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EDITORIAL

 P
endidikan Islam tidaklah dapat dipisahkan dan diisolasi 

dari kehidupan sosial, melainkan ia harus terintegrasi 

dengannya. Perubahan sosial yang terus dan pasti terjadi, 

turut mempengaruhi  pendidikan Islam. Karena itu  pendidikan 

Islam perlu meresponnya, agar kebutuhan dan harapan masyarakat 

terhadap  pendidikan Islam tersebut terpenuhi. Jika itu tidak 

dilakukan oleh para pakar dan penentu kebijakan bidang pendidikan 

di negeri ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan 

 pendidikan Islam akan semakin menyusut. 

Pengembangan SDM dalam lingkup  pendidikan Islam harus 

melahirkan peserta didik yang mampu berfi kir  komprehensif-

universal, ungul dalam berkompetisi di tengah percaturan global. 

Terkait dengan dunia kerja,  pendidikan Islam, sebagai  agent of social 

change, output  pendidikan Islam tidak saja siap mengisi lapangan 

pekerjaan dengan ketrampilan yang dimiliki, tetapi diharapkan 

mampu juga aktif dan kreatif menciptakan lapangan pekerjaan 

bagi angkatan kerja yang lain.

Salah satu wujud respon   pendidikan Islam yang akan melahirkan 

insan-insan yang mampu berfi kir  komprehensif-universal tersebut 

adalah dengan  pendidikan progresif. Dalam konsep pendidikan 

ini lebih menitikberatkan pada minat, kebutuhan, dan kesiapan 

peserta didik untuk belajar daripada sekedar dominasi guru/dosen 

dalam proses pembelajaran.

Jurnal HIKMAH edisi kali ini mengulas tentang  Pendidikan 

Progresif dengan berbagai variannya. Misalnya, Kamal Fuadi, 

dosen STAI ALHIKMAH Jakarta menguraikan tentang progresifi tas 

pendidikan melalui model  pendidikan inklusif yang diharapkan 

dapat memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan 

pendidikan bagi anak berkelainan atau peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

kelainan fi sik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa.
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Fathor Rachman Utsman dan Muhammad Husnan, dosen 

Institut Keagamaan an-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep juga 

mencoba menawarkan implementasi  Pendidikan Inklusif melalui 

kajiannya terhadap Asal Usul dan Karakteristik Madrasah: Analisis 

Historis Prospek Pengembangan  Pendidikan Islam dalam Konteks 

Ke-indonesia-an. Menurutnya, persinggungan dengan dunia 

modern mendorong madrasah untuk bisa beradaptasi, tanpa harus 

menanggalkan ciri khas dan karakteristiknya. Bahkan dalam sejarah 

 pendidikan Islam, dapat disaksikan bahwa ilmuwan muslim, fi losof, 

dan para ulama zaman dulu, yang merupakan produk pendidikan 

madrasah, memiliki sikap progresif dan akomodatif terhadap 

berbagai ilmu dan teknologi yang berasal dari negeri-negeri non-

Islam, seperti dari Yunani, China, Persia, dan sebagainya. 

Senada dengan uraian di atas apa yang ditulis oleh Toni Pransiska, 

Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Konsep  pendidikan 

progresif tersirat dalam uraiannya bahwa tugas seorang pendidik, 

guru, ustadz/ustdzah  untuk menentukan metode yang tepat agar 

peserta didik dapat lebih mudah belajar. Salah satu metode yang 

tepat agar peserta didik dapat lebih mudah belajar baca tulis al-

Qur’an adalah  metode al-Barqy. Dalam metode ini guru sifatnya 

bukan mengajar, tetapi mendorong dan memotivasi serta menjadi 

fasilitator bagi peserta didik.

Selanjutnya H. M. Suparta, Dosen STAI AL-HIKMAH Jakarta 

juga mengelaborasi fenomena progresifi tas pendidikan ini 

dalan artikelnya yang berjudul “Manajemen Ekonomi Pondok 

Pesantren”. Dengan fokus studi pada PP Al-Ashriyah Nurul 

Iman Parung, ia menguraikan bahwa persentuhan dengan dunia 

modern, mendorong pesantren untuk melakukan penyesuaian 

dengan mengakomodasi nilai-nilai modernism dalam pengelolaan 

manajemen ekonomi. Beragam unit usaha di bidang ekonomi 

diciptakan mulai dari pengelolaan sampah, produksi tahu-tempe, 

produksi roti, koperasi, perikanan, perkebunan dan unit usaha 

lainnya. Hasil usaha tersebut dipergunakan untuk pengembangan 

pesantren dan pemberian beasiswa.
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Semoga sajian tulisan dan gagasan pemikiran tentang 

 pendidikan progresif ini dapat menambah pencerahan bagi para 

pembaca dan penentu kebijakan bidang pendidikan di negeri ini. 

Selamat membaca!!

Jakarta, November 2015

Redaksi
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ANALISIS KEBIJAKAN 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

INKLUSIF DI PROVINSI DKI JAKARTA

Kamal Fuadi

Dosen STAI AL-HIKMAH Jakarta

Abstract

Th is research uses descriptive-qualitative method to describe 

policy of inclusive educational implementation and policy 

implementation in Province of Jakarta. Based on fi nding of the 

research, some conclusions can be made as follow: fi rst, inclusive 

education held in Province of Jakarta tends to describe unifi cation 

of disorder children into school program. Th ough some students 

with special intelligence and skill are included in the inclusive 

education, their existence is not become the very issue in inclusive 

educational implementation. Second, the inclusive educational 

implementation does not use a model as instructed in some 

literatures and common rules of inclusif education. Th e model is just 

a part of strategies that teachers need to understand and execute. 

Th ird, some kategories of disorder children are still excluded from 

inclusive educational program. Th e cause is inadequacy of school 

resourches for it. Fourth, the number of school for implementing 

inclusive education in Province of Jakarta exceed what given 

by central government. Fifth, Province Government of Jakarta 

always cooperates with schools to facilitate training for inclusive 

teachers, to give fi nancial aid, tools and infrastructure aid, and 

scholarship for schools which implement the inclusive education.

Keywords: Policy, Inclusive Educational
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Abstrak

Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif deskriptif dalam 

upaya mendeskripsikan kebijakan penyelenggaraan  pendidikan 

inklusif dan implementasi kebijakan di Provinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, 

 pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Provinsi DKI 

Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-

anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam 

program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu 

peserta didik  pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak 

banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan  pendidikan inklusif. 

Kedua, penyelenggaraan  pendidikan inklusif tidak menggunakan 

model sebagaimana terdapat dalam literatur dan ketentuan 

umum  pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari 

strategi yang perlu diketahui dan dilaksanakan guru. Ketiga, 

belum semua kategori anak berkebutuhan khusus diterima 

menjadi peserta didik program  pendidikan inklusif. Hal tersebut 

berkaitan dengan belum terpenuhinya sumber daya sekolah yang 

memadai. Keempat, penunjukan sekolah-sekolah penyelenggara 

 pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan 

yang ditetapkan pemerintah pusat. Kelima, Pemerintah 

Provinsi DKI selalu bekerja sama dengan pihak sekolah dengan 

memberikan pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan fi nansial, 

bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi sekolah-

sekolah penyelenggara  pendidikan inklusif.

Kata Kunci: Kebijakan,  Pendidikan Inklusif
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A. PENDAHULUAN

U
ndang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang  Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna 

lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. 

Pada penjelasan pasal 15 dan pasal 32 tentang  pendidikan khusus 

disebutkan bahwa  pendidikan khusus merupakan pendidikan 

untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang 

memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif 

atau berupa satuan  pendidikan khusus pada tingkat pendidikan 

dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan 

bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa 

penyelenggaraan  pendidikan inklusif.

Sampai saat ini, Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki 164 

Sekolah penyelenggara  pendidikan inklusif dari mulai tingkat TK, 

SD, SMP, dan SMA/SMK. Secara terperinci jumlah tersebut terdiri 

dari TK sebanyak 3, SD sebanyak 120, SMP sebanyak 31, dan 

SMA/SMK sebanyak 10.1 Jumlah ini bukanlah jumlah ideal sesuai 

dengan yang dipersyaratkan dalam Pergub Nomor 116 Tahun 

2007. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap kecamatan sekurang-

kurangnya memiliki 3 (tiga) TK/RA, SD/MI dan 1 (satu) SMP/MTs 

yang menyelenggarakan  pendidikan inklusi. Setiap kotamadya 

sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) SMA/SMK atau MA/MAK 

yang menyelenggarakan  pendidikan inklusi.2 

Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 kotamadya dan 1 kabupaten 

dengan 44 kecamatan.3 Dengan 5 kotamadya dan kabupaten serta 

kecamatan sebanyak itu, seharusnya jumlah sekolah penyelenggara 

 pendidikan inklusif, sesuai dengan Pergub Nomor 116 Tahun 2007, 

di tingkat TK/RA dan SD/MI adalah sebanyak 132 sekolah. Jumlah 

SMP/MTs sebanyak 44 sekolah dan jumlah SMA/SMK dan MA/

MAK sebanyak 15 Sekolah. 

1  Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 
1190/2010 Tentang Penunjukkan Nama-nama TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Penyelenggara 
 Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010. 

2  Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007.
3  Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dari 

http://www. depdagri.go.id/media/fi lemanager/2010/01/29/1/1/11__dki_jakarta.pdf, 
23 Januari 2011.
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Sebagai model pendidikan yang baru memang wajar bila masih 

terdapat beberapa permasalahan terkait  pendidikan inklusif. 

Namun sangat disayangkan bila pemerintah tidak secara serius 

menggarap penyelenggaraan  pendidikan inklusif. Pendidikan 

inklusi diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan 

dalam penanganan pendidikan bagi anak berkelainan selama ini. 

Pemerintah menyatakan ketidakmungkinan membangun  SLB di 

tiap Kecamatan/Desa karena akan memakan biaya yang sangat 

mahal dan waktu yang cukup lama. Selain itu, penyelenggaraan 

 pendidikan inklusif  juga akan membantu percepatan pencapaian 

target program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan 

pemerintah. 

 B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusif di 
Provinsi DKI Jakarta

Penyelenggaraan  pendidikan inklusif merupakan masalah 

yang telah menjadi konsen bersama. Kebijakan penyelenggaraan 

 pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang mengacu kepada 

beberapa ketetapan yang telah digariskan oleh kesepakatan di 

tingkat dunia dan ketetapan yang telah digariskan pemerintah 

Indonesia di tingkat pusat.

 Pendidikan inklusif yang dimaksud dalam kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan 

pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan 

dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan 

fi sik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan tersebut secara 

yuridis dimasukkan ke dalam jenis  pendidikan khusus yang 

diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan  pendidikan 

khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.4 Dari 

sini dapat dipahami bahwa  pendidikan inklusif merupakan 

4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 15, Pasal 32, dan Penjelasan Pasal 15.
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salah satu pendidikan yang secara khusus diselenggarakan bagi 

peserta didik yang berkelainan. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 

Tahun 2009 Tentang  Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik 

yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

dan/atau Bakat Istimewa disebutkan bahwa peserta didik 

yang memiliki kelainan fi sik, emosional, mental, sosial, dan/

atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan hak asasinya. Layanan pendidikan tersebut 

dapat diselenggarakan secara inklusif.5 Layanan pendidikan 

yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti 

pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan 

secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

Pada intinya, semua peserta didik, dalam kondisi bagaimana 

pun, mendapatkan layanan pendidikan yang sama.  

 Pendidikan inklusif juga diatur dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

Sistem Pendidikan. Dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa 

warga masyarakat yang memiliki kelainan fi sik, mental, 

emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh 

 pendidikan khusus. Begitu pula dengan warga masyarakat yang 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga 

berhak mendapatkan  pendidikan khusus.  Pendidikan khusus 

tersebut berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi 

peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kendala fi sik, emosional, mental, 

sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa.  Pendidikan khusus tersebut 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal 

5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang 
 Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi 
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
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dan informal.   Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang 

memiliki kendala fi sik, emosional, mental, sosial berbentuk 

 Sekolah Luar Biasa ( SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai 

dengan jenjang masing-masing.   Pendidikan khusus nonformal 

berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan 

serta satuan pendidikan lain yang sederajat.   Pendidikan khusus 

informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenis 

pendidikan khusus dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, 

keagamaan, dan khusus.6 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan 

kebijakan penyelenggaraan  pendidikan inklusif.  Pendidikan 

inklusif yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan 

Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan yang ditujukan bagi 

anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan 

dalam hal fi sik, mental, dan emosional agar mereka dapat belajar 

bersama-sama di sekolah reguler bersama anak-anak normal 

lain.7

 Pendidikan inklusif yang diselenggarakan di lingkungan Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan pelayanan 

pendidikan yang sesuai dengan hak yang dimiliki setiap peserta 

didik atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual, 

sebagaimana dinyatakan MIF Baihaqi dan M. Sugiarmin. 

Peserta didik yang memiliki ketidakmampuan khusus dan/atau 

memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa diberikan akses 

terhadap pendidikan yang bermutu di sekolah-sekolah regular.8

Selain itu, penyelenggaraan  pendidikan inklusif di lingkungan 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dinyatakan 

Daniel P. Hallahan, memberikan kesempatan yang sama kepada 

setiap peserta didik berkebutuhan khusus untuk ditempatkan 

bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya dalam 

6 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem 
Pendidikan.

7 Lihat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 
Tentang  Pendidikan Inklusif. 

8 MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmin, Memahami dan Membantu Anak ADHD, (Bandung: 
PT. Refi ka Aditama, 2006), h. 75-76.
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kelas yang sama sepanjang hari.9  Pendidikan inklusif memang 

berusaha merangkul semua kekurangan yang terdapat dalam 

diri peserta didik. Sesuai dengan yang dinyatakan Gavin Reid 

bahwa  pendidikan inklusif memang dimaksudkan untuk 

menghilangkan perbedaan dengan berpijak pada prinsip 

persamaan, keadilan, dan hak individu.10

Kebijakan penyelenggaraan  pendidikan inklusif di Provinsi 

DKI Jakarta dimaksudkan untuk menghilangkan pembedaan 

yang selama ini terjadi kepada anak-anak berkebutuhan 

khusus. Pendidikan segregatif di  SLB (Sekolah Luar Biasa) 

yang selama ini diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus memisahkan mereka dari kenormalan, sehingga mereka 

terbiasa dengan ketidaknormalan yang selama ini dilekatkan 

kepada mereka. Dengan penyelenggaraan  pendidikan inklusif 

tersebut, diharapkan agar halangan yang selama ini membatasi 

akses anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak dapat teratasi.

Hanya saja peraturan perundangan seperti Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dan 

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 

2006 memberikan batasan mengenai siapa saja yang termasuk 

dalam kategori peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta 

didik yang dimaksud dalam  pendidikan inklusif sebagaimana 

disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 70 Tahun 2009 adalah: Tunanetra, Tunarungu, 

Tunawicara, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, Berkesulitan 

belajar, Lamban belajar, Autis, Memiliki gangguan motorik, 

Menjadi korban penyalahgunaan narkoba/obat terlarang, dan 

Tunaganda.11

Dalam Pergub Nomor 116 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

peserta didik berkebutuhan khusus yang dimaksud dalam 

9 Daniel P. Hallahan dkk., Exceptional Learners: An Introduction to Special Education, 
(Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. ke-10, h. 53.

10 Gavin Reid, Dyslexia and Inclusion, Classroom Approaches for Assesment, Teaching 
and Learning, (London: David Fulton Publisher, 2005), h. 88.

11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
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 pendidikan inklusif yaitu: Siswa dengan gangguan penglihatan, 

pendengaran, wicara, fi sik, kesulitan belajar, lambat belajar, 

pemusatan pemikiran, cerdas istimewa, dan siswa yang memiliki 

kebutuhan khusus secara sosial.12

Pada prinsipnya, sesuai dengan konsep dasar  pendidikan 

inklusif, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan 

arahan agar semua kelainan atau kebutuhan khusus yang 

tertera dalam peraturan baik Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional maupun Peraturan Gubernur untuk diterima sebagai 

peserta didik di sekolah- sekolah inklusif yang telah ditunjuk. 

Namun sebagaimana ditemukan dalam penelitian, tidak serta 

merta semua peserta didik dengan kelainan atau kebutuhan 

khusus dapat diterima menjadi peserta didik  sekolah inklusif. 

Peserta didik yang ingin mendaftarkan diri di  sekolah inklusif 

harus melalui tahap identifi kasi (skrining atau assesment) agar 

diketahui kondisi dan kebutuhan peserta didik tersebut. Peserta 

didik dengan kelainan ekstrem tidak dapat diterima menjadi 

peserta didik di  sekolah inklusif karena memang diakui pihak 

sekolah belum memiliki sumber daya manusia yang memadai 

untuk menangani kelainan ekstrem tersebut.

Selain tidak tertampungnya semua kelainan atau kebutuhan 

khusus peserta didik di  sekolah inklusif, peserta didik dengan 

kecerdasan luar biasa dan/atau bakat istimewa sebagai peserta 

didik yang diikutsertakan dalam penyelenggaraan  pendidikan 

inklusif jarang mendapatkan sorotan. Padahal sebagaimana 

kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional dan Peraturan Gubernur, peserta didik dengan 

kecerdasan luar biasa dan/atau bakat istimewa merupakan 

salah satu kategori peserta didik yang diikutsertakan dalam 

penyelenggaraan  pendidikan inklusif. Jarangnya sorotan 

terhadap peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan/atau 

bakat istimewa terlihat dari jarangya penyebutan peserta didik 

dengan kecerdasan luar biasa dan/atau bakat istimewa dalam 

setiap kesempatan yang berkaitan dengan  pendidikan inklusif. 

