompetensi kepribadian siswa. 

Lebih jelas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 

2005 pasal 28 ayat (3) huruf b, mengemukakan bahwa kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. 

Dengan demikian pendidik dikatakan mempunyai kompetensi kepribadian 

jika telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah 

tersebut. 

Pembahasan kompetensi kepribadian pendidik selain menjadi 

perhatian utama pendidikan nasional juga menjadi perhatian utama 

pendidikan Islam, dan hal ini telah banyak dikaji oleh para tokoh, schoolar, 

pemerhati serta praktisi pendidikan. Dalam pendidikan Islam, konsep 

kompetensi kepribadian sangat erat kaitannya dengan sifat- sifat dan akhlak 

yang dimiliki pendidik. Pendidik akan berhasil melaksanakan tugasnya, jika 

pendidik memiliki akhlak yang baik. Hal ini disebabkan pendidik merupakan 

publik figur bagi peserta didiknya. 

Salah seorang ulama Indonesia yang mempunyai perhatian terhadap 

kompetensi kepribadian pendidik, yang seharusnya diterapkan dalam 

pendidikan di sekolah, adalah KH. Hasyim Asy’ari. Ia adalah tokoh 
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kharismatik yang terkenal dengan keilmuan yang luas dalam bidang 

keagamaan. Selain itu ia juga dikenal sebagai tokoh yang konsen pada dunia 

pendidikan terutama pesantren. Kiprah dan jasa yang besar bagi negeri ini 

terutama dimasa-masa sebelum dan awal kemerdekaan menjadikannya 

mendapat anugerah gelar pahlawan nasional.
13

 Diantara kiprah pentingnya 

ialah ia memfatwakan perang suci (jihad) melawan kolonialisme Belanda 

yang menyebabkan penjajah kelimpungan karena kemudian muncul banyak 

perlawanan di berbagai daerah.
14

 

Sebagai seorang ulama, KH. Hasyim Asy’ari adalah termasuk salah 

satu ulama yang produktif menghasilkan karya-karya tulis dalam berbagai 

disiplin ilmu keagamaan. Karya beliau yang paling berkesan dalam bidang 

pendidikan ialah kitab Adab al-‟Âlim wa al-Muta‟allim yang ditulis dalam 

bahasa Arab.  Kitab ini ditulis berdasarkan kesadaran akan kebutuhan 

terhadap literatur yang membahas etika dan adab dalam menuntut 

ilmu. Dan kitab ini juga didominasi oleh pembahasan mengenai adab 

relasi antara pendidik (al-‟Âlim) dengan peserta didik (al-

Muta‟allim) dan juga kompetensi yang mesti dimiliki seorang 

pendidik. 

KH. Hasyim Asy’ari dalam karyanya tersebut juga membahas 

mengenai materi kompetensi kepribadian pendidik dengan pembahasan yang 

                                                           
13

 Agus Sunyoto, KH. Hasyim Asy‟ari Ulama Pemikir dan Pejuang, dalam Tim Museum 

Kebangkitan Nasional, KH. Hasyim Asy‟ari;  Pengabdian Seorang Kiyai Untuk Negeri, Museum 

Kebangkitan Nasional Direktorat Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia hlm. 37 
14

 Ahmad Zubaidi, Kontribusi Hadhratusyaikh  KH. Hasyim Asy‟ari dalam Menegakkan 

NKRI, dalam,  Ibid, hlm. 112 
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relatif lebih lengkap dibandingkan kitab yang lain. Hal ini dikarenakan 

menurut Zuhairi Misrawi kitab tersebut merupakan resume dari kitab Adab 

al-Mu‟allim  karya  Syaikh  Muh}ammad  bin  Sahnun  (871  M),  a‟l m al-

Muta‟allim „al   har q al- a‟allum  karya  Syaikh  Burhanuddin al-Zarnuji 

dan Tadzkirat al-yam wa al-Mutakallim f  Adab al-„Âlim wa al-Muta‟allim  

karya Syaikh Ibnu Jama’ah.
15

 Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kitab 

tersebut merupakan representatif kompetensi kepribadian pendidik menurut 

Islam. 

Kitab Adab al-„Âlim wa al-Muta‟allim menjadi menarik dan 

bernilai lebih untuk dikaji jika kita melihat materi-materi yang 

disajikan di dalamnya, hal ini disebabkan kecenderungan pemikirannya 

yang kental dengan nuansa sufistik dan tradisionalis.
16

 Sehingga dapat 

dijumpai dalam karyanya tersebut kaya dengan rujukan dari ayat-

ayat al Qur’an, hadits, atsar dan kalam hikmah para salaf. 

Secara umum konsep kepribadian pendidik dalam konsepsi 

KH. Hasyim Asy’ari di dalam  kitab Adab al-„Âlim wa al-Muta‟allim 

dipaparkan dengan cukup rinci yang kesemuanya bersifat teosentris. 

 iantaranya ialah istiq mah dalam mur qabah kepada Allah.
17

 

Mur qabah dalam pengertian KH. Hasyim Asy’ari ialah melihat 

Allah dengan mata hati dan menghubungkannya dengan perbuatan 

serta merasakan adanya pemantauan Allah swt. Dalam konsepnya, 

                                                           
15

  Zuhairi Misrawi, Hadratusysyaikh Hasyim Asy‟ari: Moderasi, Keumatan dan  

Kebangsaan, (Kompas: Jakarta, 2010), hlm. 99 
16

  Hartono Margono, KH. Hasyim Asy‟ari dan Nahdhatul Ulama; Perkembangan Awal 

dan Kontemporer, Jurnal Media Akademika, vol. 26, No. 3 Juli 2011, hlm. 338 
17

   K.H. Hasyim Asy’ari,   Adab al-„Alim wa al-Muta‟allim, hlm. 20 
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KH. Hasyim Asy’ari memandang bahwa seorang guru atau pendidik 

mestilah memiliki evaluasi diri yang baik. Mur qabah adalah sebuah 

konsep yang akan menjadi self control dan menuntut seorang 

pendidik untuk bersikap sesuai dengan ketentuan baik aturan formal 

terlebih syariat. Konsep mur qabah sangat penting untuk 

dikembangkan dan diaplikasikan oleh para pendidik, karena boleh 

jadi banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh 

pendidik sebagaimana disebutkan di atas adalah buah dari tidak 

adanya pemahaman dan pengamalan dari konsep mur qabah ini. 

Sehingga muaranya adalah ketiadaan kontrol pada diri pendidik 

karena merasa tidak ada dalam pegawasan dari siapapun.  

Untuk itu akan lebih menarik jika pemikiran KH. Hasyim Asy’ari 

dalam kitab Adab al-„Âlim wa al-Muta‟allim untuk dikaji dengan 

lebih intensif dalam sebuah kerangka penelitian ilmiah dengan fokus 

kajian pada konsep kompetensi kepribadian pendidik dalam kitab 

tersebut, sehingga dapat diadopsi kemudian dijadikan paradigma serta 

menjadi solusi bagi problematika  dalam pendidikan Islam.  

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Kompetensi Kepribadian Pendidik dalam Kitab 

Adab al- ‘Âlim wa al-Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy’ari 

B. Rumusan Masalah 

Agar fokus penelitian ini menjadi jelas dan sesuai dengan latar 

belakang yang telah dipaparkan di awal, serta agar mendapatkan pembahasan 
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yang konsisten mengenai objek penelitian ini, maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana kompetensi kepribadian pendidik menurut  KH. Hasyim 

Asy’ari dalam Kitab Adab al-„Âlim wa al-Muta‟allim? 

b. Bagaimana implementasi kepribadian pendidik di sekolah menurut KH. 

Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-„Âlim wa al-Muta‟allim? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui konsepsi kompetensi kepribadian pendidik terhadap dirinya 

menurut  KH. Hasyim Asy’ari  dalam kitab Adab al-„Âlim wa al-

Muta‟allim. 

b. Mengetahui konsepsi kompetensi kepribadian pendidik terhadap peserta 

didik menurut  KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-„Âlim wa al-

Muta‟allim 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan muncul dari kajian dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pemetaan dan pemahaman kepada berbagai kalangan 

terutama pada praktisi pendidikan mengenai konsep kompetensi 

kepribadian pendidik menurut KH. Hasyim Asy’ari, terhadap diri, peserta 
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didik dan  penerapannya serta solusi yang ditawarkan bagi problematika 

dalam pendidikan Islam di Indonesia. 

b. Memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam studi pendidikan Islam, 

juga memberikan sumbangan pemikiran terutama yang berkenaan dengan 

problematika kependidikan dan kompetensi kepribadian pendidik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.   Konsep Dasar Kompetensi Pendidik 

1. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi (Competency) dapat diartikan dengan kemampuan, 

kecakapan, dan wewenang.
1
 Sementara itu, menurut Finch dan Crunkilton 

kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan sikap, 

dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan
2
. Kalau 

kompetensi berarti kemampuan atau kecakapan, maka hal ini erat kaitannya 

dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan sebagai 

pendidik.
3 

Sedangkan secara istilah, kompetensi menurut Gorky Sembiring 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.
4
 

Menurut Moh. Uzer Usman, kompetensi berarti suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang 

                                                   
1  Fachruddin Saudagar, Pengembangan Profesionalitas Guru, (Gaung Persada, Jakarta 

2011), Cet.III,  hlm. 29  
2  Usman. Moh Uzer. Menjadi Guru Profesional. (Bandung: Remaja Rosdakarya,  2000),   

hlm. 4 
3 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994), hlm. 33 
4  Gorky Sembiring, Menjadi Guru Sejati, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hlm. 39 
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kualitatif maupun yang kuantitatif.
5
  Pengertian ini mengandung makna 

bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni sebagai 

indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati 

dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan 

perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.
6
 

Mulyasa mengutip beberapa pengertian mengenai kompetensi 

sebagai berikut:
7
 

a. Broke and Stone mengemukakan bahwa kompetensi pendidik 

sebagai suatu gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku 

pendidik yang penuh arti. 

b. Charles mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku 

yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan. 

c. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 no 10 tentang 

Guru dan Dosen menjelaskan bahwa kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Dari beberapa uraian di atas, pengertian kompetensi mengacu pada 

                                                   
5  Usman. Moh Uzer. Menjadi Guru Profesional. hlm. 4 
6  Kunandar, Guru Pofesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 52 
7  E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm. 25 
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kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. 

Selain itu, kompetensi pendidik juga mengarah pada performance  dan  

perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam 

melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena 

mempunyai arah dan tujuan. Sedangkan performance merupakan perilaku 

nyata yang tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak 

kasat mata. 

Kompetensi pendidik merupakan perpaduan antara kemampuan 

personal, keilmuan, teknologi sosial, dan spiritual yang secara totalitas 

membentuk kompetensi standar profesi pendidik, yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. 

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

kompetensi pendidik adalah suatu kemampuan, kecakapan serta 

kewenangan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menyandang 

profesinya sebagai pendidik mencakup pengetahuan dan perilaku yang 

mendukungnya dalam melaksanakan tanggungjawab atau tugasnya sebagai 

pendidik secara baik dan profesional. 

2.  Konsep Dasar Kompetensi 

Kompetensi  memiliki taksonomi dasar yang mencakup standar isi 

(content standards),  standar proses  (process standards), dan standar 

penampilan (performance standards). Standar isi meliputi muatan 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap yang disajikan dalam kegiatan 

pelatihan. Standar proses mencakup kriteria kinerja dalam aktivitas 

transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang  dituntut termasuk 

daya dukung fasilitasnya. Standar penampilan (performance standards) 

berkenaan dengan kriteria performansi. Kompetensi mempunyai tiga 

kategori, yaitu kompetensi utama (care competencies) atau kompetensi inti, 

kompetensi pendukung atau penunjang kompetensi inti dan kompetensi 

lain yang melengkapi kedua kompetensi tersebut. Kompetensi lain ini 

adalah kompetensi sosial, daya adaptabilitas dan visi kedepan.
8
 

Menurut pendapat Munandar, kompetensi merupakan daya untuk 

melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. 

Pendapat ini menginformasikan dua faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya kompetensi yaitu faktor bawaan dan faktor latihan.
9
 Faktor 

bawaan adalah faktor yang dibawa sejak lahir seperti memiliki bakat 

sebagai seorang pendidik. Termasuk faktor bawaan adalah pengaruh dari 

lingkungan sejak kecil yang mempengaruhi seseorang menjadi seorang 

pendidik yang berkompeten. Sedangkan faktor latihan adalah faktor yang 

mempengaruhi sebuah kompetensi yang bersumber dari usaha seseorang 

tersebut. Pendidik perlu dilatih dan belajar terus menerus hingga menjadi 

pendidik yang professional. 

                                                   
8   Danim S, Kinerja Staf dan Organisasi, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.171-172. 
9   Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreatifitas Anak Sekolah, Petunjuk bagi 

para Guru dan Orang Tua, (Jakarta : Grasindo,  1992), hlm.17 
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Mulyasa mengatakan kompetensi dapat diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai seseorang telah 

menjadi bagian dari dirinya sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku 

kognitif, afektif dan psikomotor dengan sebaik-baiknya.
10

 Suparno 

menjelaskan bahwa kata kompetensi biasanya diartikan sebagai kecakapan 

yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki 

keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. Dalam pengertian yang luas 

bahwa setiap cara yang digunakan dalam peserta didikan yang ditunjukkan 

untuk mencapai kompetensi adalah untuk mengembangkan manusia yang 

bermutu yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang 

disyaratkan. 

Menurut pendapat Abdul Majid, Standar kompetensi pendidik adalah 

suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang pendidik untuk 

menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang 

pendidikan.
11

 

Nana Sudjana mengutip pendapat Cooper bahwa ada empat 

kompetensi yang harus dimiliki pendidik, yaitu:
12

 

a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar tingkah laku manusia. 

                                                   
10 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, , hlm. 38 
11  Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung, : PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 6 
12 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya,  2002), hlm. 17 
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b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang 

dibinanya. 

c. Mempunyai sikap yang tepat tentang dirinya, sekolah, teman 

sejawat dan bidang studi yang dibinanya. 

d. Mempunyai kemampuan tentang teknik mengajar 

Direktorat Pendidikan Pendidik dan Tenaga Teknis (Disguntentis) 

pada tahun 1970-an mengeluarkan “Buku Saku” tentang sepuluh 

kompetensi pendidik sebagaimana yang dikutip Suparlan, yaitu:
13

 

a. Memiliki kepribadian sebagai pendidik. 

b. Menguasai landasan pendidikan. 

c. Menguasai bahan pengajaran. 

d. Menyusun program pengajaran. 

e. Melaksanakan proses belajar mengajar. 

f. Melaksanakan penilaian pendidikan. 

g. Melaksanakan bimbingan. 

h. Melaksanakan administrasi. 

i. Menjalin kerjasama dan interaksi dengan pendidik, sejawat, dan 

masyarakat. 

j. Melaksanakan penelitian sederhana 

Kesepuluh kompetensi di atas menurut Suparlan merupakan 

                                                   
13  Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta : Hikayat Publishing , 2006), hlm. 81-82 
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kompetensi yang harus dimiliki  oleh  seorang  pendidik sehingga proses 

belajar mengajar akan lebih efektif dan menghasilkan peserta didik yang 

kompeten. Suparlan menyimpulkan kompetensi minimal yang harus 

dimiliki pendidik meliputi: menguasai materi, metode dan system 

penilaian, namun jika tidak dilandasi penguasaan kepribadian kependidikan 

dan keterampilan lainnya, pendidik tidak akan dapat melaksanakan 

tugasnya secara professional.
 
Peraturan  Pemerintah  RI  nomor 19 tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang pendidik meliputi kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut 

terintegrasi dalam kinerja seorang pendidik. Lebih jelas dari penjelasan PP 

nomor 19 tahun 2015 pasal 28 ayat (3) huruf  b, dikemukakan bahwa 

kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan 

berakhlak mulia. 

3.  Jenis-jenis Kompetensi Pendidik 

Jenis-jenis kompetensi pendidik dapat disimpulkan dari Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab VI Pasal 28 

Ayat 3 yang menerangkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia 

dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial. Dalam peraturan tersebut dijelaskan 
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terdapat 4 (empat) ranah yang meliputi kompetensi pendidik yaitu 

pedagogik, kepribadian, professional dan sosial. Berikut kami uraikan 

keempat kompetensi tersebut: 

a.  Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik menurut pasal 28 ayat 3 butir a adalah 

kemampuan mengolah pembelajaran, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Menurut 

Mulyasa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pendidik dalam 

pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi hal- 

hal sebagai berikut:
14

 

1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. 

2) Pemahaman terhadap siswa. 

3) Pengembangan kurikulum/silabus. 

4) Perancangan pembelajaran. 