12  Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007.
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Jika mengacu kepada konsep  pendidikan inklusif, peserta 

didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa tidak menjadi 

salah satu kategori yang perlu dimasukkan dalam  pendidikan 

inklusif, karena istilah  pendidikan inklusif, menurut J. David 

Smith, digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak 

berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program 

sekolah. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai 

pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan 

kedalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada 

di sekolah.13 

Dari dokumen yang penulis dapatkan, kebijakan Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 614

Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

KEBIJAKAN  DINAS PENDIDIKAN 

LANDASAN 

C. PUSAT 
1. UU 
2. PP 
3. Kebijakan 

B. PEMERINTAH 
DAERAH 
1. Perda 
2. Pergub 
3. Kebijakan 
4. Program 

A. KEADAAN UMUM, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN 

13 J. David Smith, Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua, (Bandung: Penerbit Nuansa, 
2006), h. 45.  

14 Dinas, Kebijakan Dinas, h. 3.
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Seluruh kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

didasarkan atas landasan yang ditetapkan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Kebijakan penyelenggaraan  pendidikan 

inklusif di Provinsi DKI Jakarta didasarkan atas ketetapan-

ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu:

a. Pusat

- Undang-Undang (UU)

Kebijakan penyelenggaraan  pendidikan inklusif didasarkan 

atas ketetapan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.

- Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan 

 pendidikan inklusif yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang  Standar Pendidikan 

Nasional.

- Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Nomor70 Tahun 2009 Tentang 

 Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki 

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa mengatur pelaksanaan  pendidikan inklusif.

- Kebijakan

b. Pemerintah Daerah

- Peraturan Daerah (Perda)

Provinsi DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) 

yang didalamnya memuat aturan mengenai  pendidikan 

inklusif. Perda yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan. 

- Peraturan Gubernur (Pergub)

Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur 

penyelenggaraan  pendidikan inklusif di Provinsi DKI 
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Jakarta yaitu Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusi. 

- Kebijakan 

- Program

Program  pendidikan inklusif di lingkungan Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berada di bawah 

koordinasi Bidang TK/SD/PLB. Program tersebut 

dimasukkan ke dalam Program Pendidikan Luar Biasa 

yang berisi program-program sebagai berikut15:

1. Pengembangan penyelenggaraan  pendidikan inklusi

2. Pembinaan dan Pemberdayaan SD/SMP Model Inklusi

3. Pembinaan  SLB sebagai Pusat Sumber  Pendidikan 

Inklusi

4. Pembinaan Instruktur, Guru Pendamping dan 

Pembimbing (Guru  SLB) Khusus Penyelenggaraan 

 Pendidikan Inklusi

5. Pembinaan Kepala Sekolah Penyelenggara  Pendidikan 

Inklusi

6. Pembinaan Pengawas TK/SD dalam Penyelenggaraan 

Inklusi

7. Biaya Operasional Pokja Inklusi

8. Biaya Operasional Penyelenggara  Pendidikan Inklusi 

TK, SD, dan SMP

9. Operasional Guru Pendamping Khusus untuk  Sekolah 

Inklusi

10.Operasional  Guru Pembimbing Khusus  Sekolah Inklusi

Semua program yang dicanangkan oleh Bidang TK/SD/PLB 

terkait  pendidikan inklusif sudah terlaksana. Kepala Bidang 

TK/SD/PLB Dra. Septi Novida, M.Pd menyatakan bahwa saat 

ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sedang berusaha 

15 Dinas, Rencana Strategis, h. 120.
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meningkatkan kualitas penyelenggaraan  pendidikan inklusif 

setelah kuantitas sekolah penyelenggara program  pendidikan 

inklusif terpenuhi. 

Kebijakan penyelenggaraan  pendidikan inklusif di 

Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan menunjuk 

sekolah-sekolah reguler untuk menyelenggarakan program 

 pendidikan inklusif. Penunjukkan sekolah-sekolah untuk 

menyelenggarakan program  pendidikan inklusif sudah 

ditetapkan dari pusat. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen 

Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah) No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 

2003 Perihal  Pendidikan Inklusif, setiap Kabupaten/Kota 

sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) sekolah yang terdiri 

dari SD, SMP, SMA, dan SMK.16

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 

Tahun 2009 Tentang  Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik 

yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

dan/atau Bakat Istimewa disebutkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah 

Dasar, dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap 

kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk 

menyelenggarakan  pendidikan inklusif yang wajib menerima 

peserta didik berkebutuhan khusus.17 

Sebagai Daerah Khusus Istimewa dan otonom, Provinsi 

DKI Jakarta mengeluarkan peraturan khusus berupa 

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 116 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusi. Dalam Pergub 

ini disebutkan bahwa setiap Kecamatan sekurang-kurangnya 

memiliki 3 (tiga) TK/RA, SD/MI dan 1 (satu) SMP/MTs yang 

menyelenggarakan  pendidikan inklusi. Untuk tingkat SMA/

SMK, MA/MAK, setiap Kotamadya sekurang-kurangnya 

16 Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 
2003 Perihal  Pendidikan Inklusif.

17 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
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memiliki 3 (tiga) SMA/SMK, MA/MAK.18 Pergub inilah yang 

kemudian dijadikan acuan Dinas Pendidikan Provinsi DKI 

Jakarta untuk menunjuk sekolah-sekolah reguler dalam 

penyelenggaraan  pendidikan inklusif.

Berdasarkan Pergub tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi 

DKI Jakarta merealisasikannya dengan menunjuk sekolah-

sekolah reguler untuk menyelenggarakan  pendidikan 

inklusif sejumlah 164 sekolah dari jenjang TK hingga 

SMA. Penunjukkan sekolah-sekolah tersebut berdasarkan 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 1190/2010 Tentang Penunjukkan 

Nama-nama TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Penyelenggara 

 Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010.19 

Sebagai Daerah Khusus Istimewa dan daerah otonom, 

Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan daerah 

dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusi. Secara umum, 

tidak ada perbedaan antara Pergub tersebut dengan peraturan-

peraturan di atasnya seperti Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang  Pendidikan Inklusif 

bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki 

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Kedua peraturan 

tersebut secara teknis memberikan ketentuan-ketentuan umum 

mengenai pelaksanaan  pendidikan inklusif.  

Di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

telah terdapat sejumlah 164 sekolah yang ditunjuk untuk 

menyelenggarakan program  pendidikan inklusif dari 

mulai tingkat SD hingga SMA. Jumlah TK penyelenggara 

program  pendidikan inklusif berjumlah 3 sekolah. SD yang 

menyelenggarakan program  pendidikan inklusif berjumlah 120 

18  Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007.
19  Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 1190/2010 Tentang Penunjukkan Nama-nama TK, SD, SMP, dan SMA/SMK 
Penyelenggara  Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010.
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sekolah. SMP yang menyelenggarakan program  pendidikan 

inklusif berjumlah 31 sekolah. Di tingkat SMA/SMK, jumlah 

penyelenggara program  pendidikan inklusif mencapai 

10 sekolah. Secara terperinci, sebaran sekolah-sekolah 

penyelenggara program  pendidikan inklusif di masing-masing 

kecamatan se-Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 2

Sebaran Sekolah Inklusif di Provinsi DKI Jakarta

No Kecamatan Kotamadya/
Kabupaten

Sekolah Inklusif

TK SD SMP SMA/
SMK

1 Gambir Jakarta Pusat - 2 - -

2 Tanah Abang Jakarta Pusat - 3 1 -

3 Menteng Jakarta Pusat - 2 - -

4 Senen Jakarta Pusat - 2 - 1

5 Cempaka Putih Jakarta Pusat - 3 2 -

6 Johar Baru Jakarta Pusat - 3 - -

7 Kemayoran Jakarta Pusat - 2 1 1

8 Sawah Besar Jakarta Pusat - 3 1 -

Jumlah - 20 5 2
9 Tamansari Jakarta Barat - 2 - -

10 Tambora Jakarta Barat - 2 1 -

11 Palmerah Jakarta Barat - 3 - 1

12
Grogol 

Petamburan
Jakarta Barat - 2 - -

13 Kebon Jeruk Jakarta Barat - 3 2 -

14 Kembangan Jakarta Barat - 3 1 1

15 Cengkareng Jakarta Barat - 2 2 -

16 Kalideres Jakarta Barat - 2 - -

Jumlah - 19 6 2
17 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 3 1 1

18 Kebayoran Lama Jakarta Selatan - 1 1 -

19 Pesanggrahan Jakarta Selatan 1 2 1 -

20 Cilandak Jakarta Selatan 1 6 1 1

21 Pasar Minggu Jakarta Selatan - 2 - -

22 Jagakarsa Jakarta Selatan - 2 1 -
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No Kecamatan Kotamadya/
Kabupaten

Sekolah Inklusif

TK SD SMP SMA/
SMK

23
Mampang 

Prapatan
Jakarta Selatan - 2 - -

24 Pancoran Jakarta Selatan - 2 - -

25 Tebet Jakarta Selatan - - 1 -

26 Setiabudi Jakarta Selatan - 2 - -

Jumlah 2 22 6 2
27 Matraman Jakarta Timur - 2 - -

28 Pulo Gadung Jakarta Timur - 2 1 -

29 Jatinegara Jakarta Timur - 5 2 1

30 Duren Sawit Jakarta Timur 1 4 1 -

31 Kramat Jati Jakarta Timur - 4 - -

32 Makasar Jakarta Timur - 5 - -

33 Pasar Rebo Jakarta Timur - 6 1 -

34 Ciracas Jakarta Timur - 3 - -

35 Cipayung Jakarta Timur - 5 1 1

36 Cakung Jakarta Timur - 2 1 -

Jumlah 1 38 7 2
37 Cilincing Jakarta Utara - 3 1 -

38 Koja Jakarta Utara - 2 1 -

39 Kelapa Gading Jakarta Utara - 2 1 1

40 Tanjung Priok Jakarta Utara - 3 - -

41 Pademangan Jakarta Utara - 2 1 1

42 Penjaringan Jakarta Utara - 3 2 -

Jumlah - 15 6 2

43
Kepulauan 

Seribu Utara

Kepulauan 

Seribu
- - - -

44
Kepulauan 

Seribu Selatan

Kepulauan 

Seribu
- - - -

Jumlah - - - -
Jumlah Total 3 120 31 10

Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 Kotamadya dan 1 Kabupaten 

yang terdiri dari 44 Kecamatan.20 Tabel di atas menunjukkan 

sebaran sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara 

20 Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, 
dari , 23 Januari 2011.
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program  pendidikan inklusif di kecamatan-kecamatan yang 

terdapat di Provinsi DKI Jakarta. 164 sekolah penyelenggara 

program  pendidikan inklusif hanya tersebar di 5 Kotamadya di 

Provinsi DKI Jakarta yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya 

Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta 

Timur, dan Kotamadya Jakarta Utara. Di 2 kecamatan, 

yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan 

Kepulauan Seribu Selatan tidak terdapat satu sekolah pun yang 

menyelenggarakan program  pendidikan inklusif. 

Tidak semua kecamatan memiliki TK penyelenggara program 

 pendidikan inklusif. Jumlah TK yang ditunjuk Dinas Pendidikan 

Provinsi DKI Jakarta hanya berjumlah 3 TK yang terdapat di 

Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Cilandak. Kedua 

Kecamatan tersebut terdapat di Kotamadya Jakarta Selatan. 

Satu TK lagi terdapat di Kecamatan Duren Sawit Kotamadya 

Jakarta Timur. 

Jumlah SD penyelenggara program  pendidikan inklusif di 

Provinsi DKI Jakarta sebanyak 120 sekolah. Jumlah tersebut 

tersebar di 41 Kecamatan dari jumlah total 44 Kecamatan 

yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. 3 Kecamatan yang tidak 

memiliki SD yaitu Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan, 

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan 

Seribu, dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. 

Di tingkat SMP, sebaran sekolah penyelenggara program 

 pendidikan inklusif hampir merata di setiap Kecamatan karena 

tidak setiap Kecamatan memiliki sekolah penyelenggara program 

 pendidikan inklusif di tingkat SMP. Di Kotamadya Jakarta Pusat 

yang memiliki 8 Kecamatan, terdapat 5 SMP penyelenggara 

program  pendidikan inklusif yang tersebar di 4 Kecamatan. 

Kotamadya Jakarta Barat yang memiliki 8 Kecamatan, terdapat 

6 SMP penyelenggara program  pendidikan inklusif yang tersebar 

di 4 Kecamatan. Kotamadya Jakarta Selatan yang memiliki 10 

Kecamatan, terdapat 6 SMP penyelenggara program  pendidikan 

inklusif yang tersebar di 6 Kecamatan. Di Kotamadya Jakarta 

Timur, SMP penyelenggara program  pendidikan inklusif 
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berjumlah 7 sekolah yang tersebar di 6 Kecamatan dari 10 

Kecamatan yang terdapat di Kotamadya Jakarta Timur. Adapun 

di Kotamadya Jakarta Utara yang memiliki 6 Kecamatan 

terdapat 6 SMP penyelenggara program  pendidikan inklusif 

yang tersebar di 5 Kecamatan.

Dengan demikian, 120 SMP penyelenggara program 

 pendidikan inklusif tersebut tersebar di 25 Kecamatan dari total 

44 Kecamatan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga 

terdapat 19 Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta yang tidak 

memiliki SMP penyelenggara program  pendidikan inklusif. 

Di tingkat SMA/SMK terdapat 10 sekolah penyelenggara 

program  pendidikan inklusif. 10 SMA/SMK tersebut tersebar 

di 10 Kecamatan di 5 Kotamadya. Masing-masing Kotamadya 

memiliki 2 SMA/SMK penyelenggara program  pendidikan 

inklusif. Dengan demikian, terdapat 34 Kecamatan yang tidak 

memiliki SMA/SMK penyelenggara program  pendidikan inklusif.

2. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan  Pendidikan 
Inklusif di Provinsi DKI Jakarta

Implementasi kebijakan-kebijakan yang terkait penyeleng-

garaan  pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan 

Provinsi DKI Jakarta dapat dikelompokkan menjadi:

a. Kesiswaan

Kebijakan yang terkait dengan kesiswan  pendidikan 

inklusif dilaksanakan dengan menerima semua kategori 

anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam implementasi di 

lapangan, tidak semua jenis kebutuhan khusus yang dimiliki 

peserta didik dapat diterima di sekolah reguler. Proses 

skrining dan assesment selalu dilakukan sebelum peserta didik 

berkebutuhan khusus masuk di sekolah reguler. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

70 Tahun 2009 disebutkan bahwa penerimaan peserta 

didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan 
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pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki 

sekolah. Satuan pendidikan penyelenggara  pendidikan 

inklusif mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki 

kelainan paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) 

rombongan belajar yang akan diterima. Apabila dalam waktu 

yang telah ditentukan, alokasi peserta didik tidak terpenuhi, 

satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.21 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan 

sekolah-sekolah penyelenggara  pendidikan inklusif  telah 

merencanakan program identifi kasi kebutuhan peserta 

didik berkebutuhan khusus untuk mengetahui kondisi dan 

kebutuhan mereka. Identifi kasi dilakukan melalui proses 

skrining atau assesment yang bertujuan agar pada saat 

pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran 

bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk 

intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Assesment 

yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui 

kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi 

perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui 

pengamatan yang sensitif.22

Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

juga memberikan subsidi beasiswa bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus yang terdapat pada sekolah-sekolah 

yang telah ditunjuk untuk menyelenggarakan program 

 pendidikan inklusif.23 

b. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran 

 pendidikan inklusif sama dengan kurikulum yang digunakan 

dalam proses pembelajaran  pendidikan inklusif karena 

program  pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah-sekolah 

reguler. 
21 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 5.
22 Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting  Pendidikan 

Inklusi, (Bandung: PT. Refi ka Aditama, 2006), h. 1.
23 Lihat: Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 1449/2010 Tanggal 13 Oktober 2010.
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Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

70 Tahun 2009 disebutkan bahwa satuan pendidikan 

penyelenggara  pendidikan inklusif menggunakan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan 

dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, 

dan potensinya.24 Dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 

Tahun 2007 disebutkan bahwa kurikulum yang digunakan 

dalam penyelenggaraan  pendidikan inklusi adalah kurikulum 

yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus 

masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.25

Sebagaimana dikemukakan di atas, kurikulum yang 

digunakan dalam penyelenggaraan program  pendidikan 

inklusif adalah kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah 

reguler, karena peserta didik berkebutuhan khusus belajar 

di ruang kelas yang sama seperti halnya anak-anak reguler 

yang tidak digolongkan ke dalam peserta didik berkebutuhan 

khusus.

Kurikulum yang digunakan saat ini adalah   Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP). Jika memang diperlukan, 

pihak sekolah melakukan modifi kasi terhadap kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus 

di kelas.

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam penyelenggaraan  pendidikan inklusif di Provinsi 

DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

menyiapkan tenaga pendidik agar dapat memahami 

konsep dan pelaksanaan  pendidikan inklusif yang benar. 

Penyiapan tenaga pendidikan tersebut dilakukan dengan 

cara mengadakan pelatihan kepada guru-guru sekolah 

penyelenggara program  pendidikan inklusif. Pelatihan 

ini dilaksanakan bekerjasama dengan LSM  Hellen Keller 

Internasional ( HKI) yang memiliki konsen, salah satunya, 

24 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
25 Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan 

 Pendidikan Inklusi.
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dalam  pendidikan inklusif.  HKI memiliki program 

 Opportunities for Vulnerable Children (OCV) yang bergerak 

untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar 

memperoleh pendidikan yang layak dengan tidak ditempatkan 

dengan serta merta di  SLB.

Selain mengadakan pelatihan bagi guru-guru sekolah 

penyelenggara program  pendidikan inklusif, Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga menunjuk beberapa 

guru  SLB (Sekolah Luar Biasa) di lingkungan Dinas 

untuk menjadi   GPK ( Guru Pembimbing Khusus) yang 

mendampingi pelaksanaan  pendidikan inklusif di sekolah 

reguler. Kebijakan yang terkait dengan tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam penyelenggaraan  pendidikan inklusif 

dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada guru-

guru agar dapat memahami dengan baik konsep  pendidikan 

inklusif sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat 

terpenuhi kebutuhannya di sekolah. 

Penunjukkan  Guru Pembimbing Khusus ditujukan agar 

sekolah-sekolah penyelenggara program  pendidikan inklusif 

mendapatkan pendampingan dan arahan yang tepat sehingga 

ketika terdapat kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan 

 pendidikan inklusif, sekolah dapat berkonsultasi dengan 

 GPK. Namun memang hingga sekarang keberadaan  GPK 

sendiri tidak jelas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang  Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa 

setiap satuan pendidikan yang melaksanakan  pendidikan 

inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai 

kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta 

didik dengan kebutuhan khusus.26

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

70 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/

Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang 

26 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang  Standar Nasional 
Pendidikan Pasal 41.
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guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang 

ditunjuk untuk menyelenggarakan  pendidikan inklusif. 

Satuan pendidikan penyelenggara  pendidikan inklusif yang 

tidak ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib 

menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang  Guru Pembimbing 

Khusus. 

Ketersediaan  Guru Pembimbing Khusus dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 dipenuhi oleh sekolah 

yang menyelenggarakan program  pendidikan inklusif. Dalam 

hal tidak tersedia  Guru Pembimbing Khusus pada sekolah 

yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat menyediakan 

dengan meminta bantuan kepada  SLB atau Pusat Sumber 

atau lembaga lain.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaran  pendidikan 

inklusif menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat 

di sekolah dimana  pendidikan inklusif diselenggarakan. Bila 

memang dibutuhkan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

memberikan bantuan kepada sekolah yang mengajukan 

proposal. Dapat dipahami bahwa Dinas Pendidikan Provinsi 

DKI Jakarta memiliki komitmen tinggi dalam pengadaan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam 

penyelenggaraan program  pendidikan inklusif. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

70 Tahun 2009 disebutkan bahwa satuan pendidikan 

penyelenggara  pendidikan inklusif berhak memperolah 

bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari 

pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan profesional yang 

dimaksud dalam peraturan tersebut dapat berupa penyediaan 

sarana dan prasarana.27 

Ketentuan mengenai sarana dan prasarana disebutkan 

dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007. Dalam 

peraturan tersebut disebutkan bahwa sarana dan prasarana 

yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara 

27 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.
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 pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah 

terdapat pada sekolah/madrasah yang bersangkutan dan 

ditambah dengan aksesabilitas serta media pembelajaran 

yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.28

e. Keuangan/Dana

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 116 Tahun 2007, pembiayaan untuk 

penyelenggaraan  pendidikan inklusif bersumber pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran 

Dinas Dikdas dan Dinas Dikmenti.29

Dalam hal keuangan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI 

menyatakan bahwa Dinas memberikan bantuan fi nansial 

bagi sekolah-sekolah yang mengajukan proposal dan 

proposalnya diterima. Selain itu, dana yang dialokasikan 

untuk penyelenggaraan  pendidikan inklusif di lingkungan 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diambil dari dana 

 BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan  DOP (Dana 

Operasional Pendidikan). 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memang belum bisa 

memberikan bantuan fi nansial kepada semua sekolah yang 

telah ditunjuk untuk menyelenggarakan program  pendidikan 

inklusif. Hal ini dikarenakan dana yang dibutuhkan sangat 

besar jika semua sekolah yang telah ditunjuk tersebut 

diberikan bantuan fi nansial. Maka, bantuan diberikan 

hanya kepada sekolah-sekolah yang mengajukan proposal 

permohonan bantuan dana dan proposal tersebut diterima 

karena telah dipertimbangkan kelayakannya. Namun 

demikian, pihak sekolah sendiri pun mengakui bahwa sekolah 

sendiri sudah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan 

 pendidikan inklusif. Dana yang dibutuhkan sekolah pun ada 

juga yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan lewat 

Direktorat PSLB.

28 Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Pasal 11.
29 Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Pasal 16.
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f. Model  Pendidikan Inklusif

Model inklusif yang dipakai di lingkungan Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah model  inklusif 

moderat, dimana peserta didik berkebutuhan khusus belajar 

bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas reguler. 

Pada kesempatan-kesempatan tertentu dimana peserta didik 

berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan khusus 

maka peserta didik berkebutuhan khusus dipisahkan untuk 

diberikan treatment khusus. Jadi, Pada prinsipnya, peserta 

didik berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang 

sama untuk mendapatkan pembelajaran di kelas bersama-

sama dengan peserta didik yang tidak digolongkan ke 

dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Pemisahan peserta 

didik berkebutuhan khusus dari kelas reguler dilakukan 

hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu dimana 

proses pembelajaran tidak bisa disamaratakan. Hal tersebut 

merupakan bagian dari strategi yang disesuaikan saja dengan 

kebutuhan. 

Berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan  pendidikan 

inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI 

Jakarta mengacu kepada konsep  inklusi penuh (full inclusion) 

dimana peserta didik berkebutuhan khusus belajar secara 

penuh di kelas reguler. Dengan demikian model tersebut 

tidak sesuai dengan model yang ditentukan oleh pemerintah. 

Proses pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus baik penuh maupun parsial hanya 

merupakan bagian dari strategi yang perlu dipahami dengan 

baik oleh guru-guru yang menangani  pendidikan inklusif. 

Model  pendidikan  inklusif moderat seperti yang menjadi 

ketentuan dari pemerintah pusat secara literatur tidak 

ditemukan karena sebagaimana dinyatakan Morrison, 

 pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. 

Pertama, yaitu model  inklusi penuh (full inclusion) dimana 

peserta didik berkebutuhan khusus menerima pembelajaran 

individual dalam kelas reguler. Kedua, yaitu model  inklusif 
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parsial (partial inclusion) dimana peserta didik berkebutuhan 

khusus sebagian mengikuti pembelajaran yang berlangsung 

di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas pull out 

dengan bantuan guru pendamping khusus.30

Model kelas inklusif yang dimodifi kasi sesuai dengan 

ketentuan pemerintah yang terdiri dari kelas reguler penuh, 

kelas reguler dengan cluster, kelas reguler dengan pull out, 

kelas reguler dengan cluster dan pull out, kelas khusus dengan 

berbagai pengintegrasian, dan kelas khusus penuh di sekolah 

reguler sebagaimana dinyatakan oleh Sip Jan Pijl dan Cor 

J.W.Meijer,31 tidak dipakai dalam penyelenggaraan  pendidikan 

inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana dinyatakan 

pemerintah pusat lewat Direktorat PSLB, penyelenggaraan 

pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di 

Indonesia tetap mengambil semangat dan fi losofi  inklusif.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan  pendidikan 

inklusif di Provinsi DKI Jakarta selalu dievaluasi oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pendidikan Provinsi 

DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap kebijakan karena 

melihat pentingnya proses evaluasi terhadap kebijakan. 

Dalam hal ini Budi Winarno menyatakan bahwa evaluasi 

diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan telah 

mampu memecahkan masalah atau tidak32. Selain itu, 

evaluasi tersebut akan menentukan perubahan terhadap 

kebijakan. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

terkait penyelenggaraan  pendidikan inklusif dapat tetap 

seperti semula, diubah, atau dihilangkan sama sekali.33

30 George Morrison, Early Childhood Education Today, (New Jersey: Pearson 
Education Inc., 2009), h. 462. 

31 Sip Jan Pijl dan Cor J.W.Meijer, Factor In Inclusion: A Framework dalam Sip 
Jan Pijl (eds.), Inclusive Education; A Global Agenda, (London: Routledge, 1997), h. 
12.

32 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Presindo, 
2007), h. 34

33 Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt, Public Administration: An Action 
Orientation, (Boston: Wadsworth, 2009), h. 55.
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Dari deskripsi dan analisis data di atas, kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta 

telah melalui tahap-tahap kebijakan sebagai berikut: 

a.  Penyusunan agenda, dikaitkan dengan dimasukkannya 

pendidikan peserta didik berkebutuhan dalam bentuk 

 pendidikan inklusif sebagai salah satu masalah yang perlu 

disusun dalam agenda kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi 

DKI Jakarta. 

b.  Formulasi kebijakan, dikaitkan dengan formulasi kebijakan 

penyelenggaraan  pendidikan inklusif yang secara substansi 

sama dengan kebijakan dari tingkat pusat dengan 

penyesuaian yang disesuaikan dengan kemampuan sumber 

daya Provinsi DKI Jakarta

c.  Adopsi kebijakan, dikaitkan dengan dilegitimasinya 

kebijakan penyelenggaraan  pendidikan inklusif di Provinsi 

DKI Jakarta lewat Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 

8 Tahun 2006 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusi

d.  Implementasi kebijakan, dikaitkan dengan pelaksanaan 

kebijakan penyelenggaraan  pendidikan inklusif seperti 

penunjukkan sekolah-sekolah penyelenggara  pendidikan 

inklusif oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 

pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah penyelenggara 

program  pendidikan inklusif, pemberian beasiswa bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus, dan lain-lain.

e.  Evaluasi kebijakan, dikaitkan dengan monitoring terhadap 

pelaksanaan  pendidikan inklusif yang dilakukan oleh Bidang 

SD/TK/PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

C. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai 

kebijakan penyelenggaraan  pendidikan inklusif di Provinsi DKI 
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Jakarta, didapati kesimpulan sebagai berikut:

1.  Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak 

membedakan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik 

dalam hal fi sik, mental, dan emosional, dan sosial dengan 

berpijak pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. 

Prinsip tersebut memberikan peluang kepada setiap peserta 

didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Defi nisi 

yang dipakai pemerintah untuk  pendidikan inklusif cenderung 

untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan 

(penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. 

Aturan mengenai  pendidikan inklusif ingin memberikan 

pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak 

yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, 

dan interaksi sosial yang ada di sekolah. Walaupun peserta 

didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga 

dimasukkan dalam salah satu peserta didik  pendidikan 

inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam 

penyelenggaraan  pendidikan inklusif. Dengan demikian 

 pendidikan inklusif yang diselenggarakan di lingkungan 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berbicara mengenai 

hak anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan atau 

kekurangan dalam hal fi sik, mental, dan emosional untuk 

dapat belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah 

reguler. 

2. Tidak terdapat model  pendidikan inklusif yang dijadikan 

acuan dalam penyelenggaraan  pendidikan inklusif di 

lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Model 

yang terdapat dalam literatur hanya dipandang sebagai 

bagian dari strategi yang perlu dipahami dan diterapkan oleh 

guru-guru  pendidikan inklusif.

3. Belum semua kategori peserta didik yang telah ditentukan 

pemerintah tertampung di  sekolah inklusif. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang dapat 

memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan bagi semua 

kategori peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, orang 
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tua anak berkebutuhan khusus banyak yang masih enggan 

memasukkan anak mereka ke sekolah- sekolah inklusif   

4. Penunjukan sekolah-sekolah penyelenggara  pendidikan 

inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jumlah sekolah 

penyelenggara  pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta 

sendiri hingga saat ini belum memenuhi ketentuan yang 

termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusif. 

5. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan 

dalam bentuk pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan 

fi nansial, bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi 

sekolah-sekolah penyelenggara  pendidikan inklusif.
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FENOMENA KONSTRUKTIVISTIK 
DALAM METODE AL-BARQY DALAM 

PEMBELAJARAN AL-QUR’AN:
PERSPEKTIF PSIKOLINGUISTIK

Toni Pransiska

Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract 

As we know that the method to teach the Qur’an spread in our 

contemporary world. One of the methods applied by some teachers 

in the teaching of the Qur’an is al-Barqy Method (tharīqah al-

Barqy). Th is method is one of the most important educational 

methods, particularly in teaching the Quran. Certainly, Th is 

method made it easy for students to read Qur’an. But it’s important 

to mention here, Th e Basic concepts of this method build the 

theory of constructivism in the fi eld of Psycholinguistic. Th en, this 

writing discover about the phenomenon of constructivist theory 

in the al-Barqy method. 

Key word: Th eory of constructivism, al-Barqy method, Psycholinguistic
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Abstrak

Sebagamana maklum diketahui bahwa banyak metode 

pembelajaran al-Qu’ran yang muncul dewasa ini. Salah satu 

metode yang diimplementasikan oleh banyak pengajar dalam 

pembelajaran al-Qur’an adalah  metode al-Barqy (al-Barqy 

Method). Sebagian kalangan menganggap metode ini sebagai 

metode penting dalam pembelajaran (al-Qur’an). Akan tetapi, 

perlu disebutkan di sini bahwa konsep dasar metode ini dibangun 

atas  teori  konstruktivisme dalam bidang  psikolinguistik. Sebab 

itulah, uraian akan memaparkan tentang fenomena  teori 

 konstruktivistik dalam  metode al-Barqy.

Kata Kunci: Teori  Konstruktivisme,  Metode Al-Barqy, Psikolinguistik
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A. PENDAHULUAN

M
etode adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai 

tujuan, yaitu untuk menyampaikan sebuah materi 

kepada anak didik. Ada beberapa cara yang dilakukan 

dalam menyampaikan baca tulis al-Qur’an, pada dasarnya semua 

metode yang digunakan adalah agar anak bisa menyenangi materi 

yang diberikan dan agar anak suka belajar.

Seperti yang telah diketahui bahwasannya di Indonesia banyak 

terdapat metode yang digunakan dalam rangka pembelajaran al-

Qur’an. Misalnya; metode al-Qā’idah Baghdādiyah, metode Jibril, 

metode Iqra’, metode Qirā’ati,  metode al-Barqy, metode Tilāwati, 

dan masih banyak lagi yang lainnya. Maka tugas seorang pendidik, 

guru, ustadz/ustadzah-lah untuk menentukan metode yang tepat 

agar peserta didik dapat lebih mudah belajar baca tulis al-Qur’an.

Adapun metode yang dimaksud dalam tulisan ini adalah  metode 

al-Barqy. Dalam metode ini guru sifatnya bukan mengajar, tetapi 

hanya mendorong atau sebagai fasilitator.1 Murid dianggap telah 

memiliki persiapan dengan pengetahuan tersedia. Prinsip ini 

senada dengan salah satu prinsip dasar dan karekteristik dari model 

belajar  konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan 

ataupun pengertian dibentuk oleh siswa secara aktif, bukan hanya 

diterima secara pasif dari guru mereka. Oleh karena itu, dalam 

tulisan ini penulis bermaksud mencoba menggali dan mengungkap 

fenomena  teoritis-konseptual  konstruktivistik dalam  metode al-

Barqy yang ditulis oleh Muhajir Sulthon.

B. TEORI KONSTRUKTIVISME

Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambatista Vico, seorang 

epistemolog Italia. Ia dipandang sebagai cikal-bakal lahirnya 

 konstruksionisme. Bagi Vico, pengetahuan dapat menunjuk pada 

struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak bisa lepas dari 

subyek yang mengetahui.

1 Muhajir Sulthon, Al-Barqy sistem 8 Jam, (Surabaya: CV Penasuci, 1999), h. 6.



Toni Pransiska

34 ~  HIKMAH, Vol.  XI, No. 2,  2015

Aliran ini dikembangkan oleh  Jean  Peaget. Melalui  teori 

perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan bahwa 

pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu 

dengan lingkungannya. Artinya, pengetahuan merupakan suatu 

proses, bukan suatu barang. Menurut Piaget, mengerti adalah 

proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan 

pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk 

pengertian baru.2

 Konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan merupakan 

konstruksi (bentukan) diri kita sendiri oleh karena  itu Suparno 

(1987) menyatakan bahwa pengetahuan ataupun pengertian 

dibentuk oleh siswa secara aktif, bukan hanya diterima secara pasif 

dari guru mereka. Pengetahuan tidak bisa diterima secara pasif dari 

guru mereka. Pengetahuan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari 

otak seseorang (guru) ke kepala orang lain (subyek belajar) karena 

pengetahuan bukanlah barang yang dapat ditransfer dengan 

mudah dari pikiran seseorang kepada orang lain, subyek belajarlah 

yang mengartikan apa yang telah disampaikan dengan penyesuaian 

terhadap pengalaman-pengalaman yang dimilikinya3.

1. Pandangan  Konstruktivisme tentang Pendidikan

a) Belajar dan pembelajaran

 Konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan adalah 

non objektif, bersifat temporer, dinamis dan tidak menentu. 

Belajar adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman 

konkret, aktifi tas kolaboratif, dan refl eksi serta interpretasi. 

Mengajar adalah menata lingkungan agar subyek belajar 

termotivasi dan menggali makna serta menghargai 

ketidakmenentuan. Atas dasar ini subyek belajar akan 

memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan, 
2 Lihat Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Arruz Media, 

2006), h. 58. Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 
tiga proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah perpaduan 
data baru dengan struktur kognitif yang dimiliki. Akomodasi adalah penyesuaian struktur 
kognitif terhadapa situasi baru, dan Ekuilibrasi adalah penyesuaian kembali yang secara 
terus menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi.