5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 

6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

7) Evaluasi hasil belajar (EHB) 

8) Pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki 

                                                   
14 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, , hlm. 75 
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Secara pedagogis, kompetensi pendidik dalam mengelola 

pembelajaran perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini penting 

mengingat pendidikan di Indonesia dinyatakan kurang berhasil oleh 

sebagian masyarakat dalam aspek pedagogis, dan sekolah nampak lebih 

mekanis sehingga siswa cenderung kerdil karena tidak mempunyai 

dunianya sendiri. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian menurut pasal 28 ayat 3 butir b adalah 

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Dengan demikian kompetensi kepribadian pendidik sangat dibutuhkan 

untuk keberhasilan pendidikan khususnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembahasan mengenai kompetensi kepribadian ini akan menjadi 

pembahasan utama dalam tesis ini yang akan peneliti tuangkan pada 

pembahasan berikutnya. 

c.  Kompetensi Profesional 

Kompetensi Profesional menurut pasal 28 ayat 3 butir c adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkannya membimbing peserta didik untuk memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan. Setidaknya terdapat delapan ruang lingkup seorang 
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pendidik memiliki kompetensi professional sebagai berikut:
15

 

1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik 

filosofi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya 

2) Mengerti  dan  dapat  menerapkan teori  belajar sesuai taraf 

perkembangan peserta didik 

3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang 

menjadi tanggung jawabnya 

4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi 

5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, 

media, sumber belajar yang relevan 

6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program 

pembelajaran 

7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik 

8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik 

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi Sosial menurut pasal 28 ayat 3 butir d adalah 

kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Menurut Mulyasa kompetensi sosial merupakan 

                                                   
15  Ibid, 135 
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kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang- 

kurangnya memiliki kompetensi untuk: 

1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat 

2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional 

3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik 

4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar 

4.  Ranah Kompetensi Pendidik 

Adapun dalam konsep kompetensi, Gordon dalam Mulyasa 

memerinci beberapa ranah kompetensi sebagai berikut
16

: 

a. Pengetahuan (knowledge) 

b. Pemahaman (understanding) 

c. Kemampuan (skill) 

d.  Nilai (value) 

e.  Sikap (attitude) 

f.  Minat (interest) 

Dapat diperjelas di sini bahwa pengetahuan yang dimaksud adalah 

kesadaran dalam bidang kognitif. Contohnya adalah seorang pendidik 

mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana 

                                                   
16 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, 

hlm. 38 
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melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Pemahaman tersebut diartikan sebagai kedalaman kognitif dan afektif 

yang dimiliki oleh individu. Contohnya adalah seorang pendidik yang 

mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Sikap adalah perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang 

datang dari luar diri. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan 

terhadap kenaikan gaji dan sebaliknya. 

Nilai adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku 

pendidik dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokrasi, dan lain-

lain). 

Skill adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Contohnya kemampuan 

pendidik dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk 

memberi kemudahan belajar kepada peserta didik. 

Minat adalah kecenderungan seseorang pada objek tertentu. Misalnya 

minat untuk mendidik atau melakukan sesuatu. 

Dari keenam aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi di 

atas, jika ditelaah secara mendalam mencakup tiga bidang kompetensi yang 

pokok bagi seorang pendidik, yaitu kompetensi pribadi (personal), 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, dari ketiga jenis 
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kompetensi tersebut harus sepenuhnya dikuasai oleh pendidik.
17

 

5.  Indikator Kompetensi Pendidik 

Berdasarkan Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pada Pasal 8 dijelaskan bahwa kompetensi pendidik meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Keempat kompetensi pendidik tersebut juga diistilahkan dengan dimensi 

kompetensi. Setiap dimensi kompetensi pendidik mempunyai indikator. 

Indikator tersebut sebagai acuan ketercapaian dari dimensi kompetensi 

pendidik. Menurut Kunandar dimensi dan indikator dari kompetensi 

pendidik sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah.
 18

 

  

No Kompetensi Sub Kompetensi Indikator 

1. Kompetensi Kepribadian: 

kemampuan personal 

yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik 

dan berakhlak mulia 

1.1 Kepribadian yang 

mantap dan stabil 

a. Bertindak sesuai 

norma hukum 

b. Bertindak sesuai 

norma sosial 

c. Bangga menjadi 

pendidik 

d. Memiliki konsistensi 

dalam bertindak 

sesuai norma 

                                                   
17  Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar 

Mengajar, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 14 
18  Kunandar, Guru Pofesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, hlm. 75-77 



26 

 

  1.2 Kepribadian 

yang dewasa 

a. Menampilkan 

kemandirian dalam 

bertindak sebagai 

pendidik 

b. Memiliki etos kerja 
sebagai pendidik 

  1.3 Kepribadian 

yang arif 

a. Menampilkan 

tindakan yang 

didasarkan pada 

kemanfaatan peserta 

didik, sekolah dan 
mansyarakat 

b. Menunjukkan 

keterbukaan dalam 
berfikir dan 

Bertindak 

  1.4 Kepribadian 

yang berwibawa 

a. Memiliki perilaku 

yang berpengaruh 

positif terhadap 
peserta didik 

b. Memiliki perilaku 

yang disegani 

  1.5 Berakhlak mulia 

dan menjadi 
teladan 

a. Bertindak sesuai 

norma religius (iman, 

takwa, jujur, ikhlas, 

suka menolong) 

b. Memiliki perilaku 
yang diteladani 

peserta didik 

2. Kompetensi pedagogik 2.1 Memahami 

peserta didik 

secara 
mendalam 

a. Memahami peserta 

didik dengan 

memanfaatkan 

prinsip-prinsip 

perkembangan 
kognitif 

b. Memahami peserta 

didik dengan 

memanfaatkan 

prinsip-prinsip 
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kepribadian 

c. Mengidentifikasi 

bekal awal peserta 

didik 

  2.2 Merancang 

pembelajaran, 

termasuk 

memahami 

landasan 

pendidikan 

untuk 

kepentingan 
pembelajaran 

a. Memahami landasan 

pendidikan 

b. Menerapkan teori 

belajar dan 

pembelajaran 

c. Menentukan strategi 

pembelajaran 

berdasarkan 

karakteristik peserta 

didik, kompetensi 

yang akan dicapai dan 

materi ajar 

d. Menyusun rancangan 

pembelajaran 

berdasarkan strategi 

yang dipilih 

  2.3 Melaksanakan 

pembelajaran 

a. Menata latar (setting) 

pembelajaran 

b. Melaksanakan 

pembelajaran yang 

kondusif 

  2.4 Merancang dan 

melaksanakan 

evaluasi 

pembelajaran 

a. Merancang dan 

evaluasi (assessment) 

proses dan hasil 

belajar secara 

berkesinambungan 

dengan berbagai 
metode 

b. Menganalisis hasil 

evaluasi proses dan 

hasil belajar untuk 

menentukan tingkat 

ketuntasan belajar 

(masterylearning) 

c. Memanfaatkan hasil 
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penilaian 
pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

program pembelajaran 
secara umum 

  2.5 Mengembangkan 

peserta didik 

untuk meng- 

aktualisasikan 

berbagai 
potensinya 

a. Memfasilitasi peserta 

didik untuk 

pengembangan 

berbagai potensi 

akademik 

b. Memfasilitasi peserta 

didik untuk 

mengembangkan 
berbagai potensi non 

Akademik 

3 Kompetensi Profesional: 

Merupakan penguasaan 

materi pembelajaran 

secara luas dan 

mendalam, yang 

mencakup penguasaan 

materi kurikulum mata 

peserta didikan di sekolah 

dan substansi keilmuan 

yang menaungi materinya, 

serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi 

keilmuannya 

3.1 Menguasai 

substansi 

keilmuan yang 

terkait dengan 

bidang studi 

a. Memahami materi ajar 

yang ada dalam 

kurikulum sekolah 

b. Memahami struktur 

konsep keilmuan yang 

menaungi atau 

koheren dengan 

materi ajar 

c. Memahami konsep 

antar mata peserta 

didikan terkait 

d. Menerapkan konsep- 

konsep keilmuan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

  3.2 Menguasai 

struktur dan 

metode 

keilmuan 

Menguasai langkah- 

langkah penelitian dan 

kajian kritis untuk 

memperdalam 
pengetahuan atau 

materi bidang strudi 
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4 Kompeteni Sosial: 

merupakan kemampuang 

pendidik untuk 

berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar 

4.1 Mampu 

berkomunikasi 

dan bergaul 

secara efektif 

dengan peserta 
didik 

Berkomunikasi secara 

efektif dengan peserta 
didik 

  4.2 Mampu 

berkomunikasi 

dan bergaul 

secara efektif 

dengan 

sesame pendidik 

dan tenaga 

kependidikan 

Berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif 

dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan 

  4.3 Mampu 

berkomunikasi 

dan bergaul 

secara efektif 

dengan orang 

tua atau wali 

peserta didik 

dan masyarakat 

sekitar 

Berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif 

dengan orang tua atau 

wali peserta didik dan 
masyarakat sekitar 

 

B.  Kompetensi Kepribadian Pendidik 

1.  Pengertian Kompetensi Kepribadian Pendidik 

Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. 

Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona yang berarti 

topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau 

pertunjukan. Di sini para actor menyembunyikan kepribadiannya yang asli, 
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dan menampilkan dirinya sesuai dengan topeng yang digunakannya.
19

 

Secara sederhana kepribadian dapat dipahami sebagai sikap atau tingkah 

laku yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya untuk menentukan suatu tujuan.
20

 

Untuk memperoleh pemahaman tentang kepribadian berikut ini 

adalah beberapa pendapat para ahli:
21

 

a. Hall & Lindzey mengemukakan bahwa secara popular, 

kepribadian dapat diartikan sebagai: (1) keterampilan atau 

kecakapan sosial (social skill), dan (2) kesan yang paling 

menonjol, yang ditunjukkan seseorang terhadap orang lain (seperti 

seseorang yang dikesankan sebagai orang yang agresif atau 

pendiam) 

b. Woodwoth mengemukakan bahwa kepribadian merupakan 

“kualitas tingkah laku total individu” 

c. Dashiell mengartikan sebagai “gambaran total tentang tingkah 

laku individu yang terorganisir” 

d. Derlega, Winstead & Jones mengartikannya sebagai “sistem yang 

relatif stabil mengenai karakteristik individu yang bersifat internal, 

yang berkontribusi terhadap pemikiran, perasaan, dan tingkah laku 

                                                   
19  Syamsu Yusuf dan Achmad Junantika Nurihsan, Teori Kepribadian, (Bandung, : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 3 
20  Nur Rofiah dan Hady Siti Hadijah, Analisis Kompetensi Kepribadian Guru Dengan 

Motivasi Belajar Sebagai Variabel Intervening Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Administrasi 

Perkantoran, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 1. No. 1 Agustus 2018, hlm. 117 
21  Syamsu Yusuf dan Achmad Junantika Nurihsan, Teori Kepribadian, hlm. 3-4 
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yang konsisten. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepribadian adalah sekumpulan kualitas sifat dan perilaku seseorang baik 

fisik maupun psikis yang dapat membedakan dengan orang lain. 

Kepribadian satu orang dengan orang lain mempunyai kualitas yang 

berbeda. Kualitas tersebut dapat dikategorikan sebagai negatif ataupun 

positif sesuai dengan kecenderungan terhadap kebaikan atau keburukan 

yang dilakukan. 

Kepribadian itu relatif stabil dalam artian bahwa kepribadian itu tidak 

tetap dan dapat berubah. Di dalam kehidupan manusia dari kecil sampai 

dewasa atau tua, kepribadian itu selalu berkembang, dan mengalami 

perubahan-perubahan. Tetapi di dalam perubahan itu terlihat adanya pola-

pola tertentu yang tetap. Makin dewasa orang itu, makin jelas polanya, 

makin jelas adanya stabilitas.
22

 

Baharuddin dalam bukunya menyebutkan inti dari kepribadian adalah 

sebagai berikut:
23

 

a. Kepribadian merupakan suatu kebulatan yang terdiri dari aspek-

aspek jasmaniah dan rohaniah 

b. Kepribadian seseorang bersifat dinamik dalam hubungannya 

                                                   
22  Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2007),    

hlm. 155 
23  Baharuddin, Psikologi Pendidikan-Refleksi Teoritis terhadap Fenomena, (Yogjakarta: Ar 

Ruzz Media, 2007), hlm. 209 
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dengan lingkungan 

c. Kepribadian seseorang itu khas (unique), berbeda dari orang lain 

d. Kepribadian itu berkembang dengan dipengaruhi faktor-faktor 

yang berasal dari dalam dan luar. 

Menurut tinjauan psikologi, kepribadian pada prinsipnya adalah 

susunan atau kesatuan antara aspek perilaku mental (pikiran, perasaan, dan 

sebagainya) dengan aspek perilaku behavioral (perbuatan nyata). Aspek-

aspek ini berkaitan secara fungsional dalam diri seorang individu, sehingga 

membuatnya bertingkah laku secara khas dan tetap.
24

 

Jika kepribadian diartikan sebagai sekumpulan kualitas sifat dan 

prilaku seseorang, sedangkan kompetensi diartikan sebuah kemampuan dan 

kecakapan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam 

melaksanakan tugas- tugas tertentu, maka kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan dan kecakapan dalam meningkatkan kualitas sifat dan perilaku 

seseorang melalui sebuah usaha yang rasional. Rasional dalam pengertian 

ini adalah mempunyai arah dan tujuan. Sebagaimana yang dijelaskan 

sebelumnya kepribadian mempunyai sifat integratif dan konfiguratif yang 

mempunyai tahap perkembangan. 

2. Karakteristik Kompetensi Kepribadian 

Baik dan tidaknya citra seorang pendidik sangat ditentukan oleh 

                                                   
24  Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 225 
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kepribadiannya.
25

 Hal tersebut dikarenakan masalah kepribadian ini 

kompetensi yang sangat utama yang melandasi kompetensi pendidik. 

Selain itu, kepribadian juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas pendidik. 

Pendidik yang berkelakuan baik sering dikatakan memiliki 

kepribadian yang baik, atau disebut juga berakhlak mulia. Sebaliknya, jika 

pendidik memiliki perilaku dan perbuatan jelek atau tidak baik menurut 

pandangan masyarakat, maka dikatakan bahwa pendidik itu tidak memiliki 

kepribadian yang baik atau mempunyai akhlak yang tidak mulia. Oleh 

karenanya, kepribadian pendidik seringkali menjadi barometer tinggi 

rendahnya kewibawaan pendidik dalam pandangan peserta didik atau 

masyarakat. 

Para pakar pendidikan memberikan pengertian yang berbeda-beda 

tentang karakteristik kompetensi kepribadian pendidik. Masing-masing 

mempunyai pandangan dalam sudut yang berbeda. Secara yuridis undang-

undang telah mengatur tentang kompetensi kepribadian seorang pendidik. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat (3) 

huruf b, bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

                                                   
25  Purwanti, Guru dan Kompetensi Kepribadian, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, Vol 10.  No 1.  

2013,  hlm. 1075 
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siswa, dan berakhlak mulia.
26

 

Kepribadian pendidik meliputi semua hal yang berkaitan dengan 

personalitas atau jati diri sebagai seorang pendidik yang menjadi panutan 

bagi peserta didik. Secara rinci kemampuan tersebut meliputi:
27

 

a. Berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia 

b. Tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan menjadi 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

c. Tampil sebagai pribadi yang mantap, dewasa, stabil dan 

berwibawa 

d. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab, rasa bangga sebagai 

pendidik dan rasa percaya diri. 

Cece Wijaya merincikan sifat-sifat yang menggambarkan kompetensi 

kepribadian sebagai berikut:
28

 

a. Kemantapan dan integritas pribadi 

b. Berpikir alternatif 

c. Adil, jujur dan objektif 

d. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas 

e. Ulet dan tekun bekerja 

                                                   
26 Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 68 
27  Janawi, Kompetensi Guru Citra Guru Profesional, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 50 
28 Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar 

Mengajar, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 14 
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f. Berupaya memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya 

g. Simpatik dan menarik, luwes, bijaksana dan sederhana dalam 

bertindak 

h. Bersifat terbuka 

i. Kreatif 

j. Berwibawa 

3.  Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Kepribadian 

Pembentukan pribadi pendidik dipengaruhi oleh faktor yang berasal 

dari lingkungan keluarganya, sekolah tempat dulu ia belajar, masyarakat 

sekitar serta kondisi situasi sekolah dimana sekarang ia bekerja. 