3 Paul Suparno, Filsafat  Konstruktivisme dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Kanisius, 
1997), h. 45.
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tergantung pada pengalamannya dan perspektif yang akan 

dipakai dalam menginterpretasikannya. Sedangkan mind 

berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan peristiwa, 

obyek atau perspektif yang ada dalam dunia nyata sehingga 

makna yang dihasilkan bersifat unik dan individualistik.4

b) Tujuan pembelajaran

 Konstruktivisme menekankan tujuan pembelajaran ada 

pada belajar bagaimana belajar (how to learn), terutama 

dalam hal menciptakan pemahaman baru, yang menuntut 

aktivitas kreatifi tas produktif dalam konteks yang nyata, 

yang mendorong subyek untuk berfi kir dan berfi kir ulang 

dan mendemontrasikan apa yang sedang atau yang telah 

dipelajari.

c) Strategi pembelajaran

Pembelajaran dalam pandangan  konstruktivistik adalah, 

pembelajaran yang lebih banyak diarahkan untuk melayani 

pertanyaan atau pandangan subyek belajar. Dengan demikian, 

aktivitas belajar lebih didasarkan pada data primer atau bahan 

manipulatif dengan penekanan pada ketrampilan berfi kir 

kritis seperti; analisis, analogi, generalisasi, memprediksi 

dan menghipotesis. Itulah sebabnya pembelajaran 

 konstruktivistik lebih menekankan pada proses.

d) Evaluasi

Evaluasi menurut  teori  konstruktivistik, menekankan 

pada penyusunan makna secara aktif yang melibatkan 

ketrampilan terintegrasi dengan menggunakan masalah 

dalam konteks nyata, evaluasi menggali munculnya berfi kir 

divergent, pemecahan ganda, bukan hanya satu jawaban yang 

benar. Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar dengan 

cara memberikan tugas-tugas yang menuntut aktivitas 

belajar yang bermakna serta menerapkan apa yang dipelajari 

dalam konteks nyata. Evaluasi menekankan pada ketrampilan 

proses dalam kelompok.5

4 Umi Machmudah, dkk, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 
UIN Malang Press, 2008), h. 33.

5 Umi Machmudah, dkk, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, h. 36.
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e) Kurikulum

Penyeragaman kurikulum menurut pandangan 

 konstruktivistik sangat berpotensi untuk menghambat 

perkembangan siswa dalam penghargaannya terhadap 

perbedaan. Dimanapun subyek belajar berada, baik di kota 

maupun di desa atau sampai pada daerah terpencil sekalipun, 

subyek belajar harus belajar dari kurikulum yang sama. 

Penyeragaman seperti ini bertujuan untuk menghasilkan 

paradigma kesamaan.

2. Karakteristik pembelajaran konstruktivis

Berikut ini akan dikemukakan ciri-ciri pembelajaran yang 

konstruktivis menurut beberapa literatur yaitu6 : 

a. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau 

pengetahuan yang telah ada sebelumnya .

b. Belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia.

c. Belajar merupakan proses yang aktif dimana makna 

dikembangkan berdasarkan pengalaman.

d. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan (negosiasi) 

makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu 

pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan 

orang lain.

e. Belajar harus disituasikan dalam latar (setting) yang realistik, 

penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan 

merupakan kegiatan yang terpisah.

Sedangkan menurut Siroj ciri-ciri pembelajaran yang 

konstruktivis adalah7 : 

a. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengkaitkan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa 

sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan.

6 E. Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran; Filosofi , Teori dan Aplikasi. (Jakarta : 
Pakar Raya, 2004), h. 54.

7 Siroj, http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/43/rusdy-a-siroj.htm. Diakses 
pada tanggal 15 November 2015.
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b. Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, tidak 

semua mengerjakan tugas yang sama, misalnya suatu masalah 

dapat diselesaikan dengan berbagai cara. 

c. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik 

dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkrit, 

misalnya untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan 

kehidupan sehari-hari. 

d. Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan 

terjadinya transmisi sosial yaitu terjadinya interaksi dan 

kerja sama seseorang dengan orang lain atau dengan 

lingkungannya, misalnya interaksi dan kerjasama antara 

siswa, guru, dan siswa-siswa.

e. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan 

dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. 

f. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga 

menjadi menarik dan siswa mau belajar.

C. MUHAJIR SULTHON DAN METODE AL-BARQY

1. Sekilas Profi l Pengarang

KH. Muhadjir Sulthon, dosen Fakultas Adab IAIN  Sunan 

Ampel Surabaya, ini memberikan sumbangan yang besar bagi 

perkembangan metode membaca al-Qur’an yang efektif dan 

efi sien. Setelah mempelajari berbagai metode membaca al-

Qur’an yang berkembang sejak beberapa abad lalu hingga metode 

paling mutakhir, Muhadjir akhirnya menemukan metode yang 

paling efektif. 

Beliau mempelajari metode Baghdadi, yang ditemukan 

sekitar 1.400 tahun lalu di ibu kota Iraq. Metode tersebut 

digunakan secara tradisional, juga di Indonesia, bahkan hingga 

kini. Metode paling mutakhir adalah metode Iqra’. Meskipun 

yang terakhir ini dipandang banyak orang sebagai metode yang 

sangat efektif, beliau masih terobsesi oleh metode baru yang 

jauh lebih efektif lagi. 
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Tetapi yang lebih kuat mendorongnya mencari metode baru 

adalah banyaknya keluhan masyarakat tentang sulitnya belajar 

membaca al-Qur’an. Ayah delapan anak, buah perkawinannya 

dengan Muawanah pada 1971, ini kemudian mencari akar 

persoalannya. Menurutnya, ada dua faktor. Pertama, metode 

yang dipakai selama ini ternyata tidak efektif. Kedua, masyarakat 

agaknya begitu fanatik dengan metode yang ada—yang ternyata 

tidak efektif itu—sehingga sulit menerima metode baru. 

Padahal, pria berjenggot ini yakin, “Belajar al-Qur’an itu mudah 

dan cukup dengan waktu yang relatif singkat.” 

Sejak 1965 beliau mencoba menyusun metode baru, dan 

mempraktekkannya kepada murid-muridnya di SD Islam At-

Tarbiyah, Surabaya. Dia juga mempraktekkannya di rumah. 

Sambil terus menyempurnakan metode yang tengah dirintisnya 

ini, usaha beliau agaknya membuahkan hasil. Anak-anak yang 

belajar membaca al-Qur’an dengan metode yang disusunnya 

relatif cepat mampu membaca al-Qur’an dengan baik, lebih 

cepat dibanding anak-anak yang menggunakan metode lain. 

Sambutan pun mengalir dari berbagai kalangan. Betapa tidak. 

Anak-anak mampu membaca al-Qur’an hanya dalam tempo 

delapan jam. Sementara metode Baghdadi yang digunakan 

secara tradisional, baru bisa mengantarkan anak membaca al-

Qur’an dalam tempo berbulan-bulan. Itulah yang membuat 

beliau sangat optimistis dengan metode temuannya. 

Metode Kilat. Begitu yakin dengan metode baru itu, Beliau 

kemudian membukukannya dalam Cara Cepat Mempelajari 

Bacaan al-Qur’an di tahun 1978. Metode itu sendiri diberinya 

nama Al-Barqy. Al-Barqy —dari bahasa Arab— berarti kilat. 

Tentu nama metode tersebut terasa bombastis : belajar membaca 

al-Qur’an secepat kilat. Namun, ada begitu banyak harapan di 

balik nama yang bombastis itu.8 

8 Penasuci Group, http://www.al-barqy.com/statis-4-pengarang.html. Diakses pada 
tanggal 15 November 2015.
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2.  Metode Al-Barqy dan Kakateristiknya

Metode ini ditemukan/dicetuskan oleh Drs. Muhadjir 

Sulthon, dan disosialisasikan pertama kali sebelum tahun 1991, 

yang sebenarnya sudah dipraktekkan pada tahun 1983. Pada 

metode ini juga tidak disusun atau dicetak menjadi beberapa 

jilid melainkan sudah berbentuk buku. Dalam pembelajaran Al 

Qur’an, metode ini lebih menekankan kepada pendekatan global 

atau  gestald psycology yang bersifat  Struktural Analitik Sintetik 

(SAS). Yang dimaksud dengan SAS ini adalah penggunaan 

struktur kata/kalimat yang tidak mengikuti bunyi mati (sukun), 

seperti kata Jalasa dan Kataba.

Metode al-Barqy terasa lebih dekat dengan bahasa anak-anak. 

beliau berusaha menyesuaikan ucapan yang biasa dilafalkan 

anak-anak. Yaitu, a-da-ra-ja, ma-ha-ka-ya, ka-ta-wa-na, sa-ma-

la-ba. Jadi, sebisa mungkin diusahakan anak-anak tidak asing 

dengan bacaan yang tengah mereka pelajari.

Secara teoritis, metode ini apabila diterapkan pada anak kelas 

IV SD keatas hanya memerlukan waktu (memenuhi sistem) 8 

jam, bahkan bagi anak SLTA keatas cukup 6 jam, sedangkan jika 

buku Al Barqy diterapkan pada anak TK dengan cara bermain, 

maka dapat memicu kecerdasan. Adapun fase yang harus dilalui 

dalam  metode al-Barqy, antara lain9:

1) Fase analitik, yaitu guru memberikan contoh bacaan yang 

berupa kata-kata lembaga dan santri mengikutinya sampai 

hafal, dilanjutkan dengan pemenggalan kata lembaga dan 

terakhir evaluasi yaitu dengan cara guru menunjuk huruf 

secara acak dan santri membacanya 

2) Fase sintetik, yaitu satu huruf (suku) digabung dengan yang 

lain, hingga berupa suatu bacaan, misal :  menjadi : 

 

3) Fase penulisan, yaitu santri menebali tulisan yang berupa 

titik-titik.

9  Muhajir Sulthon, Al-Barqy sistem 8 Jam, h. 5-8.
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4) Fase pengenalan bunyi a-i-u, yaitu pengenalan terhadap 

tanda baca fathah, kashroh, dan dhommah ( ).

5) Fase pemindahan, yaitu pengenalan terhadap bacaan atau 

bunyi Arab yang sulit, maka didekatkan pada bunyi-bunyi 

Indonesia yang berdekatan, misal:  dengan pendekatan  dan 

 dengan pendekatan 

6) Fase Pengenalan Tanwin. Harakat ganda berbunyi n atau 

menggunakan istilah akhiran ‘N’ (tanwin). Perlu diingatkan, 

bahwa tanwin itu hanya ada pada suku terakhir dari kata. 

Jadi tak ada yang diawali atau ditengah.

7) Fase pengenalan  mad, yaitu mengenalkan santri pada bacan-

bacaan panjang.

8) Fase pengenalan tanda sukun, yaitu mengenalkan santri pada 

bacaan-bacaan yang bersukun.

9) Fase pengenalan tanda syaddah, yaitu mengenalkan santri 

pada bacaan-bacaan yang bersyaddah (berbunyi dobel).

10) Fase pengenalan Huruf. Cara mengenalkan atau membaca 

nama huruf harus dengan al. Jadi al-ba’ bukan hanya ba’, 

al-jim. Hal ini untuk segera dapat membedakan mana yang 

Qomariyyah dan mana yang Syamsiyyah.

11) Fase pengenalan Qashidah Huruf Hijaiyyah. Yakni dengan 

menggunakan bahr Rajaz (dibaca dengan lagu hingga anak 

mudah menghafal).

12) Fase Pengenalan Huruf yang tidak dibaca atau dilewati. 

Huruf yang tidak mendapat tanda aksi (harakat) tidak dibaca.

Biasanya :  –  –  – . Dan sebagainya.

 Metode Al-Barqy sendiri memiliki beberapa karakteristik 

yang membedakannya dengan metode baca tulis al-Qur’an yang 

lainnya yakni sebagai berikut10;

1) Tidak perlu berjilid-jilid;

10  Umi Machmudah, dkk, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, h. 2.
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2) Praktis untuk segala umur;

3) Cepat dapat membaca huruf sambung;

4) Dilengkapi teknik imlak yang praktis dan teknik menulis 

(khath);

5) Menggunakan metode yang aktual yaitu metode SAS;

6) Dilengkapi buku latihan menulis Al-Barqy (LKS).

D.FENOMENA KONSTRUKTIVISTIK DALAM 
METODE AL-BARQY

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa metode Al-

Barqy memiliki beragam karakateristik atau prinsip-prinsip yang 

mencirikan  metode al-Barqy itu sendiri. Oleh karena itu, di sini 

penulis ingin mencoba menelusuri dan menganalisis adanya 

fenomena  konstruktivistik yang terdapat dalam  metode al-Barqy. 

Adapun uraiannya sebagai berikut;

1. Konsep Asimilasi dan Akomodasi

Dari segi pembentukan polanya, metode Al-Barqy sendiri 

didesain dalam bentuk atau pola-pola kata atau bahasa yang 

lebih dekat dengan bahasa anak-anak. Hal ini dimaksudkan 

agar dapat menyesuaikan ucapan yang biasa dilafalkan anak-

anak sehari-hari. Yaitu, a-da-ra-ja, ma-ha-ka-ya, ka-ta-wa-na, 

sa-ma-la-ba. Jadi, sebisa mungkin diusahakan anak-anak tidak 

asing dengan bacaan yang tengah mereka pelajari. Dan ternyata, 

hal ini senada dengan prinsip dasar  konstruktivisme yang 

mengemukakan bahwa untuk menautkan data baru ke struktur 

kognitif dapat dilakukan dua cara; Pertama, Asimilasi yakni 

menautkan data baru ke struktur kognitif dengan langsung 

mengasimilasikannya karena sudah sesuai dengan yang ada 

pada skema yang ada. 

Disamping itu juga, metode Al-Barqy merupakan perpaduan 

antara metode ho-no-co-ro-ko (Jawa) dan metode Arab, akan 

tetapi agar lebih efektif dan efi sien, metode ho-no-co-ro-ko yang 
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terdiri dari 5 suku kata itu dipadatkan menjadi 4 suku kata saja 

dengan harapan agar dapat mempermudah cara belajar yang 

menggunakan metode Al-Barqy tersebut. Disinilah terjadi cara 

yang kedua yakni Akomodasi yaitu menautkan data baru ke 

struktur kognitif dengan mengubah skema yang ada terlebih 

dahulu supaya sesuai dengan data baru tersebut.

Oleh sebab itu, penganut konstruktivis mengemukakan bahwa 

pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan (realitas). 

Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang 

ada. Pengetahuan selalu akibat dari suatu konstruksi kognitif 

kenyataan melalui kegiatan seseorang. Seseorang membentuk 

skema, konsep, nilai dan struktur pengetahuan yang diperlukan 

untuk pengetahuan. Maka pengetahuan bukanlah tentang dunia 

lepas dari pengamatan tetapi merupakan ciptaan manusia yang 

mengkonstruksi pengalaman atau dunia sejauh dialaminya.11

2. Pendekatan SAS (Struktural Analitik-Sintetik)

Dari segi pengajarannya,  metode al-Barqy menggunakan 

pendekatan global atau  Gestald Pyschiology yang bersifat 

Analitik-Sintetik yang dikenal dengan istilah  Struktural 

Analitik-Sintetik (SAS). Dalam hal ini, pengarang Al-Barqy 

secara tidak langsung juga telah mengadopsi salah satu teori 

dalam konstruktivis yakni tentang keseluruhan (whole) 

sebagai fenomena kesadaran. Diantara yang termasuk sebagai 

belajar dengan keseluruhan (learning by wholes) adalah metode 

global yang dikemukakan oleh Ovid De Croly yang kemudian 

dikembangkan menjadi SAS.

Metode ini digunakan untuk pembelajaran membaca (al-

Qur’an) bagi siswa pemula. Proses pembelajaran bermulai dari 

fase analitik yakni guru memberikan contoh bacaan (modelling) 

yang berupa kata-kata lembaga dan santri mengikutinya sampai 

hafal, dilanjutkan dengan pemenggalan kata lembaga dan 

terakhir evaluasi yaitu dengan cara guru menunjuk huruf secara 

acak dan santri membacanya. Dilanjutkan fase sintetik yakni 

11  Paul Suparno, Filsafat  Konstruktivisme, h. 87.
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satu huruf (suku) digabung dengan yang lain, hingga berupa 

suatu bacaan, misal:

3. Konsep Analisis

Dari segi penyusunan materinya, al-Barqy menyajikan 

materinya bermula dari bahan yang tidak bisa dimengerti 

melalui cara apapun atau dari bagian tidak bermakna seperti   

–  –  –   dan  , , kemudian beranjak ke materi yang dapat 

dipahami maknanya seperti  ,  dan lain seterusnya. Dalam 

hal ini, penulis berasumsi bahwa dalam penyusunan materi 

al-Barqy, sesungguhnya pengarang sendiri telah menerapkan 

salah satu gagasan atau teori konstruktivis tentang pendekatan 

nosional-fungsional. Pendekatan ini lebih mengedapankan 

kelancaran dari pada ketepatan (maknanya). Disisi lain, hal 

ini juga bersesuaian dengan karakteristik  metode al-Barqy 

itu sendiri yang lebih mengedapankan dapat membaca huruf 

sambung tanpa harus mengetahui maknanya.

Disamping itu juga, salah satu karakteristik  metode al-Barqy 

yakni sedikit tak berjilid jilid seperti Iqra` yang mengindikasikan 

bahwa adanya penekanan pembelajaran pada pemahaman bukan 

pembiasaan. Lebih jauh hal itu menunjukkan pengharapan pada 

siswa untuk menggunakan analisis bukan analogi.

4. Konsep otomatisasi 

Dapat kita amati dengan seksama bahwa  metode al-Barqy 

dalam hal penyusunan materinya ingin mengemukakan perlu 

adanya pengulang-ulangan atau latihan. Indikasi ini dapat dilihat 

dari salah satu materi yang disajikan oleh al-Barqy sendiri yakni;
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Menurut hemat penulis, bahwa konsep pengulangan yang 

telah dikemukakan penganut konstruktivis ternyata secara tidak 

langsung telah ada tersirat dalam penyajian atau penyusunan 

materi al-Barqy itu sendiri. Namun demikian perlu diketahui 

bersama bahwa pengulangan dapat mengambil berbagai bentuk 

seperti review, practice (praktek) serta drilling (latihan). Dalam 

hal ini latihan sendiri ada dua macam: latihan tubian (massed 

practice) dan latihan tersebar (distributed practice). Secara 

implisit, psikologi kognitif sebagai basis dari  konstruktivisme 

lebih cenderung kepada latihan tersebar (distributed practice) 

karena dalam penelitiannya ditemukan bahwa latihan tersebar 

lebih efektif daripada latihan tubian untuk belajar dan 

penyimpanan (retention), baik pada meaningful learning maupun 

pada sejumlah faktor sepertu usia, kemampuan belajar, tabiat, 

kuantitas, dan kesulitan tugas.

Pengulangan sendiri selain bertujuan untuk otomatisasi juga 

dimaksudkan untuk menghasilkan peningkatan kemahiran 

motorik, dan pada saat yang sama juga dapat menghasilkan pula 

peningkatan kemahiran kognitif dan retention.

5. Generalisasi sebagai basis transfer belajar

Perlu diketahui bersama bahwa  metode al-Barqy sendiri lebih 

menekankan analisis ketimbang analogi, maka basis transfer 

belajar yang dikembangkan adalah generalisasi. Dalam hal ini 

dibedakan antara dua macam transfer, yakni transfer lateral 

dan transfer vertikal. Dalam transfer lateral, kemampuan-

kemampuan belajar yang ada diaplikasikan secara tidak langusng 

dan dalam pengertian secara umum untuk menyelesaikan 
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problem terkait atau untuk memahami materi lain dalam disiplin 

ilmu yang berbeda. Hal ini melibatkan generalisasi perangkat 

belajar yang ada untuk menyelesaikan problem terkait bidang 

pengetahuan yang agak berbeda.

Sedangkan transfer vertikal berlaku untuk situasi di mana 

penguasaan perangkat yang agak spesifi k, dari kemampuan-

kemampuan subordinate (subordinate capabilities), merupakan 

prasyarat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi 

dalam (lingkup) sub bidang pengetahuan yang agak terbatas.

E. KESIMPULAN

 Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana 

pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-

gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan 

yang telah dimiliki di masa lalu atau ada pada saat itu. Dengan kata 

lain, belajar melibatkan konstruksi pengetahuan seseorang dari 

pengalamannya sendiri oleh dirinya sendiri.

Pandangan  konstruktivisme banyak mempengaruhi pada aspek 

pendidikan yang meliuputi belajar dan pembelajaran, tujuan, 

strategi, evaluasi dan lain-lain. Selain itu juga ternyata pandangan-

pandangan konsruktivistik tersebut juga ada tersirat dalam metode 

belajar baca tulis al-Qur’an al-Barqy yang dicetuskan oleh Muhajir 

Sulthon.

Setelah diadakan penelusuran dan analisis mengenai  fenomena 

 konstruktivistik dalam  metode al-Barqy akhirnya dapat ditemukan 

poin-poin penting  konstruktivistik dalam Al-Barqy seperti konsep 

asimilasi dan akomadasi, pendekatan SAS, konsep nosional-

fungsional, konsep otomatisasi atau pengulangan, dan bersifat 

atomistik. 
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MANAJEMEN EKONOMI PONDOK 
PESANTREN:

STUDI PP AL-ASHRIYAH NURUL IMAN 
PARUNG

H. M. Suparta

Dosen STAI AL-HIKMAH Jakarta

Absract

Boarding school (pesantren) is an image of traditional education, 

and for years has been mantaining its tradition through 

development of pesantren educational system. However, its 

encounter with modern world motivates pesantren to adapt by 

accomodating values of modernism in its management. Pesantren 

of al-Ashriyah Nurul Islam is one of pesantren which modernize 

its economic management. Th is pesantren creates various business 

units such as rubbish-recycling, production of soybeand curd 

and fermented soybean cake, production of bread, cooperation, 

plantation and such. Outcomes of those businesses are used to 

develop pesantren and schoolarship program. Th ose business units 

have to be maximum because the thousands number of students 

there are not asked for educational fee.

Keywords: Management, Boarding School Economic, Entrepreneurship
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Abstrak

Pondok pesantren merupakan potret pendidikan tradisional 

dan selama bertahun-tahun mempertahankan tradisinya 

melalui pembangunan sistem pendidikan pesantren. Namun 

persentuhan dengan dunia modern, mendorong pesantren untuk 

melakukan penyesuaian dengan mengakomodasi nilai-nilai 

modernism dalam manajemen pengelolaan. Pondok Pesantren al-

Ashriyah Nurul Islam termasuk pesantren yang memodernisasi 

manajemen ekonomi. Ragam unit-unit usaha di bidang ekonomi 

diciptakan mulai dari pengelolaan sampah, produksi tahu-tempe, 

produksi roti, koperasi, perikanan, perkebunan dan unit usaha 

lainnya. Hasil usaha tersebut dipergunakan untuk pengembangan 

pesantren dan pemberian beasiswa. Dengan jumlah santri yang 

mencapai ribuan orang, sudah barang tentu unit usahanya harus 

maksimal. Karena di dalam pesantren tersebut, seluruh santri 

tidak dimintai biaya pendidikan.

Kata Kunci: Manajemen, Ekonomi pesantren, Kewirausahaan
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A. PENDAHULUAN

P
ondok pesantren atau sering disingkat pontren bisa 

didefi nisikan sebagai sebuah asrama pendidikan tradisional, 

dimana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar 

di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan 

kiai. Santri tersebut menetap dalam komplek yang di dalamnya 

terdapat masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan 

keagamaan lainnya.1 Pesantren juga dapat dipahami sebagai 

lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara 

non-klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam 

kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam 

bahasa arab yang ditulis oleh ulama abad pertengahan, dan para 

santrinya biasanya tinggal di dalamnya.2

Pondok Pesantren merupakan lembaga dan wahana  pendidikan 

agama sekaligus sebagai komunitas santri yang “ngaji“ ilmu agama 

Islam. Pondok Pesantren sebagai lembaga tidak hanya identik 

dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian 

(indigenous) Indonesia,3 sebab keberadaanya mulai dikenal di bumi 

Nusantara pada periode abad ke 13 – 17 M, dan di Jawa pada abad 

ke 15 – 16 M.4

Keberadaan pesantren di Indonesia untuk pertama kalinya tidak 

diketahui secara pasti.5 Namun, cikal bakal pesantren secara umum 

tidak bisa dipisahkan dari sejarah pengaruh  Walisongo abad 15-16 

1 Pesantren paling tidak memiliki lima elemen dasar, yakni pondok, masjid, santri, 
pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kiai. Lihat Hasbullah, Sejarah  Pendidikan Islam 
di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafi ndo, 1996), h. 24; Zamakhsyari Dhofi er,Tradisi 
Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta:LP3ES, 1982), h. 44.

2 Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta  Pendidikan Islam, (Bandung: 
Pustaka Setia, 1998), h. 99.

3 Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan, 
(Jakarta:Paramadiana, 1997), h. 3.

4 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), h. 6.
5 Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada 

1984-1985 diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1062 di 
Pamekasan Madura, dengan nama Pesantren Jan Tampes II. Akan tetapi, hal ini juga 
diragukan, karena tentunya ada Pesantren Jan Tampes I yang lebih tua.Kendatipun 
Islam tertua di Indonesia yang peran sertanya tidak diragukan lagi, adalah sangat besar 
bagi perkembangan Islam di nusantara. Hasbullah, Sejarah  Pendidikan Islam di Indonesia, 
(Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada, 1996), h. 41.
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di Jawa.  Maulana Malik Ibrahim (w. 1419 di Gresik, Jawa Timur), 

spiritual father  Walisongo, dianggap sebagai guru pertama dalam 

tradisi pesantren di tanah Jawa.6 Hal ini mengingat Syekh  Maulana 

Malik Ibrahim atau  Syekh Maulana Maghribi yang juga dikenal 

sebagai  Sunan Gresik adalah orang yang pertama dari sembilan 

wali yang terkenal (walisongo) dalam penyebaran Islam di Jawa.7  

Beberapa penulis mencatatat, pondok pesantren pertama kali 

didirikan oleh Syekh  Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana 

Magribi, yang wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 H, bertepatan 

dengan tanggal 8 April 1419 M.8 Menurut Ronald Alan Lukens 

Bull, Syekh  Maulana Malik Ibrahim mendirikan Pondok pesantren 

di Jawa pada tahun 1399 M untuk menyebarkan Islam di Jawa.9 

Namun dapat dihitung bahwa sedikitnya pondok pesantren telah 

ada sejak 300 – 400 tahun lampau. Usianya yang panjang ini kiranya 

sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa pondok pesantren 

telah menjadi milik budaya bangsa dalam bidang pendidikan, dan 

telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.10

B. EKSISTENSI PONDOK PESANTREN

Tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan 

pondok pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden 

Rahmat ( Sunan Ampel). Ia mendirikan pesantren di Kembang 

Kuning dan pada waktu itu hanya memiliki tiga orang santri, yaitu 

Wiryo Suroyo, Abu Hurairah, dan Kyai Bangkuning. Kemudian 

ia pindah ke Ampel Denta, Surabaya dan mendirikan pondok 

pesantren di sana. Misi keagamaan dan pendidikan  Sunan 

Ampel mencapai sukses, sehingga beliau dikenal oleh masyarakat 

Majapahit. Kemudian bermunculan pesantren-pesantren baru 

yang didirikan oleh para santri dan putra beliau. Misalnya oleh 

6 Qodri Abdillah Azizy, Dinamika Pesantren dan Madrasah, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2002), h. 3.

7 Hasbullah, Sejarah Pendidikan, h.26.
8 Wahjortomo, Perguruan Tinggi Pesantren (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 70.
9 Ronald Alan Lukens Bull, A Peaceful Jihad: Javanese Education and Religion 

IdentityConstruction, ( Michigan:Arizona State University, 1997), h. 70
10  Mastuhu,Dinamika, h. 7.



Manajemen Ekonomi Ponpes ...

HIKMAH, Vol.  XI, No. 2,  2015  ~ 51

Raden Patah, dan Pesantren Tuban oleh  Sunan Bonang.11

Di lihat dari sejarahnya, pesantren tumbuh dan berkembang 

dengan sendirinya dalam masyarakat yang terdapat implikasi-

implikasi politis sosio-kultural yang menggambarkan sikap 

ulama-ulama Islam sepanjang sejarah. Sejak negara Indonesia 

dijajah oleh orang barat, ulama-ulama bersifat noncooperation 

terhadap penjajah serta mendidik santri-santrinya dengan sikap 

politis anti penjajah serta nonkompromi terhadap mereka dalam 

bidang  pendidikan agama pondok pesantren. Oleh karena itu, 

pada masa penjajahan tersebut pondok menjadi satu-satunya 

lembaga  pendidikan Islam yang menggembleng kader-kader umat 

yang tangguh dan gigih mengembangkan agama serta menentang 

penjajahan berkat jiwa Islam yang berada dalam dada mereka. 

Jadi, di dalam pondok pesantren tersebut tertanam patriotisme di 

samping fanatisme agama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

pada masa itu.12

Ada beberapa pendapat mengenai proses lahirnya pesantren, 

perbedaan pendangan ini dapat dikategorikan menjadi dua 

pendapat, yaitu:

Pertama, kelompok ini berpendapat bahwa pesantren merupakan 

hasil kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan 

budaya dengan budaya pra Islam. Pesantren merupakan sistem 

 pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem 

pendidikan  Hindu-Budha. Dengan demikian, pesantren dapat 

disamakan dengan asyrama atau  mandala dalam khasanah lembaga 

 pendidikan pra-Islam.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren diadopsi 

dari lembaga  pendidikan Islam Timur-Tengah. Kelompok 

ini meragukan pendapat yang menyatakan bahwa lembaga 

pendidikan   asyrama  dan   mandala yang sudah ada sejak zaman 

 Hindu-Budha sebagai tempat berlangsungnya praktik pengajaran 

tekstual sebagaimana di pesantren. Termasuk dalam kelompok ini 

adalah  Martin Van Bruinessen, salah seorang sarjana Barat yang 
11 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi, h. 71.
12 Djamaluddin, & Abdullah Aly, Kapita Selekta, h. 99.
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concern terhadap sejarah perkembangan pesantren di Indonesia.

Lepas dari itu semua, sebagai pusat penyiaran Islam tertua, 

pesantren lahir dan berkembang seiring masuknya Islam di 

Indonesia. Lahirnya pesantren di Indonesia sangat berkaitan 

dengan adanya tuntutan dan kebutuhan zaman, yaitu kesadaran 

terhadap kewajiban dakwah islamiyah, yakni menyebarkan dan 

mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader 

ulama atau da’i.13 Dengan kata lain, pesantren di Indonesia memiliki 

peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan itu sendiri maupun 

bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan 

yang ada, kegiatan  pendidikan agama di nusantara telah dimulai 

sejak tahun 1596.14 

C. MANAJEMAN EKONOMI PESANTREN 

 1. Gambaran Pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman

Pondok Pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman adalah sebuah 

pondok modern yang beralamatkan di Jalan Nurul Iman Desa 

Warujaya Kec. Parung Kab. Bogor, Jawa Barat. Pesantren 

didirikan pada 16 Juni 1998. Pesantren ini termasuk pesantren 

modern yang didirikan oleh Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh 

Abubakar.

Pada mulanya para santri menetap di asrama belakang rumah 

beliau, namun karena makin banyaknya santri yang berminat 

maka dibangunkan sebuah kobong (bangunan dari bambu) yang 

berukuran 4 X 5 meter di areal tanah yang awalnya sebuah hutan 

semak belukar dan rumput ilalang. Hari ke hari semakin banyak 

santri yang berminat hingga kobong tersebut tidak lagi mencukupi 

untuk ditempati. Mulailah beliau membangun gedung asrama di 

samping kobong tersebut, diawali dengan membagun gedung H. 

Isya dengan luas 15x12 M2 pada tahun 2000. 

13 Hasbullah, Sejarah Pendidikan, h. 145
14 Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel salah seorang pengkaji keislaman di 

Indonesia, menjelang abad ke-12 pusat-pusat studi di Aceh, Palembang, Jawa Timur dan 
Gowa telah menghasilkan tulisan-tulisan penting dan telah menarik minat masyarakat 
sekitar untuk belajar.
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Keberadaan asrama ternyata telah memberikan pandangan 

baru dan menambah sengat dalam belajar mereka. Perkembangan 

terus berlanjut, dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah santri 

begitu drastis yang pada akhirnya muncul asrama-asrama baru 

yang menjadi objek penampungan para santri, seperti asrama 

Gandhi seva loka dengan luas 15x12 M2, lalu disusul dengan 

dibangunnya asrama lain dengan luas 15x12 M2 masih pada 

tahun 2000. 

Sebagai pengemban tugas, para santri dituntut untuk 

memproyeksikan keseharian mereka antara pengembangan 

ilmu akhirat – sebagai  program utama pada bidang pendidikan 

pondok pesantren – dengan IPTEK sebagai pendamping 

proyek mereka di dunia. Lalu, dibangun kembali satu tempat 

ibadah untuk para santri dengan luas 32.5x9.50 M2, di depan 

pintu gerbang pondok. Mulai dari sinilah perkembangan demi 

perkembangan terlihat. Terbukti dari munculnya asrama-asrama 

baru di lingkungan komplek pondok pesantren, yaitu asrama 

Hanif (perkomplekan putra) dengan luas 12x6 M2 dan asrama 

H. Kosim (perkomplekan putra) dengan luas 12x6 M2, asrama 

Olga Fatma (perkomplekan putra) dengan luas 20x12 M2, 

asrama Anwariyyah (perkomplekan putra) dengan luas 56x12 

M2, tiga lokal asrama (perkomplekan putri), asrama dengan tiga 

belas kamar (perkomplekan putri), gedung belajar tingkat dua 

(perkomplekan putri) dan dua tempat ibadah (Masjid) di area 

perkomplekan putra dengan luas 36x36 M2 dan putri dengan 

luas 30x30 M2. Saat ini, luas area pondok pesantren mencapai 

60 hektar dengan jumlah santrinya mencapai 10.378 orang, 

yang terdiri dari 5.871 santri putra dan 4.507 santri putri. PP 

al-Ashriyyah Nurul Islam mempunyai visi yakni membangun 

manusia seutuhnya serta menciptakan generasi masa depan 

yang Islami, cerdas, unggul, percaya diri dan berjiwa mandiri.

Dari waktu ke waktu, mulailah tersebar nama Pondok 

Pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman dengan seluruh pembiayaan 

pendidikan, pengobatan, makan dan minum serta sarana dan 

pra-sarana ditanggung oleh pihak yayasan (gratis). Mulai 
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dari sinilah berdatangan para santri yang berminat belajar di 

pondok pesantren, tidak hanya dari daerah Desa Waru Jaya 

saja, melainkan hingga daerah-daerah jauh di dataran bumi 

Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar 

negeri. 