Kepribadian sebagai seorang pendidik sudah tentu, tidak dapat dipisahkan 

dari kepribadian sebagai individu.
29

 

Menurut Ngalim Purwanto faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepribadian itu dapat diperinci menjadi tiga golongan besar, yaitu:
30

 

a. Faktor biologis 

Biologis adalah faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani, 

atau seringkali pula disebut faktor fisiologis. Kita mengetahui bahwa 

keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan 

adanya perbedaan- perbedaan. Keadaan fisik atau konstitusi tubuh 

yang berlainan itu menyebabkan sikap dan sifat-sifat serta 

                                                   
29  Isjoni, Gurukah yang dipersalahkan?Menakar Posisi guru di tengah Dunia Pendidikan 

Kita, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 76 
30  Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, hlm. 160 
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tempramen yang berbeda-beda pula. Bahwa keadaan fisik, baik yang 

berasal dari keturunan maupun yang merupakan pembawaan yang 

dibawa sejak lahir itu memainkan peran yang penting pada 

kepribadian seseorang, tidak ada yang mengingkarinya. Namun 

demikian, itu hanya merupakan salah satu faktor saja. Faktor-faktor 

lain terutama faktor lingkungan dan pendidikan tidak dapat kita 

abaikan. 

b.Faktor sosial 

Faktor sosial disini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain 

di sekitar individu yang mempengaruhinya. Termasuk ke dalam 

faktor sosial ini juga tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan- peraturan, 

bahasa, dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat itu. 

c. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat. Sebenarnya faktor kebudayaan ini sudah termasuk dalam 

faktor sosial seperti yang telah diuraikan. Namun disini kita hendak 

membicarakan kebudayaan lebih luas, lengkap dan aspek-aspeknya. 

  Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kompetensi kepribadian 

bagi seorang pendidik memegang peranan penting dalam upaya pencapaian 

hasil proses pendidikan. Kompetensi ini menentukan karakter dan 

pembawaan diri seorang pendidik. Sedangkan yang mengacu pada standar 

nasional pendidikan, kompetensi kepribadian guru meliputi: 1) Memiliki 
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kepribadian yang mantap dan stabil  yang indikatornya bertindak sesuai 

norma hukum, norma sosial, bangga menjadi pendidik, dan memiliki 

konsistensi dalam bertindak sesuai norma; 2) Memiliki kepribadian yang 

dewasa, dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak 

sebagai pendidik yang memiliki etos kerja; 3) Memiliki kepribadian yang 

arif, yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, 

sekolah dan masyarakat serta memajukan keterbukaan dalam berpikir dan 

bertindak; 4) Memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang 

berpengaruh positif kepada peserta didik dan disegani; dan 5) Memiliki 

akhlak mulia dan menjadi teladan, dengan menampilkan yang sesuai 

dengan norma religius (iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong) dan 

memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

 

C.  Kompetensi Kepribadian Pendidik Menurut Tokoh Dalam Literatur 

Islam  

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan upaya internalisasi nilai-

nilai, ajaran, pengalaman, sikap dan sistem kehidupan secara holistik, sehingga 

menjadi sifat, karakter dan kepribadian.
31

 Sedangkan pendidik harus menjadi 

teladan dalam menerapakan nilai-nilai keislaman tersebut kedalam pribadi 

pendidik sendiri. Peserta didik akan mencotoh semua prilaku pendidik yang 

                                                   
31  Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2013), hlm. 208 
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seharusnya sarat dengan nilai-nilai keislaman. 

Pembahasan berikut ini adalah pemikiran tokoh pendidikan Islam 

mengenai kompetensi kepribadian pendidik; 

1. Abu Hamid Al Ghazali 

Al Ghazali mengungkapkan bahwa amal perbuatan, perilaku, akhlak dan 

kepribadian seseorang pendidik adalah lebih penting daripada ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya.
32

 Karena kepribadian seorang pendidik akan 

diteladani dan ditiru oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja dan baik secara  langsung maupun tidak langsung. Jadi Al Ghazali 

sangat menganjurkan agar seorang pendidik mampu menjalankan tindakan, 

perbuatan, kepribadiannya sesuai dengan ajaran dan pengetahuan yang 

diberikan pada anak didiknya. Antara seorang pendidik dengan anak didiknya, 

oleh Al Ghazali diibaratkan bagai  tongkat dengan  bayangannya. Bagaimana 

bayangan akan lurus apabila tongkatnya saja bengkok. 

Mengenai kompetensi kepribadian dasar, seorang Al Ghazali berpendapat 

bahwa pendidik minimal harus mempunyai 3 (tiga) kompetensi kepribadian 

dasar, yaitu sabar, t   dhu (rendah hati) dan berakhlak baik.
 
Secara lebih 

mendalam Al-Ghazali menjelaskan tentang kompetensi kepribadian secara 

umum yang harus dimiliki pendidik:
33

  

                                                   
32 Zainuddin, Seluk-Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 

55-56. 
33  Abu Hamid Al Ghazali, Ihy  ‘Ulum Al Din, juz I, (Surabaya; Dar Al Kutub Al „Arabiyah, 

Tt), hlm. 55-58 
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a. Memiliki kasih sayang 

Pendidik harus memberikan kasih sayang kepada peserta didiknya 

sebagaimana kasih sayang orang tua kepada anak kandungnya sendiri. 

Seperti hadits Rasulullah: 

نَِونَِدهِْْان َوانِدِِْْمث مُْْنَُكمْ ْأَنَاْإِنََماَْوَسهَمََْْعهَي هِّْْللَاَُْْصهَىّْللَاَِْْرُسولُْْقَالَْْقَالَْْهَُري َرةَْْأَبِيَْعنْ   

 

 “Sesungguhnya aku bagi kalian adalah bagaikan bapak terhadap 

anaknya” 

(H.R. Abu Dawud, An Nasa‟I, Ibnu Majah dan Ibnu Hibbah dari Hadits Abu 

Hurairah)
34

 

 

b.  Tidak mengharap balasan 

Pendidik tidak diperbolehkan meminta upah mengajar, mencari imbalan 

dan balasan walaupun hanya ucapan terima kasih sebagaimana yang 

dicontohkan Rasulullah saw. Pendidik juga tidak boleh merasa 

memiliki jasa atas peserta didiknya, sekalipun pada dasarnya jasa itu 

mereka rasakan. Tujuan mengajar pendidik semata-mata karena Allah 

dan taqarrub kepada- Nya. 

c. Selalu memberikan nasehat 

Seorang pendidik tidak boleh meninggalkan nasehat kepada peserta 

didiknya. Nasehat tersebut bertingkat sesuai dengan kemampuan daya 

serap peserta didiknya. Pendidik juga harus memberikan motivasi 

untuk terus meningkatkan kemampuan peserta didik. 

                                                   
34  Abu Hamid Al-Ghazali, Ihy ’Ulum Al Din Jilid 1,terj. Moh Zuhri  (Semarang: CV. Asy 

Syifa‟), hlm. 171. 
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d. Mencegah dari perbuatan tercela 

Seorang pendidik harus mampu mencegah peserta didik dari perbuatan 

tercela. Al Ghazali menyarankan, larangan yang disampaikan kepada 

peserta didik dilakukan dengan cara tidak langsung dan terang-

terangan. Sedapat mungkin pendidik membimbingnya dengan kasih 

sayang bukan dengan celaan. Karena cara terang-terangan dan celaan 

bisa mengurangi kewibawaan pendidik, menimbulkan keberanian 

untuk membangkang, dan merangsang sikap bersikeras 

mempertahankan pendapatnya. 

e.  Menghormati dan tidak mencela ilmu 

Pendidik yang menekuni sebagian ilmu hendaknya tidak mencela 

ilmu- ilmu yang tidak ditekuninya. Pencelaan biasa tejadi akibat 

perbedaan latar belakang keilmuan pendidik yang tidak memahami 

keilmuan yang ia cela, seperti pendidik Ilmu Bahasa yang mencela 

Ilmu Fiqh atau pendidik Ilmu Fiqh mencela Ilmu Hadits dan Tafsir. 

f.   Mengetahui kemampuan peserta didik 

Pendidik harus mampu membatasi penerimaan ilmu sesuai 

kemampuan pemahaman peserta didik dan tidak menyampaikan 

kepadanya apa yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan akalnya. 

Ketidak mampuan menerima pemahaman dari seorang pendidik akan 

memicu rasa enggan dalam belajar karena memberatkan akalnya. 

g.  Arif dan bijaksana 
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Peserta didik yang terbatas kemampuannya sebaiknya diberikan 

pemahaman tentang materi yang jelas dan cocok dengannya. Pendidik 

berusaha menutupi kelemahan peserta didik dengan cara tidak 

menyebutkan kepadanya bahwa dibalik materi yang disampaikan ada 

pendalaman yang tidak bisa disampaikan kepadanya karena 

keterbatasan pemahaman. Tindakan ini akan mengurangi minatnya 

dalam belajar, membuat hatinya guncang, dan mengesankan 

kebakhilan pendidik dalam menyampaikan ilmu terhadap dirinya. 