Nama al-Ashriyyah Nurul Iman dinukil dari bahasa Arab, 

al-‘A riyyah bermakna modern, yang tujuannya “menjadi pusat 

pembinaan  pendidikan agama dan pengetahuan umum secara 

terpadu dan modern. Nurul Iman berawal dari kosa kata 

bahasa Arab, nūr yang bermakna cahaya, dan al-īmān bermakna 

keimanan. Oleh karena itu, Pondok Pesantren al-Ashriyyah 

Nurul Iman diharapkan mampu menciptakan ulama-ulama 

yang memiliki ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan 

umum yang terpadu dan modern dengan diselimuti cahaya 

keimanan yang tinggi. Kini, seiring bertambahnya jumlah santri 

yang begitu banyak, Yayasan Pondok Pesantren al-Ashriyyah 

Nurul Iman tetap senantiasa menjadi lembaga pendidikan yang 

siap menanggung seluruh biaya pendidikannya, makan dan 

minumnya, pengobatannya serta sarana dan prasarana lainnya. 

Dengan kata lain, gratis untuk seluruh lapisan masyarakat, 

terutama bagi mereka dari golongan yang tidak mampu, fakir, 

miskin,anak yatim, serta anak-anak terlantar. 

Sistem pembelajaran di pondok pesantren al-Ashriyyah Nurul 

Iman memadukan antara sistem pembelajaran salafi yyah yang 

merujuk pada pembahasan kitab-kitab klasik (Tafsīr Jalālain, 

Na wu al-Jurumiyah, ‘Imri ī, Alfi yah, Fiqh Safīnatun Najāh, 

Gayah Wataqrīb, Fat ul Mu’īn, dan lain sebagainya), serta 

sistem pendidikan modern yang merujuk pada kurikulum yang 

ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu, karena 

pendidikan ini adalah  pendidikan padat karya, maka anak-anak 

juga belajar cara membuat roti, tahu, tempe, kecap, sabun, dan 

tata cara jahit-menjahit. Beliau sangat membutuhkan sarana-

sarana yang memudahkan terlaksananya pendidikan tersebut.

Pendidikan formal yang ada adalah: Taman Kanak- kanak 
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(TK); Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); 

Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Tinggi al-Ashriyyah 

Nurul Iman (STAINI).

2. Pengelolaan Ekonomi Pesantren 

a. Sumber Dana

Sejarah pesantren yang awalnya berada jauh dari perkotaan, 

kini mulai banyak pesantren yang berdiri di pusat kota. Minat 

masyarakat terhadap pesantren juga berasal dari kalangan 

masyarakat yang berekonomi beragam. Pesantren dianggap 

sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan 

berbagai ilmu-ilmu agama dan umum tetapi juga membentuk 

karakter manusia yang berakhlakul karimah sehingga 

terbentuk manusia yang mumpuni dalam bidang agama 

dengan akhlak yang mulia. Bahkan dalam perkembangan 

pada saat ini sudah banyak pesantren yang mengembangkan 

orientasinya di samping pengajaran  pendidikan agama juga 

memberdayakan ekonominya dengan mengeksplorasi sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia yang dimilikinya 

serta membentuk jiwa enterpreneurship pada santrinya. 

Dalam kenyataannya keberadaan pondok pesantren di 

Indonesia pada umumnya mempunyai dua modal utama dalam 

perekonomian yaitu modal berupa tanah sebagai sumber daya 

yang luas dan tenaga santri yang merupakan faktor tenaga 

kerja dalam perekonomian. Kelebihan-kelebihan  inilah yang 

dimiliki oleh pondok pesantren di Indonesia dan apabila 

dapat dimanfaatkan secara optimal akan menumbuhkan 

potensi perekonomian yang sangat besar. Hal inilah yang 

coba dimanfaatkan oleh pendiri pesantren al-Ashriyah 

untuk memberdayakan potensi perekonomian yang dimiliki 

pesantren dalam rangka kemandirian pesantren dalam 

bidang ekonomi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa salah satu usaha 

yang dijalankan oleh pesantren al-Ashriyah Nurul Iman adalah 
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daur ulang sampah. Usaha daur ulang sampah ini dijalankan 

dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik. 

Sampah organik diolah menjadi bahan pupuk kompos yang 

bisa dijual ke petani sedangkan sampah anorganik bisa dijual 

ke pengumpul barang bekas. Sumber bahan sampah yang 

diolah berasal dari pesantren sendiri maupun dari pasar 

Parung Bogor karena posisi dari pesantren yang berdekatan 

dengan pasar. Dan hasilnya setelah beberapa tahun berjalan 

usaha daur ulang sampah ini bisa membeli mesin pengolah 

sampah, mesin pabrik roti maupun alat-alat produksi lain 

yang menunjang perekonomian di pesantren al-Ashriyah.

Dari usaha daur ulang sampah inilah kemudian pesantren 

al-Ashriyah mengembangkan usaha-usaha di bidang lain 

seperti usaha pabrik roti, usaha produksi tahu, tempe dan 

susu kedelai, pertanian, perikanan, peternakan, konveksi, 

entertainment, foto copy, warnet maupun produksi air 

minum “Ointika”.

Di samping berasal dari modal sendiri, pengembangan 

usaha-usaha di pesantren al-Ashriyah juga menerima 

bantuan dari berbagai pihak yang ingin berpartisipasi 

dalam pengembangan pesantren. Pihak-pihak luar tersebut 

antara lain dari berbagai KEDUBES negara asing yang 

ada di Indonesia, kementerian Kelautan dan Perikanan, 

kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan 

Desa Tertinggal, Kementerian Pertanian, PASPAMPRES, 

Pemerintah Daerah (PEMDA) Bogor, Yayasan BUDHA TSU 

CHI, Dompet Dhuafa, maupun pihak-pihak individu yang 

berkenan memberikan sumbangan ke Pesantren. Untuk 

penyelenggaraan pendidikannya pesantren al-Ashriyah juga 

menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari 

KEMENDIKBUD.

Sumber dana untuk biaya operasional pondok pesantren 

seluruhnya berasal  dari hasil usaha pesantren, baik usaha 

mandiri yang dilakukan oleh pesantren, maupun berbentuk 

kerjasama dengan pihak luar. Sumber dana yang dihasilkan 
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dari usaha pesantren adalah hasil usaha dari  unit- unit 

wirausaha yang menghasilkan produk dan jasa, seperti 

pabrik roti, susu kedelai, percetakan, air mineral kemasan 

hexagonal, perikanan, peternakan dan lain- lain. Sedangkan 

sumber dana yang berasal dari kerjasama dengan pihak luar 

adalah meliputi; menyewakan lahan sawah seluas 200 hektar 

di wilayah Karawang dan kerjasama permodalan tambang 

batubara di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan 

Sumatera. Kini sedang dirintis kerjasama penanaman pohon 

Jinjing seluas 60 hektar di kawasan Bogor. 

Dana modal wirausaha pada tahap awal diperoleh dari 

hasil daur ulang sampah. Misalnya untuk membeli mesin 

pembuat roti dan donat, mesin pembuat tahu dan lain-lain 

banyak yang berasal dari hasil daur ulang sampah. Sedangkan 

dana untuk pembangunan fi sik pesantren, seperti asrama, 

masjid, ruang belajar dan sebagainya lebih banyak diperoleh 

dari sumbangan para dermawan, baik dalam bentuk fi sik 

bangunan maupun uang tunai melalui rekening pesantren. 

Seluruh dana/keuangan bermuara ke pesantren dan 

pengelola keuangan dikontrol dan dipegang oleh pimpinan 

pondok pesantren.15

b. Jenis dan Bentuk Kelembagaan

1) Koperasi Pesantren

Koperasi Pondok pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman 

bernama Koperasi Nurul Iman Sejahtera dengan akta 

pendirian oleh notaris Subijanto Sastrodirdjo, SH, MH 

nomor 14 tanggal 26 April 2012. Sebelum berbadan 

hukum, koperasi Nurul Iman dalam operasionalnya 

sempat beberapa kali pindah kantor tempat beroprasi. 

Tahun 2003 berkantor di sebuah gedung yang saat ini 

dipergunakan sebagai asrama santri. Kemudian pada 

15 Wawancara dengan Umi Waheeda, Pimpinan Pesantren Nurul Iman, di Parung 
Bogor, 19 November 2014.
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tahun 2005, berpindah di salah satu ruang masjid, selama 

lebih kurang 4 tahun. Selanjutnya tahun 2009 berpindah 

lagi di gedung yang sebelumnya ditempati oleh para 

dewan asatidz dan berkantor selama 2 tahun. Semakin 

banyaknya santri yang belajar di Pondok Pesantren 

al-Ashriyyah Nurul Iman, maka kemudian dibangun 

gedung khusus untuk Koperasi, dan mulai menempati. 

kantor baru tersebut sejak tahun 2011 sampai sekarang. 

Selain itu, semakin bertambahnya unit usaha di Pondok 

Pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman, koperasi kini sudah 

berbadan hukum dan namanya menjadi Koperasi Nurul 

Iman Sejahtera. Secara kordinatif, koperasi menangani 

unit-unit wirausaha yang ada di pondok pesantren, yaitu 

pabrik air hexagonal “Ointika”, pabrik tahu dan tempe, 

pabrik roti, Nurul Iman Off set, budidaya ikan air tawar 

dan ikan hias, pembuatan pupuk organic, pertanian, daur 

ulang sampah, biogas, peternakan sapi dan kambing, 

toserba dan susu kedelai.16

2) Daur Ulang Sampah

Daur ulang sampah Nurul Iman merupakan salah satu 

unit usaha di Yayasan al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic 

Boarding School. Berawal dari tumpukan sampah yang 

dikumpulkan oleh bidang kebersihan Pondok Pesantren 

al-Ashriyyah Nurul Iman yang semakin hari semakin 

bertambah sehingga sangat mengganggu kelestarian 

lingkungan. Dari sampah yang dikumpukan oleh bidang 

kebersihan itulah, kemudian petugas daur ulang menyortir 

dan menjual jenis sampah yang bisa didaur ulang sebagai 

tambahan pemenuhan kebutuhan pesantren.

3) Toserba 

Toserba Nurul Iman merupakan bidang usaha yang 

pertama kali berdiri di Pondok Pesantren al-Ashriyyah 

Nurul Iman. Berawal dari keinginan para santri yang ingin 

16 Umi Waheeda, Profi l al-Ashriyah Nurul Iman Islamic Boarding School, (Profi l 
Yayasan, Parung Bogor, Januari 2014), h. 15.
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menyediakan makanan ringan untuk rekan-rekannya, 

beberapa santri menghadap Abah (panggilan untuk asy-

Syekh Habib Saggaf Bin Mahdi Bin Syekh Abu Bakar) 

bermaksud mengutarakan niatnya. Dengan diberi modal 

sebesar Rp 50.000,00 oleh Abah berdirilah embrio Toserba 

Nurul Iman, tepatnya pada tahun 1999.

4) Pertanian 

Pertanian al-Ashriyyah Nurul Iman, atau sering juga 

disebut dengan Departemen Pertanian Pondok Pesantren 

al-Ashriyyah Nurul Iman (DEPTANI), merupakan salah 

satu unit usaha yang pertama kali berdiri di Yayasan 

al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School, 

Departemen Pertanian al-Ashriyyah Nurul Iman tepatnya 

didirikan  pada tanggal 5 Maret 2004.

5) Perikanan 

Usaha perikanan di Yayasan al-Ashriyyah Nurul Iman 

Islamic Boarding School telah bergulir sejak tahun 2005 

hingga sekarang. Alasan dibukanya sektor usaha perikanan 

karena:

a) Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pondok 

Pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman secara keseluruhan 

terdapat 35 hektar empang yang terbentang di 

sebelah barat Pondok Pesantren al-Ashriyyah Nurul 

Iman, namun saat ini hanya sekitar 6 hektar yang 

dimanfaatkan.

b) Potensi sumber daya manusia, yakni hingga saat 

ini sedikitnya terdapat 1.000 santri pria yang dapat 

diterjunkan untuk pengembangan berbagai bidang 

usaha, termasuk perikanan.

c) Potensi alam yang terdapat di Bogor, khususnya Parung 

sangat memungkinkan bagi pengembangan budidaya 

ikan air tawar. 
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6) Pabrik Roti

Untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan Pondok 

Pesantren, Abah dengan dibantu para santrinya mendaur 

ulang sampah yang ada di Pondok Pesantren al-Ashriyyah 

Nurul Iman. Hasil dari daur ulang sampah tersebut 

dipergunakan untuk mendirikan usaha pembuatan roti, 

dan secara resmi berdirilah Pabrik Roti pada tahun 2006. 

Melalui pabrik roti pimpinan pesantren mengajarkan 

kepada para santrinya selain menguasai ilmu-ilmu agama 

juga menguasai ilmu kewirausahaan. Selain itu, beliau 

selalu menekankan agar santri mampu menjadi santri 

mandiri tanpa bergantung kepada orang lain yaitu dengan 

berwirausaha.

7) Nurul Iman Off set 

Pada awal bulan Juni tahun 2007, Abah membeli sebuah 

mesin Off set berukuran sedang, yang dibeli dengan harga 

kurang lebih Rp 365.000.000,00. Keberadaan mesin 

inilah yang melahirkan keputusan bahwa di Yayasan Al-

Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School akan 

berdiri sebuah usaha percetakan. Kemudian berdasarkan 

surat keputusan pimpinan Yayasan Al-Ashriyyah Nurul 

Iman Islamic Boarding School nomor: 039/YAPPANI/VI-

2007 tentang pendirian usaha percetakan, memutuskan 

bahwa terhitung mulai tanggal 03 Juni 2007, berdiri 

sebuah usaha percetakan yang sekarang dinamai “Nurul 

Iman Off set“. Dalam perkembangannya percetakan ini 

mencetak berbagai macam kebutuhan cetak seperti 

buletin, majalah, undangan, poster, kalender, kartu nama, 

buku, modul pelajaran, buku-buku LKS dari tingkat SD 

sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi (mahasiswa), 

dan buku penunjang pelajaran lainnya.

8) Produk Air Hexagonal “Ointika”

Berdasarkan penelitian Kementerian Pekerjaan Umum 

yang dilansir oleh media massa nasional di awal tahun 
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2007 terungkap 13 sungai di Jakarta tercemar berbagai 

macam bakteri sehingga dapat menyebabkan berbagai 

macam penyakit bagi yang mengkonsumsi air tersebut. 

Dengan memperhatikan kondisi yang memperihatinkan 

bagi masyarkat Indonesia yang notabenenya adalah negara 

agraris namun saat ini keberadaanya terusik oleh berbagai 

pencemaran, maka Pondok Pesantren al-Ashriyyah Nurul 

Iman memproduksi air minum Ointika melalui tekhnologi 

Reverse Osmosis yang memiliki berbagai manfaat 

dan keunggulan serta dapat meningkatkan kesehatan 

konsumen.

9) Konveksi 

Konveksi Nurul Iman (KONI) merupakan salah satu 

unit Koperasi Nurul Iman Sejahtera yang bergerak di 

bidang jahit menjahit. Berdirinya Konveksi Nurul Iman 

berawal pada tahun 2009 dimana kegiatan jahit menjahit 

bermula dengan jahitan manual (jahitan tangan) oleh 

sekelompok santri yang menamakan diri sebagai Asrama 

Umi Olga Fatma Tailor. Saat itu, Asrama Umi Olga Fatma 

Tailor sudah menghasilkan produk berupa jahit peci 

sarung, baju sarung, celana sarung, dan vermak. Meskipun 

masih dilakukan secara manual, hasil jahitan Asrama Umi 

Olga Fatma Tailor mampu memberikan kepuasan kepada 

konsumen bahkan semakin bertambah banyak konsumen 

yang membutuhkan jasa menjahit.

10)NIC Barbershop 

Terlihat rapihnya suatu pesantren itu juga dilihat dari 

kerapihan penampilan para santrinya. Abah, asy-Syeh 

Habib Saggaf bin Syeh Abi Bakar sangat menekankan 

akan kerapihan dan kedisiplinan para santrinya, bahkan 

menganjurkan kepada para santri putra untuk mencukur 

rambutnya hingga 3 cm demi menjaga kesehatan dan 

kerapihan. Barbershop atau salon Nurul Iman sekarang 

ini dipercayakan kepada santri yang diketuai oleh Ust. 

Fakhrurozi dengan 16 anggota tenaga kerja. Sesuai dengan 
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motto Pondok Pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman, free 

and quality education, Salon Nurul Iman ini pun sama sekali 

tidak memungut biaya dalam melayani para santri.

11)Tahu, Tempe, dan Susu Kedelai 

Pabrik tahu dan tempe berdiri pada tanggal 30 

November 2007, diresmikan langsung oleh pendiri dan 

pengasuh Pondok Pesantren al-Ashriyah Nurul Iman, 

asy-Syekh al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar 

bin Salim beserta Bapak Ketua MPR RI saat itu, Bapak M. 

Hidayat Nur Wahid. Kemudian pada tanggal 23 November 

2010, mulai memproduksi susu kedelai guna membantu 

mencukupi pemenuhan kebutuhan santri.

12)Peternakan 

Peternakan di Yayasan al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic 

Boarding School berawal pada tahun 2007 saat Abah 

memberi amanat berupa 5 ekor kambing kepada salah 

satu santrinya yang bernama Jalaludin untuk dipelihara. 

Pemeliharaan kambing sebanyak 5 ekor tersebut 

dimaksudkan sebagai masa percobaan dalam usaha 

peternakan yang pada saat itu memakan waktu selama 

2 tahun. Dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, kambing 

yang tadinya berjumlah 5 ekor tersebut berkembang biak 

menjadi 12 ekor.