Sebab terkadang peserta didik menganggap bahwa setiap orang 

meyakini bahwa dirinya layak menerima ilmu yang mendalam, 

padalah kemampuan pemahamannya terbatas. 

h. Menjadi teladan 

Hendaknya pendidik mengamalkan ilmunya. Artinya, pendidik tidak 

mendustakan perbuatannya karena tidak pernah mempraktekkan apa 

yang ia sampaikan. 

2.  Muhammad bin Suhnun  

Muhammad bin Suhnun adalah salah satu pakar pendidikan Islam yang 

juga consert membahas tentang kompetensi pendidik. Salah satu karya Ibnu 

Suhnun adalah Ad b Al Mu’ llimin. Menurut Ibnu Suhnun pendidik disyaratkan 

untuk menghiasi diri dengan kepribadian yang berkaitan dengan pendidikan. 

Pendidik juga harus mempunyai komitmen untuk fokus di dalam pendidikan 

sehingga tidak disibukkan dengan hal selain yang berkenaan dengan 
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pendidikan. Berikut kami simpulkan beberapa hal yang berkenaan dengan 

kompetensi kepribadian pendidik menurut Ibnu Suhnun.
35

 

a. Adil dalam mengajari peserta didik-peserta didiknya 

b. Menghindari kegiatan yang menghilangkan dzikir kepada Allah dan 

melakukan kegiatan yang akan memperkuat dzikir kepada Allah 

c. Berakhlak baik seperti lemah lembut kepada yatim dan miskin, dan tidak 

bertindak kasar seperti memukul berlebihan. 

d. Pendidik harus mengetahui kemampuan peserta didik sehingga tidak 

perlu untuk mengkhatamkan peserta didikannya. Karena yang terpenting 

dari sebuah pembelajaran adalah kefahaman materi.  

e. Pendidik diperbolehkan mengambil upah dari mengajar, namun tidak 

diperbolehkan memaksa peserta didik untuk membayar upah di atas 

kemampuan peserta didik. 

f. Dalam menentukan libur, pendidik harus proposional sehingga tidak 

merugikan peserta didik. Pendidik juga harus pandai mengelola waktu 

untuk kegiatan belajar mengajar. 

g. Pendidik harus bersungguh-sungguh dalam mengajar. Pendidik harus 

mengetahui tahapan-tahapan pembelajaran yang akan ia sampaikan 

kepada peserta didik dan memprioritaskan ilmu pengetahuan yang lebih 

penting. 

                                                   
35 Muh}ammad bin Suhnu>n, Kita>b‘A<da>b Al Mu’allimin, (Tunisia: Muh}ammad Al „Aru>si>al-

Mathwi>, 1972),  hlm. 49 
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3.  Burhanuddin Al Zarnuji 

Menurut Al Zarnuji seyogyanya bagi seorang pencari ilmu untuk memilih 

pendidik  yang  berkompeten.  Kompetensi  kepribadian yang harus  dimiliki 

oleh pendidik adalah sebagai berikut:
36

 

a. Al A’l m (berilmu) 

Seyogyanya bagi seorang peserta didik memilih pendidik yang 

memiliki ilmu lebih dalam dibandingkan pendidik yang lain. 

Kedalaman ilmu seorang pendidik akan menentukan kualitas out put 

bagi seorang peserta didik. Kedalaman ilmu juga akan membuat 

pendidik menjadi bijaksana dalam menghadapi masalah. 

b. Al Aur ’(berhati-hati) 

Pendidik harus lebih berhati-hati dalam menentukan hukum halal dan 

haram. Kesalahan dalam menentukan hukum dan kesembronoan 

pendidik akan berdampak pada kesesatan dan kesalahan dalam 

mengajar. 

c. Al Asann (berpengalaman) 

Peserta didik sebaiknya memilih pendidik yang lebih berpengalaman 

dan lebih senior. Az-Zarnuji  mengutip  pendapat  Abu Hanifah yang 

menceritakan pengalamannya dalam mencari seorang pendidik. 

Sehingga setelah  melakukan  perenungan  dan  berfikir  matang-

                                                   
36  Imam Burhanul Az Zarnuji, T ’lim Al Mut ’ llim atau Etika Menuntut Ilmu, Terj. Acmad 

Sunarto, (Surabaya: Al-Miftah, 2012), hlm. 13 
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matang  Abu Hanifah memilih Hammad bin Abi Sulaiman. Menurut 

Abu Hanifah  sosok Hammad adalah pendidik yang berpengalaman, 

berwibawa, lemah- lembut dan penyabar. 

4. Imam Al Nawawi 

Dalam pandangan Imam Al Nawawi seorang pendidik seharusnya 

memiliki kompetensi kepribadian sebagai berikut:
37

 

a. Melakukan proses pendidikan dengan mengharapkan keridhaan Allah 

swt. 

b. Hendaknya seorang pendidik tidak memiliki tujuan dengan ilmu yang 

dimilikinya untuk mencapai kesenangan dunia berupa harta atau 

ketenaran. 

c. Hendaklah dia waspada agar tidak memaksakan kehendak kepada 

orang yang belajar dan orang yang datang kepadanya dan hendaklah 

dia tidak membenci peserta didik-peserta didiknya yang belajar kepada 

orang lain selain dirinya. 

d. Pengajar mesti memiliki akhlak yang baik sebagaimana ditetapkan 

syariat Islam, berakhlak terpuji dan memiliki sifat-sifat baik seperti 

zuhud, sifat pemurah dan dermawan, wajah yang berseri-seri tanpa 

melampaui batas, penyantun, sabar, bersikap warak, khusyuk, tenang, 

berwibawa, rendah hati dan tunduk, menghindari tertawa dan tidak 

                                                   
37  Abu Yahya Al Nawawi, Al Tibyan fi Adab H m l t Al Qur’ n, (Damaskus; Dar Al Bayan, 

1985), hlm. 23-32 
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banyak bergurau. Hendaklah dia juga menjauhi sifat dengki, riya, 

sombong dan suka meremehkan orang lain, meskipun tingkatan orang 

itu dibawahnya. 

e. Seorang pendidik sudah sepatutnya bersikap lemah-lembut kepada 

seorang peserta didik dan menyambutnya ketika datang. 

f. Seorang pendidik harus selalu memberikan nasihat kepada peserta 

didiknya. 

g. Sudah sepatutnya peserta didik dididik secara berkala dengan budi 

pekerti yang luhur dan perilaku yang baik serta dilatih untuk 

melaksanakan perkara-perkara kecil yang terpuji. 

h. Pendidik harus berkeyakinan bahwa mengajari para peserta didik 

adalah fardu kifayah. 

i. Diutamakan bagi pengajar agar mementingkan pengajaran mereka 

dengan melebihkannya di atas kemaslahatan dirinya sendiri yang 

bersifat duniawi atau yang bukan keperluan utama yang amat 

mendesak. 

j. Dalam proses pembelajaran pendidik harus disiplin dan tertib. Jika 

jumlah mereka banyak, maka dahulukan yang pertama, kemudian yang 

berikutnya. Jika yang pertama rela pendidiknya mendahulukan 

lainnya, maka bisa mendahulukannya. 

k. Pendidik tidak boleh menolak mengajari seseorang karena niatnya 

tidak benar. 
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l. Pendidik mestinya menjaga kedua tangannya ketika mengajar dari 

bermain- main dan menjaga kedua matanya dari memandang kemana-

mana tanpa keperluan. 

m. Pendidik tidak diperkenankan merendahkan ilmu dengan pergi ke 

tempat yang dihuni peserta didik untuk belajar dari padanya. Sekalipun 

peserta didik itu khalifah (pejabat) atau di bawah kedudukannya. 

n. Hendaklah dia menyediakan majelis atau ruang kelas yang luas supaya 

peserta didik bisa duduk disitu. 