13)Entertainment

Dengan jumlah santri yang cukup besar dan adanya 

kewajiban pengabdian kepada pesantren selama 2 tahun, 

maka setiap tahunnya pesantren al-Ashriyah Nurul Iman 

mempunyai sumber daya manusia yang melimpah dengan 

biaya yang minimal. Hal ini mendorong pihak pesantren 

untuk memberdayakan setiap sumber daya manusia yang 

dimilikinya dengan meningkatkan kemampuan tiap-tiap 

santri dalam berwirausaha. Salah satu bidang wirausaha 

yang dijalankan oleh pesantren al-Ashriyah adalah 

entertainment yang meliputi jasa rias pengantin dan 
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kesenian musik hadrah dan kelompok marawis. 

14)Warnet

Pondok Pesantren al-Ashriyah Nurul Iman adalah 

pesantren yang menerapkan model  pendidikan keagamaan 

modern mengadopsi kurikulum dari KEMENDIKBUD 

dalam pendidikan formal yang dilaksanakannya. 

Disamping itu pesantren juga masih mengajarkan berbagai 

kajian keagamaan dengan model salafi  dari berbagai kitab-

kitab kuning yang diajarkannya.

15)Paving Block

Mulai tahun 2012, pihak pesantren al-Ashriyah juga 

mencoba mengembangkan kegiatan usahanya di bidang 

pembuatan Paving Block untuk pembuatan jalan maupun 

halaman. Usaha pembuatan Paving Block ini didasari 

pemikiran untuk pengembangan jenis usaha dengan 

mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh pesantren.

16)Tambang Batubara

Dalam rangka pengembangan usahanya, pondok 

pesantren al-Ashriyah Nurul Iman bekerjasama 

dengan Yayasan Budha Tzu Chi mengembangkan usaha 

tambang Batubara yang berlokasi di Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Timur dan Sumatera. Usaha Batubara ini 

sudah berjalan semenjak Habib Saggaf masih hidup dan 

dilanjutkan sampai saat ini.

Usaha tambang Batubara ini dijalankan oleh pihak 

pesantren bekerjasama dengan yayasan Budha Tzu Chi 

dengan sistem bagi hasil 70% untuk pesantren dan 30% 

untuk yayasan Budha Tzu Chi. Walaupun tidak ada data 

yang akurat mengenai hasil usahanya, nampaknya hasil 

dari usaha tambang Batubara ini menyumbang pemasukan 

terbesar bagi operasional pesantren al-Ashriyah Nurul 

Iman.17

17 Wawancara dengan Umi Waheeda, Pimpinan Pesantren Nurul Iman, di Parung 
Bogor, 19 November 2014.
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c. Pihak Pengelola

Pondok pesantren al-Ashriyah berusaha secara terus 

menerus dan simultan mengembangkan berbagai jenis usaha 

yang bisa memberikan tingkat keuntungan guna menutupi 

biaya operasional pesantren. Keinginan mengembangkan 

berbagai unit usaha ini didasarkan pada prinsip pesantren 

yang ingin mengembangkan  pendidikan keagamaan secara 

gratis dan berkualitas sehingga menciptakan SDM santri 

yang mumpuni dalam bidang agama dan enterpreneurship.

Unit-unit usaha yang dikembangkan oleh pesantren al-

Ashriyah Nurul Iman hingga saat ini mencakup 16 jenis 

unit usaha yang semua bertujuan untuk menutupi biaya 

operasional pesantren dan pengembangan pesantren 

mengarah pada pendidikan yang berkualitas. Untuk itu 

diperlukan pengelolaan usaha yang profesional, mandiri dan 

bermutu. 

Dalam rangka meraih tujuan itu maka Umi Waheeda 

selaku pimpinan Pondok Pesantren al-Ashriyah menerapkan 

kebijakan one gates system dalam pengelolaan unit-unit 

usaha dalam pesantren. Dalam kebijakannya semua arus 

uang ataupun barang yang keluar dan masuk dalam unit 

usaha harus dilaporkan setiap hari kepada Umi Waheeda. 

Dari laporan yang masuk tersebut, maka akan dirumuskan 

langkah-langkah berikutnya dalam distribusi hasil-hasil 

unit usaha. Semua transaksi keuangan keluar dan masuknya 

memanfaatkan fasilitas perbankan yang pada saat ini 

menggunakan BRI Syariah.

Dalam semua bidang unit usaha, Umi Waheeda menunjuk 

koordinator yang bertanggung jawab atas unit usaha tersebut. 

Dan koordinator unit usaha harus melaporkan pekerjaannya 

maksimal jam 9 pagi setiap harinya. Dengan konsep seperti 

ini maka setiap perencanaan bisa dilakukan setiap harinya.

Sedangkan SDM pengelola unit usaha yang ada di 

Pesantren al-Ashriyah rata-rata diambil dari santri yang sudah 
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lulus pendidikan S1 dan mempunyai kewajiban mengabdi ke 

Pesantren selama 2 tahun. Para santri ini harus mengabdi di 

pesantren dengan terlibat langsung dalam unit-unit usaha di 

pesantren baik pertanian, peternakan, perkebunan, pabrik 

tahu, tempe dan susu kedelai maupun unit-unit usaha lain 

di pesantren. Sebagai koordinator unit usaha biasanya 

pesantren menunjuk tenaga-tenaga yang sudah profesional 

di bidang tersebut dan mau bekerjasama dengan pesantren.

Untuk lebih mengoptimalkan fungsi manajemen, maka 

Umi Waheeda membagi tugas dalam pesantren menjadi 

3 departemen yaitu Departemen Pendidikan, Kerjasama, 

dan Wirausaha. Ketiga departemen ini masing-masing 

bertanggung jawab dalam bidangnya dan secara keseluruhan 

beretanggung jawabkepada pimpinan Pesantren.

d. Distribusi dan Kerjasama

Seluruh program wirausaha dikerjakan oleh para alumni 

yang sedang mengabdi selama dua tahun dan dibantu oleh 

santri yang masih aktif secara terbatas dan bergiliran. 

Kecuali  pengembangan dan pengelolaan sawah di daerah 

Karawang diberdayakan dengan cara disewakan. Cara seperti 

ini dilakukan terutama karena dua pertimbangan. Pertama 

tempat relatif jauh dari pesantren, sehingga harus ada 

pengelolaan dan pengawasan secara intensif. Hal ini akan 

dapat menguras energi yang cukup besar. Kedua kondisi lahan 

yang kurang baik (kw 3), sehingga produk yang dihasilkan 

tidak dapat diprediksi (rata- rata hanya satu kali panen dalam 

satu tahun).

Seluruh wirausaha diperuntukan bagi para santri, baik 

berupa produk maupun jasa. Dari dua hal tersebut (produksi 

dan jasa) dari segi pemanfaatannya ada yang gratis dan ada 

yang dijual kepada santri. Jasa dan produk yang gratis adalah: 

Pangan (hasil pertanian/sawah, tahu, tempe, air mineral 
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bukan kemasan, perikanan dan peternakan) dan barbershop. 

Jasa dan produk yang dijual kepada santri adalah: Roti, donat, 

susu kedelai, air mineral dalam kemasan dan pakaian.

Ada produk pesantren yang sudah go public, yaitu air 

mineral Oinka yang sudah dipasarkan ke kawasan Bogor Jawa 

Barat khususnya dan beberapa  lembaga di kawasan Jakarta.18 

Usaha lain yang dipasarkan ke luar pesantren (menerima 

order) meskipun dalam jumlah yang terbatas adalah: 

konveksi, produk percetakan, paving block. Selain itu ada 

juga usaha batu bara di kawasan Kalimantan dan Sumatera. 

Usaha kerjasamanya adalah pihak pesantren sebagai salah 

satu pemegang sahamnya, dan seluruh keuntungannya 

digunakan untuk pemberdayaan pondok pesantren.

Dalam bidang kerjasama Pesantren al-Ashriyah Nurul 

Iman menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik muslim 

maupun non muslim dalam rangka menunjang keberhasilan 

sektor usaha pesantren. Seperti dalam bidang pertambangan 

pesantren al-Ashriyyah menjalin kerjasama dengan Yayasan 

Budha Tzu Chi. Dalam bidang pertanian dan perkebunan 

bekerjasama dengan kementerian Pertanian dan Perikanan 

serta HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan 

pihak-pihak lain yang berminat bekerjasama dalam bidang 

tersebut. Dalam bidang kesehatan pihak pesantren juga 

bekerjasama dengan Dompet Dhuafa dengan menyediakan 

Layanan Kesehatan Cuma (LKC) untuk santri dan yayasan 

Budha Tzu Chi yang setiap tiga bulan mengirimkan tenaga 

dokter untuk memeriksa kesehatan santri.

e. Perkembangan dan Proyeksi ke Depan

Secara kuantitatif jumlah santri Pondok Pesantren Al-

Ashriyyah Nurul Iman pernah mencapai jumlah 18.000 orang 

santri ( tahun 2011). Bahkan Habib Saggaf semasa hidupnya 

18 Wawancara dengan Nikmatullah, Ustadz Pesantren, di Parung Bogor, 26 
November 2013.
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berobsesi dapat menampung santri sebanyak 40.000 orang. 

Tetapi cita-cita tersebut belum dapat terwujud sebelum Habib 

Saggaf berpulang ke Rahmatullah (12 Nopember 2010). 

Kini top leader Pondok Pesantren dipegang oleh Umi 

Waheeda (isteri Habib Saggaf). Ia ingin bertindak realistis, 

tidak lagi berobsesi jumlah santri yang banyak tetapi Umi 

mencanangkan jumlah santri cukup dengan kisaran 10.000 

orang saja. Untuk mencapai jumlah tersebut maka diupayakan 

dengan mengatur input dan output santri, karena animo 

masyarakat yang ingin nyantri di Pesantren al-Ashriyyah 

Nurul Iman masih cukup tinggi, namun daya tampung dan 

kemampuan ekonomis pesantren sangat terbatas. Hal ini 

ia lakukan agar dapat mengoptimalkan proses pendidikan 

yang berkualitas dan mewujudkan kemandirian ekonomi 

pesantren. Umi sebagai backbone (tulang punggung) 

pesantren pengganti Abah (panggilan untuk Habib Saggaf) 

tidak ingin menggandalkan donatur untuk sekedar dapur 

pondok berasap, tapi ia ingin mengoptimalkan wirausaha- 

wirausaha yang ada. Kalau dulu wirausaha di dalam pondok 

adalah sebagai vocational studies (pendidikan keterampilan) 

semata, tetapi kini diupayakan wirausaha itu dapat 

menghidupi pesantren.

Pada saat pembinaan terhadap ribuan santri di masjid 

putra, Umi Waheeda menegaskan agar para santri kelak 

menjadi orang yang mandiri, tidak menjadi pegawai atau 

karyawan di suatu instansi, lembaga atau departemen 

tertentu, tetapi berupaya membuka lapangan kerja untuk 

dirinya dan orang lain. “Manusia yang paling baik adalah 

orang yang paling bermanfaat bagi orang lain” Demikian 

penegasan Umi, mengutip sebuah Hadis Nabi SAW. 

Pesantren al-Ashriyyah Nurul Iman mengembangkan sikap 

kemandirian yang sangat menonjol. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa indikator yang mengarah kepada terciptanya 

kemandirian. Misalnya, dalam pengembangan pendidikan 

pesantren, ia berani dan konsisten membina pendidikan dan 
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kegiatan ekonomi untuk menunjang kebutuhan pesantren yang 

seluruhnya dijalankan oleh tenaga- tenaga internal, yaitu para 

santri (terutama santri senior yang sedang mengabdi selama dua 

tahun). Konsep ini memiliki kekhasan tersendiri dan bersifat 

independen. Pesantren telah memiliki sistem pendidikan 

pesantren yang sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai 

kewirausahaan yang memadai, terstruktur dan tertata secara 

sistematis, baik dilihat dari substansi maupun strateginya. 

Ada tiga poin yang direkomendasikan untuk pesantren 

dalam rangka pengembangan bidang ekonomi pesantren ke 

depan, yaitu:

1) Mendapatkan perizinan pembelian beras dari Bulog 

dengan standar harga raskin.

2) Kerjasama dengan pihak luar dalam pengelolaan sawah 

milik pesantren. (kini sawah seluas 200 hektar di 

Karawang disewakan).

3) Pemberian modal usaha bagi semua unit wirausaha.19

Mengamati kondisi riil unit-unit wirausaha pesantren, 

bila dikelola, ditata dan dikembangkan secara professional, 

maka wirausaha pesantren dapat berkembang secara optimal, 

dan tidak saja dapat membackup kebutuhan pangan, tetapi 

menunjang kebutuhan- kebutuhan lainnya. 

Selain pesantren mengembangkan nilai-nilai pendidikan 

“kepesantrenan”, pembina pesantren berupaya menanamkan 

akan pentingnya enterpreneurship (wirausaha) bagi generasi 

muda (baca: santri). Pesantren Nurul Iman tak mau kalah 

peranannya dalam mencetak manusia yang kreatif, produktif  

dan mandiri. Unit-unit wirausaha dijalankan bukan sekedar 

menghasilkan profi t saja, namun memberikan pendidikan 

yang nyata akan kemandirian fi nansial. Atas kesadaran itu, 

pembina pesantren menggagas  social enterpreneurs, yaitu 

menciptakan usaha mandiri yang di dalamnya terdapat nilai- 

19 Wawancara dengan Umi Waheeda, Pimpinan Pesantren Nurul Iman, di Parung 
Bogor, 19 November 2014.
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nilai sosial dengan melakukan serta membangun sebuah 

usaha untuk mendapatkan keuntungan yang mengacu 

kepada nilai- nilai sosial,  dalam membantu masyarakat atau 

memberdayakan masyarakat (khususnya para santri yang 

jumlahnya banyak)

Sebagai lembaga pendidikan yang menggratiskan 

seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, konsumsi hingga 

kesehatan, tentunya Nurul Iman memiliki cara tersendiri 

dalam membangun kemandirian perekonomiannya. Apa 

yang telah diupayakan sejauh ini, menciptakan manusia 

yang memiliki  social enterpreneurs namun yang Islami, 

menjalankan Syari’at Islam dalam prosesinya, merupakan 

bukti keseriusan dalam upaya melahirkan para  social 

enterpreneurs yang dapat mengisi lapisan-lapisan usaha kecil 

dan menengah yang handal dan mandiri. Sebenarnya yang 

diperlukan adalah menghidupkan kembali tradisi yang kuat 

di masa lampau dengan menyesuaikan pada kondisi masa 

kini dan pada tantangan masa depan.

Meskipun telah melakukan loncatan yang jauh, pihak 

pesantren tidak puas dengan apa yang telah dihasilkan 

sekarang ini, karena selain belum mencapai hasil yang 

optimal, tantangan di depan menghadang dengan kencang. 

Maka Umi Waheeda sang Nahkoda Pesantren saat ini terus 

berupaya membuat link dan  melakukan loby dengan berbagai 

pihak luar yang mempunyai komitmen terhadap pendidikan, 

khususnya pesantren. Karena disadari benar, bahwa untuk 

membangun lembaga pendidikan dengan ribuan santri, perlu 

dukungan moral maupun material yang besar dari semua 

pihak.20

Jenis-jenis wirausaha yang dikembangkan oleh pesantren 

al-Ashriyah Nurul Iman yang dikelola langsung oleh para 

santri secara mandiri dan memberikan konstribusi penuh 

terhadap kebutuhan pangan pesantren, memberikan 

20 Eti Rahmawati Maftuh, “Umi Waheeda Tak Sekedar Pahlawan Di Negeri Kami”, 
Majalah Pesantren Al- Ahsriyah Nurul Iman, Volume 10, h. 16- 20.
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gambaran secara umum, bahwa pesantren siap menjadi “icon“ 

masa depan pendidikan yang berkualitas dan mandiri.

3. Manajemen Pengelolaan Ekonomi

a) Sumber dana

Pesantren al-Ashriyah Nurul Iman Parung memiliki 

jumlah santri yang cukup besar dengan jumlah santri 

mencapai 10.300 orang dari tingkat TK sampai perguruan 

tinggi. Seluruh biaya bagi santri gratis termasuk biaya 

makan dan asrama.

Sumber dana pesantren pada umumnya jika dipetakan 

setidaknya ada dalam dua kategori, yaitu kontribusi santri, 

sumbangan pihak lain (individu, lembaga swasta, dan 

pemerintah), dan usaha pesantren. Nah, pesantren al-

Ashriyah bersumber dari sumbangan pihak lain dan usaha 

pesantren.

Pesantren al-Ashriyah mendapatkan sumber pembiayaan 

pendidikan terbanyak dari usaha yang dimilikinya. Dari sektor 

daur ulang sampah yang merupakan sayap usaha rintisan 

awal, pesantren mendapatkan pemasukan sekitar 10 juta 

setiap bulan. Usaha yang cukup dinamis adalah toserba milik 

pesantren yang omzetnya mencapai 240 juta setiap bulannya. 