5.  Abdullah Nashih „Ulwan 

 Abdullah Nashih „Ulwan berpendapat   bahwa   seorang   pendidik   harus 

mempunyai sifat-sifat Al Asasiyah (dasar) untuk memperoleh pendidikan yang 

terbaik. Sifat tersebut merupakan kompetensi kepribadian yang mendasar yang 

harus dimiliki oleh pendidik:
38

 

a. Ikhlas 

Pendidik hendaknya membebaskan niatnya semata-mata untuk Allah 

dalam seluruh proses pembelajaran, baik berupa perintah, larangan, 

nasehat, pengawasan atau hukuman. 

b. Takwa 

Pendidik sudah barang tentu termasuk orang-orang yang terkena 

perintah untuk bertakwa. Sebab pendidik adalah teladan yang akan 

                                                   
38  Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyyah Al Aulad Al Islami, juz 2, (Kairo: Da>r Al Sala>m, 

1992), hlm. 737-745 
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diikuti dan akan ditiru. Jika pendidik tidak menghiasi diri dengan 

ketakwaan, maka anak akan tumbuh menyimpang, rusak, sesat dan 

bodoh. 

c. Ilmu 

Pendidik harus memiliki ilmu pengetahuan perihal pokok-pokok 

pendidikan yang dibawa oleh syariat Islam, menguasai hukum halal- 

haram, dan mengetahui prinsip-prinsip etika Islam. 

d. Lemah-lembut 

Peserta didik akan tertarik dengan penyampaian yang lemah-lembut 

dari seorang pendidik. Lemah-lembut bukan berarti lemah dalam 

kedisiplinan. Lemah-lembut diartikan sebagai menahan diri dari 

amarah, emosi, dan sabar dalam memperbaiki akhlak. 

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa para ahli dan pemerhati 

pendidikan Islam menghukumi wajib bagi seorang pendidik untuk memilki 

kompetensi kepribadian yang mumpuni.  

Kepribadian seorang pendidik yang baik itu tentu tidak terlepas dari 

kedekatan hubungannya dengan Sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa 

ta‟ala. Dan hal itu dapat dilihat dari kepribadiannya yang antara lain adalah 

rendah hati, pemaaf, jujur, ceria energik, selalu ingin maju, cermat, istiq mah, 

ulet, disiplin, adil, kreatif, ikhlas, jujur, empati, berani, terbuka, gigih, pemurah, 

supel, sabar, humoris, penyayang, apresiatif, berwibawa, dan santun. 

Pada kesimpulannya dapat dipahami bahwa secara teoritis baik 
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pendidikan umum maupun pendidikan Islam secara khusus mensyaratkan 

kompetensi kepribadian seorang pendidik mestilah meliputi kepribadian 

terhadap diri, sesama/siswa dan juga Tuhan. 

D.     Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan penelusuran penulis telah banyak kajian-kajian ilmiah yang 

membahas KH. Hasyim Asy‟ari dan pemikirannya dalam kitab Ad b Al ‘Âlim wa Al 

Mut ’ llim dengan berbagai sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut: 

R. Abdul Mun‟im pada tahun 2016 menyusun sebuah penelitian dalam bentuk 

tesis pada Program Pascasarjana IAIN Mojokerto dengan judul: Manajemen 

Pembel j r n Akhl k Menurut KH. H syim Asy’ ri (1871-1947 M) dan Syeikh 

Zarnuji (570-620 H). Penelitian itu berupaya mengkomparasikan pemikiran kedua 

tokoh pendidikan Islam tersebut dengan fokus kajiannya adalah manajemen 

pendidikan akhlak. Kesimpulannya adalah bahwa kedua tokoh tersebut pada dasarnya 

memiliki kesamaan orientasi akhir dari pembelajaran akhlak. Tujuan dari pendidikan 

akhlak ialah manfaat dan keberkahan ilmu yang dapat diraih melalui prasyarat-

prasyarat yang ketat yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Kelemahan dari 

penelitian tersebut tidak ada dijumpai pembahasan tentang keterkaitan antara 

manajemen pembelajaran akhlak kedua tokoh dengan pendidikan karakter saat ini. 

Uswatun Khasanah pada tahun 2016 menyusun sebuah penelitian dalam bentuk 

tesis pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: 

Gene logi Pemikir n Pendidik n KH. H syim Asy’ ri. Kajian ini berusaha untuk 

menemukan akar pemikiran pendidikan dari KH. Hasyim Asy‟ari yang dituangkan 
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dalam kitab Adab Al ‘Âlim    Al Mut ’ llim. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 

pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari dalam bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan pendidikan Islam tradisionalis masa klasik. Hal ini terbukti dari 

kutipan-kutipan yang diambil oleh KH. Hasyim Asy‟ari dalam karyanya tersebut 

seperti hadits-hadits, m   lah para salaf dan ulama-ulama seperti Imam Al Ghazali 

dan Al Zarnuji. Selain itu nuansa tarekat juga sangat tampak dalam pemikiran KH. 

Hasyim Asy‟ari. Penelitian tersebut sebatas mengungkapkan warna pemikiran 

pendidikan KH. Hasyim Asy‟ari berdasarkan pada rujukan-rujukan yang 

dikemukakan olehnya sebagai suatu yang berpengaruh atas pemikirannya. Sehingga 

dirasa kurang komprehensif dalam mengungkapkan kajian tersebut. 

Sholikah pada tahun 2017 menulis sebuah artikel dalam Jurnal Al Hikmah 

volume 7 nomor 1 Maret 2017 dengan judul: Relevansi Kompetensi Pendidik 

Menurut KH. H syim Asy’ ri deng n UU SISDIKNAS T hun 2003. Jurnal ini 

membahas tentang karakter pendidik menurut KH. Hasyim Asy‟ari yang disimpulkan 

dengan tiga kategori, yaitu: sikap mental, upaya untuk menjadi pendidik yang 

berkarakter dan strategi mengajar. Ketiga karakter tersebut memiliki indikator-

indikator yang sesuai dengan  kompetensi pendidik menurut UU SISDIKNAS Tahun 

2003. Kajian yang dilakukan oleh Sholikah terlihat hanya berusaha untuk menerima 

konsep yang dikemukakan KH. Hasyim Asy‟ari. 

Melihat beberapa kajian ilmiah terdahulu terkait pemikiran pendidikan KH. 

Hasyim Asy‟ari belum terlihat kajian yang secara komprehensif mengenai 

kompetensi kepribadian pendidik dan relevansinya dengan pendidikan Islam di 
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Indonesia sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini adalah sesuatu yang berbeda dengan kajian sebelumnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).  Jenis 

penelitian ini dipilih karena objek dari kajian dan pembahasannya adalah 

pemikiran KH. Hasyim Asy’ari yang dituangkan dalam karyanya yaitu kitab 

       -  lim wa al-Mut ’   im. Sehingga sumber data yang digunakan 

banyak berbasis data kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang relevan 

dengan objek kajian. 

Alasan pemilihan jenis penelitian kepustakaan ini juga didasari pada 

karakteristik dari kajian kepustakaan yang menurut Zed Mestika
1
 antara lain 

sebagai berikut:  

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka 

dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi 

mata (eyewitness) berupa kejadian, orang atau benda-benda 

lainnya. 

2. Data pustaka bersifat ‘siap pakai’ (ready made). Artinya, peneliti 

tidak pergi kemana mana, kecuali hanya berhadapan langsung 

dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. 

3. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa 

peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data 

orisinil dari tangan pertama di lapangan. 

                                                             
1 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 

2008), hlm.4-5 
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4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti 

berhadapan dengan informasi stati/tetap. 

Sedangkan
 
berdasarkan jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian 

yang bersifat sosiologis. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong,  

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya 

dengan penelitian jenis lainnya, ciri-ciri ini antara lain : berlatar alamiah, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, menganalisa secara induktif, 

mengarahkan sasaran pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat 

deskriptif dan membatasi studi dengan fokus. 

Dilihat dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat menjelaskan (explanatory), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian 

dengan berupaya memberi penjelasan terhadap objek. Dalam penelitian yang 

bersifat menjelaskan ini, sudah pasti ada teori-teori yang menjadi dasar.
2
 

B.    Sumber Data 

Sebagai penelitian kepustakaan, maka dalam pembahasannya 

menggunakan data-data yang bersumber dari literatur kepustakaan, yang 

                                                             
2
  Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 173 
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selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis sumber data yaitu 

sumber data primer dan sekunder: 

1.   Sumber Data Primer 

Sumber data primer, yaitu sumber pokok dalam penelitian ini. 

Karena penelitian ini membicarakan tentang kompetensi kepribadian  

pendidik dalam KH. Hasyim Asy’ari,  maka sumber primer dalam 

penelitian ini adalah teks karya atau gubahan yang secara fokus berbicara 

mengenai konsep-konsep pemikiran beliau. Adapun sumber data primer 

dalam kajian ini adalah kitab            im w     Mut ’  im karya KH. 

Hasyim Asy’ari dengan editornya ialah KH. Ishomuddin Hadziq yang 

tidak lain adalah cucu KH Hasyim Asy’ari. 

Mengingat fokus kajian ini adalah kepribadian seorang pendidik, 

maka yang akan menjadi materi ulasan adalah Bab Adab pendidik 

terhadap dirinya sendiri dan Bab Adab pendidik terhadap pelajar. 

2.   Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu sumber pendukung dalam penelitian 

ini, seperti: buku-buku berkaitan dengan teori-teori kepribadian seperti: 

Menjadi Guru Profesional yang ditulis oleh Usman. Moh Uzer, Standar 

Kompetensi dan Sertifikasi Guru yang ditulis oleh E. Mulyasa. 

Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah risalah-

risalah terkait dengan pemikiran pendidikan KH. Hasyim Asy’ari seperti: 

KH. H syim  sy’ ri;  Peng   i n Seor ng Kiy i Untuk Negeri yang 

disusun oleh Tim Museum Kebangkitan Nasional, Hartono Margono, 
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KH. H syim  sy’ ri   n N h h tu  U  m ; Perkem  ng n  w     n 

Kontemporer, Jurnal Media Akademika, vol. 26, No. 3 Juli 2011,  

Sholikah, Re ev nsi Kompetensi Pen i ik Menurut KH. H syim  sy’ ri 

dengan UU SISDIKNAS Tahun 2003 dalam Jurnal Al Hikmah volume 7 

nomor 1 Maret 2017 serta sumber-sumber lain yang terkait penelitian ini. 

C.    Teknik Analisis Data  

Teknik  analisa  data  yang  penulis  gunakan  adalah  kajian  isi 

yaitu suatu analisis data yang sistematis dan obyektif. Ada banyak 

pengertian tentang content analysis. Analisis isi (content analysis) secara 

sederhana dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan 

menganalisis teks. Teks bisa berupa kata-kata, makna gambar, simbol 

dan gagasan dalam berbagai bentuk yang dapat dikomunikasikan. 

Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa 

fisik tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap 

pesan yang dipresentasikan. Analisis isi sangat tepat digunakan untuk 

menentukan kata-kata atau konsep-konsep  tertentu dalam suatu teks atau 

serentetan teks.
3
 Model analisis ini juga merupakan metode untuk 

mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif dan 

kuantitif terhadap pesan yang tampak.
4
 

Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian 

yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan 

                                                             
3  Mohammad Diah, Prosedur Penelitian Kualitatif (Qualitative Research), (Departemen 

Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Balai Bahasa Pekanbaru, 2000), hlm. 21 
4
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yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Sementara Krippendorf 

menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan 

untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan benar dari data atas dasar 

konteksnya. Sedangkan Holsti mengemukakan bahwa kajian isi adalah 

teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan 

sistematis. 

Setelah data terkumpul selanjutnya data harus dianalisis, sebab 

ketajaman analisis data bukan hanya semata-mata menuntun ke arah 

kejelasan pembahasan saja, tetapi juga menuntun ke arah yang tepat 

dalam memperoleh hasil yang valid.
5
 

Dengan demikian teknik analisis data dengan content analysis 

sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. Sehingga akan dihasilkan 

temuan atas konsep kompetensi kepribadian dalam perspektif KH 

Hasyim Asy’ari secara komprehensif. Dengan kajian isi Artinya penulis 

berusaha mengkaji dan menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan 

baik dari data primer maupun sekunder yang berkenaan dengan 

objek penelitian, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Kategorisasi 

 Kategorisasi data diistilahkan sebagai coding categories, yakni 

menyortir data deskriptif yang telah dikumpulkan, sehingga 

spesifikasi topik-topik tertentu dapat dipisahkan dari data lainnya 

                                                             
5  Muhammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 

hlm. 65  
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secara fisik. Dalam penelitian ini kategorisasi ini dilakukan dengan  

mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang secara umum relevan 

dengan kajian dalam penelitian ini. Pengumpulan sumber data 

dilakukan dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti : 

pendidikan, kompetensi, kepribadian, guru dan KH. Hasyim Asy’ari. 

Sehingga seluruh literatur dan buku-buku terkait kata kunci tersebut 

dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai kata kunci tersebut.  

2. Reduksi Data 

 Setelah kategorisasi data, maka dilanjutkan dengan melakukan 

analisa  data  tentang  relevansi data yang ada. Dari data hasil 

analisis tersebut, maka proses reduksi data hanya dilakukan terhadap 

data yang benar-benar kurang relevan dengan fokus kajian. Artinya, 

dari data yang dikumpulkan berdasarkan kata kunci di atas, dipilih 

dan dikelompokkan menjadi lebih sederhana berdasarkan  

kesesuaian dengan tema kajian. 

3. Interpretasi dan Verifikasi 

 Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, data yang ada di 

interpretasi dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan, sehingga proses 

penelitian terus berkembang secara dinamis. Proses generalisasi 

senantiasa dilakukan dengan maksud untuk menemukan konsep-

konsep dasar yang signifikan dengan masalah penelitian.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan berkenaan dengan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Secara umum kepribadian pendidik dalam konsep pemikiran KH. Hasyim 

Asy’ari tidak jauh berbeda serta mencakup konsep-konsep ulama 

pendahulunya, seperti al-Ghazali, al-Kannani, Ibnu Shuhnun dan al-Nawawi.   

Bahkan menjadi pelengkap dan penyempurna. Adapun konsep kepribadian 

pendidik menurut KH. Hasyim Asy’ari terdiri dari: mur qabah  sak nah  

ta  dhu’  tawakkal,  khauf   ara’  khasyyah  ikhlas, zuhud, sabar dan 

berakhlak mulia. 

2. Konsep kompetensi kepribadian pendidik yang ideal dalam pandangan KH. 

Hasyim Asy’ari dapat diimplementasikan dalam  bentuk kepribadian utama 

yaitu: religius, yang meliputi pengamalan dan penghayatan keseluruhan 

dimensi ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak). Sikap religiusitas juga 

dapat diimplementasikan dengan kepribadian yang berorientasi dan 

mengakomodir sifat-sifat serta nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi 

bimbingan kepada siswa dan kearifan dalam menentukan dan menyampaikan 

materi pembelajaran yang dibarengi dengan kasih sayang dan perhatian.  

3. Kepribadian pendidik dalam pandangan KH. Hasyim Asy’ari secara 

keseluruhan memiliki relevansi terhadap standar nasional pendidikan di 

Indonesia yang diatur dalam peraturan perundangannya. Bahkan secara 

keseluruhan  konsep yang dikembangkan oleh KH. Hasyim Asy’ari memiliki 
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kelebihan yaitu tepatnya pada penekanan nilai-nilai religiusitas, terlebih pada 

pendidikan era modern saat ini. 

B. Rekomendasi 

Setelah mempelajari dan menelaah konsep kepribadian seorang pendidik 

dalam pandangan KH. Hasyim Asy’ari di atas  maka dapat dirumuskan beberapa 

rekomendasi, sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik atau praktisi pendidikan agar mengembangkan konsep 

kepribadian yang dituangkan dalam pemikiran KH. Hasyim Asy’ari. 

Utamanya kepribadian religius, yakni dengan pengamalan nilai-nilai ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup pengamalan akidah, 

syariah dan akhlak. 

2. Bagi perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan dan 

pengajaran hendaknya memasukkan penanaman nilai-nilai kepribadian bagi 

pendidik dalam kurikulumnya sebagai usaha pembekalan kepada calon-calon 

pendidik, baik dalam bentuk pengajaran dalam materi mata perkuliahan, 

maupun bentuk pembinaan lainnya. 

3. Bagi pemerintah atau pemegang kebijakan publik untuk mempertimbangkan 

dan merumuskan instrumen-instrumen yang dibutuhkan sebagai legal 

standing untuk mendorong pengembangan konsep tersebut di atas. 

C. Saran 

 

Sangat disadari bahwa kajian ini sangat terbatas dan tidak luput dari 

kekurangan baik substansi maupun metodologi. Demi perbaikan dan kebaikan 
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kajian ini maka sumbang saran yang konstruktif guna menyempurnakan 

berbagai kelemaham tersebut sangat diharapkan. 

Hendaknya kajian-kajian pendidikan Islam terus dikembangkan dan 

dielaborasi melalui ide-ide pemikiran KH. Hasyim Asy’ari secara khusus dan 

tokoh-tokoh lainnya secara umum.  
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