Hasil pertanian yang selama ini dimanfaatkan langsung oleh 

pesantren terutama untuk sayuran yang dimasak untuk 

kebutuhan santri. Usaha lain yang cukup besar menyumbang 

kas pesantren adalah bisnis roti yang setiap harinya omzetnya 

mencapai sepuluh juta lebih. Produksi tahu, tempe, dan 

kedelai bisa menghasilkan pendapatan untuk pesantren 

sekitar 120 juta setiap bulannya. Sumber pendapatan besar 

lainnya untuk pesantren adalah penghasilan dari saham 

yang dimiliki pesantren di perusahaan tambang batu bara di 

wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Usaha yang dimiliki pesantren ada yang dikerjakan secara 

mandiri dan ada yang berbentuk kerjasama dengan pihak luar. 
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Sumber dana yang dihasilkan dari usaha pesantren adalah 

hasil usaha dari  unit-unit wirausaha yang menghasilkan 

produk dan jasa, seperti pabrik roti, susu kedelai, percetakan, 

air mineral kemasan hexagonal, perikanan, peternakan 

dan lain-lain. Sedangkan sumber dana yang berasal dari 

kerjasama dengan pihak luar adalah meliputi; menyewakan 

lahan sawah seluas 200 hektar di wilayah Karawang dan 

kerjasama permodalan tambang batubara. Kini sedang 

dirintis kerjasama penanaman pohon Jinjing seluas 60 

hektar di kawasan Bogor.

Jenis usaha mini market yang dimiliki pesantren al-

Ashriyah memiliki sumbangsih cukup signifi kan bagi 

pesantren. Minimarket menyumbang hampir 50% 

pendapatan pesantren dari sektor usaha. Adapun perkebunan 

menyumbang 35% dan jasa laundry mencapai 16%.

b) Jenis dan Bentuk Kelembagaan

Jenis usaha cukup banyak macamnya. Jika dikelompokkan 

dalam kategori tertentu, maka secara umum jenis usaha 

yang digeluti masyarakat meliputi pertanian, perdagangan, 

perikanan, peternakan, industri kerajinan, dan jasa. 

Pertanian merupakan usaha yang menghasilkan pangan, 

seperti padi, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan 

sebagainya. Termasuk dalam pertanian adalah petani sawah, 

petani ladang, petani perkebunan, dan petani tambak.

Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan 

barang produksi dari produsen ke konsumen. Perikanan 

adalah kegiatan usaha dalam budaya ikan. Perikanan 

mencakup usaha mengembangbiakkan ikan dan mencari ikan, 

seperti nelayan. Peternakan adalah kegiatan usaha dengan 

cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara 

dijual ke konsumen. Industri kerajinan adalah kegiatan usaha 

bahan baku menjadi bahan jadi. Perusahaan yang membuat 

sesuatu dari bahan baku menjadi bahan jadi termasuk dalam 
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kategori industri. Adapun jasa adalah kegiatan usaha dalam 

bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contoh dari jasa 

adalah angkutan, asuransi, pengacara, warnet, bengkel, bank, 

dan sebagainya.21

Dari pengelompokan jenis usaha tersebut, jenis usaha yang 

dimiliki pesantren al-Ashriyah adalah perdagangan (koperasi 

dan toserba), pertanian, perikanan (pengembangbiakan 

ikan nila merah), industri (daur ulang sampah, pembuatan 

roti, susu kedelai, tahu, tempe, air minum dalam kemasan, 

pembuatan paving block, tambang batu bara), jasa (percetakan, 

konveksi, potong rambut, jasa hiburan/entertainment, 

warung internet/warnet), peternakan (kambing dan sapi), 

dan perkebunan.

Kelembagaan usaha yang banyak dipakai di Indonesia 

meliputi usaha dagang (UD) yang bersifat perorangan, 

persekutuan yang meliputi persekutuan fi rma dan 

komanditer, koperasi, dan perseroan terbatas. Selain usaha 

dagang, kelembagaan usaha lainnya diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdagangan (KUH Per), Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan peraturan 

perundangan khusus.22 Badan hukum usaha koperasi dan 

usaha dagang dimiliki oleh al-Ashriyah. Badan hukum lainnya 

persekutuan persekutuan belum dimiliki oleh dua pesantren. 

Adapun perseroan telah dimiliki oleh al-Ashriyah.

Perseroaan yang dimiliki pesantren al-Ashriyah dalam 

bentuk saham di perusahaan tambang. Pesantren menunjuk 

tenaga profesional di bidang pertambangan untuk menangani 

jenis usaha tersebut.

c) Pihak pengelola

Pengelolaan bidang usaha pesantren umumnya dilakukan 

21 “Usaha dan KegiatanEkonomi”, diakses dari www.faizalnisbah.com, Pada 
tanggal 13 Oktober.

22 Kansil dan Christine Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Grafi ka, 2006), h.70.
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sendiri oleh pihak pesantren. Santri yang dilibatkan hanya 

sebagai pembantu pengelola yang berfungsi sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler pesantren. Keterlibatan santri terbatas pada 

jenis usaha minimarket.

pada pesantren al-Ashriyah juga menunjuk dewan guru 

dan pengurus yayasan untuk mengelola usaha yang dimiliki 

pesantren. Hanya saja, al-Ashriyah memberikan peran besar 

pada santri dan alumninya (masa pengabdian) untuk turut 

serta mengelola usaha. Santri yang telah lulus S1 diwajibkan 

mengabdi selama dua tahun di pesantren. Pengabdian tersebut 

diwujudkan dalam bentuk peran pengabdian di bidang usaha 

pesantren. Meski demikian, peran pimpinan pesantren masih 

sangat dominan dalam menentukan kegiatan usaha pesantren. 

Di al-Ashriyah, pengelolaan usaha dilakukan secara modern 

dengan menggunakan sistem real time information. Dengan 

jaringan informasi aktual melalui jaringan internet, semua 

kegiatan usaha dapat dipantau oleh pengasuh.

Selain dikelola sendiri, kedua pesantren juga menjalin kerja 

sama dengan pihak profesional. Al-Ashriyah bekerjasama 

dengan perusahaan tambang untuk eksplorasi batu bara. Al-

Ashriyah juga menjalin kerjasama dengan pihak profesional 

lain untuk menjalankan bisnis pesantren.

d) Distribusi

Distribusi hasil usaha pesantren Al-Ashriyah umumnya 

digunakan untuk kepentingan pesantren. Hasil usaha 

pertanian dan perikanan terutama sekali digunakan untuk 

konsumsi santri. Demikian halnya dengan koperasi dan 

toserba yang menyediakan bahan kebutuhan yang diperlukan 

oleh santri dan dewan guru.

Manfaat usaha yang dapat dirasakan pihak luar pesantren 

sudah cukup banyak di antaranya paving blok, entertainment, 

dan air minum dalam kemasan sudah diedarkan kepada 

pihak luar meskipun dalam jumlah terbatas. Hasil produksi 
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pesantren tersebut hanya dipasarkan kepada pihak yang telah 

menjalin kerjasama atau memesan. Jadi pemasaran tidak ke 

konsumen umum.

e) Perkembangan dan proyeksi ke depan

Pesantren ke depan akan banyak memperluas jenis usaha 

di bidang perkebunan karena kepemilikan lahan yang begitu 

luas dan permintaan pasar terhadap kayu jenis tertentu. 

Perlu langkah-langkah mengembangkan jenis usaha baru dan 

memperluas usaha yang sudah ada. Peluang pengembangan 

usaha di pesanttren ini cukup besar karena beberapa 

dukungan, antara lain: pertama, tuntutan internal untuk 

pengembangan usaha untuk menutupi biaya penyelenggaraan 

pesantren yang seluruhnya gratis. Kedua, jaringan kerjasama 

yang sudah dijalin selama ini dengan beberapa perusahaan, 

lembaga, pemerintah, dan pribadi. Ketiga, jaringan alumni 

yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara 

menjadi modal bagi pengembangan usaha pesantren. 

Keempat, tenaga kerja gratis dari santri-santri yang 

mengabdi merupakan modal besar bagi pengembangan 

pesantren. Kelima, pengaruh almarhum Habib Saggaf masih 

ada terutama kepada individu dan organisasia atau lembaga 

tertentu.

D. PENUTUP

Penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan ekonomi pondok 

pesantren masih dikendalikan oleh pengasuh meskipun pengelola 

ekonomi tersebut sebagiannya adalah santri atau pengurus 

yayasan. Di pesantren al-Ashriyah memberi peran besar kepada 

santri untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi. Keterlibatan 

santri al-Ashriyah tersebut meliputi administrasi, produksi, hingga 

konsumsi. Artinya, yang mengadministrasi unit usaha pesantren 

adalah santri. Begitu halnya dengan pihak yang memproduksi 

umumnya adalah santri dan hasil dari produksi tersebut paling 
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banyak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh santri. Meski demikian, 

kendali pengelolaan ekonomi berada di kyai/pengasuh pesantren.

Mayoritas unit usaha dikelola oleh pesantren dan sangat sedikit 

yang diserahkan kepada pihak ketiga atau dalam bentuk kerja 

sama. Usaha pesantren yang diserahkan kepada pihak ketiga atau 

dalam bentuk kerja sama adalah unit usaha yang membutuhkan 

keterampilan khusus dan tidak dimiliki oleh pesantren. Unit 

usaha yang diserahkan tersebut sebagai contohnya adalah jasa 

kesehatan dan industri pertambangan. Kedua jenis usaha tersebut 

membutuhkan tenaga profesional dan memiliki  sertifi kasi 

tertentu. Pihak pesantren bekerja sama dengan pihak ketiga untuk 

mengelola dua jenis usaha tersebut. Adapun jenis usaha lain yang 

tidak membutuhkan keahlian khusus umumnya dikelola sendiri 

oleh pesantren.

Manajemen pengelolaan ekonomi belum tertata dengan 

maksimal. Perencanaan pengembangan ekonomi masih bergantung 

dengan situasi dan keadaan pesantren. Perencanaan yang teratur 

dan terukur belum dilakukan mengingat kebutuhan akan ekonomi 

yang berbeda antara satu pesantren dengan pesantren lainnya. Di 

al-Ashriyah pendapatan dari unit-unit usaha pesantren menjadi 

modal utama bagi pendanaan pesantren.

Pemanfaatan hasil ekonomi pesantren umumnya digunakan 

untuk pengembangan pesantren dan biaya pengelolaan pesantren. 

Secara umum pemanfaatan hasil ekonomi untuk pembiayaan 

operasional. Pembiayaan jangka panjang antara lain untuk investasi 

pendidikan umumnya berasal dari dana sumbangan santri atau 

sumbangan dari pihak luar. Pesantren al-Ashriyah mengandalkan 

bantuan dari lembaga atau individu dari luar pesantren.

Unit-unit usaha yang dimiliki oleh pesantren yaitu pertanian, 

perikanan, peternakan, dan jasa koperasi dan layanan toko 

serta layanan kesehatan. Unit usaha lain sudah dikembangkan 

oleh pesantren al-Ashriyah antara lain industri paving block, 

jasa warung internet, industri tahu, tempe, dan susu kedelai, 

investasi di eksplorasi tambang, dan jasa hiburan islami. Industri 
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yang memproduksi bahan makanan tampaknya akan terus 

dikembangkan oleh pesantren mengingat pangsa pasar yang besar 

dan jelas. Dua pesantren tersebut memiliki santri yang jumlahnya 

banyak dan menetap sehingga membutuhkan bahan makanan 

untuk dikonsumsi. Kondisi semacam ini menjadi peluang bagi 

pesantren untuk mengembangkan industri makanan.

Pengembangan unit usaha akan terus dilakukan oleh pesantren 

seiring dengan pengembangan pesantren. Pesantren al-Ashriyah 

yang sangat bertumpu pada usaha yang dimilikinya karena 

memberlakukan pendidikan gratis akan dituntut mengembangkan 

usahanya untuk menutupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 

pesantren. Ragam jenis usaha yang akan dikembangkan bervariasi 

sesuai dengan kemampuan dan jaringan pesantren. Lembaga dan 

organisasi yang selama ini menjadi mitra pesantren akan membuka 

peluang bagi terbentuknya usaha-usaha baru pesantren selain 

mengembangkan jenis usaha yang telah ada.[]
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DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN
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Abstract

Islamic School or Madrasah is an educational institution which 

full of religious educational contents. It is a compromise product of 

an encounter between traditional system of education (boarding 

school: pesantren) and modern one which introduced by the Dutch 

during imperialism era. At the time, people optimize means exist 

like houses of religious leaders (ustadz/ kyai), mosques, prayer 

houses and such. Yet by the time, the houses of kyai could no 

longer accommodate number of students, even more when they 

all stay at place (muqim). So that, kyai prepares dormitories 

which then known as boarding school (pesantren). Th e encounter 

with modern world has been boosting Madrasah to adapt without 

leaving its special characteristics.

Keywords: Islamic School, Characteristics, Traditional Education, 

Stay at Place
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Abstrak

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang sarat dengan muatan 

 pendidikan keagamaan. Ia merupakan hasil kompromi dari 

persinggungan antara sistem pendidikan “tradisional” (pesantren) 

dengan sistem pendidikan “modern” yang diperkenalkan Belanda 

pada masa penjajahan. Masyarakat belajar – pada saat itu – 

dengan mengoptimalkan sarana yang ada seperti rumah ustadz/

kyai, masjid, surau, dan sejenisnya. Namun, seiring dengan 

berjalannya waktu rumah kiai tidak mampu lagi menampung 

jumlah santri apalagi jika mereka semuanya muqim, maka tahap 

selanjutnya kiai mempersiapkan asrama, yang kemudian di kenal 

dengan sebutan pesantren. Persinggungan dengan dunia modern 

ini mendorong madrasah untuk bisa beradaptasi, tanpa harus 

menanggalkan ciri khas dan karakteristiknya.

Kata Kunci: Madrasah, Karakteristik, Pendidikan Tradisional, Muqīm
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A. PENDAHULUAN

M
adrasah merupakan salah satu bentuk lembaga  pendidikan 

Islam. Model madrasah tidak sama dengan masjid atau 

lembaga  pendidikan Islam lainnya. Madrasah merupakan 

perkembangan alami dari masjid yang pada masa-masa awal 

pemerintahan khilafah  Bani Abbasiyah (132 – 656 H/750 – 1258 

M) menjadi pusat pengembangan  pendidikan Islam.1 Pelaksanaan 

pendidikan pada masa tersebut memang menjadi prioritas utama 

program pemerintah, mulai dari tingkat pendidikan yang paling 

sederhana sampai pada tingkat tinggi. Dari yang dikelola oleh 

perorangan sampai yang dikelola oleh khalifah (pemerintah).

Madrasah dalam dasawarsa terakhir ini merupakan lembaga 

pendidikan alternatif bagi para orang tua untuk menjadi tempat 

penyelenggaraan pendidikan bagi putra-putrinya. Bahkan pada 

daerah tertentu jumlah madrasah meningkat cukup tajam dari 

tahun ke tahun. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dikaji 

mengenai sisi historis peran dan keberadaan madrasah ini dalam 

konteks pengembangan  pendidikan Islam di Indonesia.

Ditilik dari akar sejarahnya, madrasah berkembang berkat 

besarnya semangat belajar umat Islam pada masa awal penyebaran 

Islam yang membuat masjid-masjid penuh dengan halaqah-halaqah. 

Dari tiap-tiap halaqah terdengar suara guru yang menjelaskan 

pelajaran atau suara perdebatan dalam proses belajar-mengajar, 

sehingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu orang yang 

sedang beribadah. Semakin banyaknya umat Islam yang tertarik 

untuk menuntut ilmu, membuat masjid-masjid penuh dan tidak 

muat lagi untuk menampung para murid yang ingin belajar di 

dalamnya. Hal inilah yang mendorong lahirnya bentuk lembaga 

pendidikan baru (madrasah). Perkembangan bentuk lembaga ini 

melalui tiga tahap; yaitu dari masjid ke  masjid  khan, kemudian 

menjadi madrasah.2

1 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafi ndo Persada, 2004), 
h. 50. lihat juga Ediwarman,  Madrasah Niẓamiyah, Pengaruhnya terhadap Perkembangan 
 Pendidikan Islam, dalam Samsul Nizar (ed.), Sejarah  Pendidikan Islam, Menelusuri jejak sejarah 
Era Rasulullah sampai Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 157.

2 Ahmad  Syalabi, Sejarah  Pendidikan Islam, terj. Muchtar Jahja dan Sanusi Latief, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 106.
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Banyaknya murid yang datang dari luar kota untuk belajar di 

masjid-masjid, menuntut adanya pemondokan atau semacam 

asrama yang di bangun di samping masjid. Mereka yang datang dari 

jauh dan tidak punya banyak uang untuk menyewa penginapan, 

diberi izin tinggal di komplek tanpa dipungut bayaran. Oleh karena 

itu, dibangunlah  khan sebagai tempat tinggal bagi mereka, sehingga 

berubahlah bentuk masjid menjadi  masjid  khan. Tahap berikutnya 

adalah perkembangan dari  masjid  khan menjadi madrasah. Setiap 

madrasah biasanya memiliki pemondokan untuk para pelajar dan 

para guru yang dilengkapi dengan sebuah aula besar. Aula yang 

biasa disebut dengan iwan merupakan bagian terpenting dari 

madrasah, karena di tempat inilah kuliah disampaikan oleh para 

profesor. Masjid dan madrasah sama-sama berasal dari waqf, 

tetapi terdapat perbedaan esensial di antara keduanya. Masjid 

merupakan bangunan waqf bebas dari kontrol pendirinya ( waqf 

tahrir), sedangkan madrasah berada di bawah kontrol pendirinya 

yang kemudian dilanjutkan oleh keturunan dari pendiri tersebut.3 

Terkait dengan kajian mengenai asal usul madrasah di dunia 

Islam, banyak ahli sejarah yang berbeda pendapat.  Syalabi 

mengatakan bahwa madrasah yang pertama kali muncul di dunia 

Islam dan dalam sejarah  pendidikan Islam adalah  madrasah 

niẓamiyah yang didirikan oleh Niẓam Al-Mulk, seorang Perdana 

Menteri (wazīr)  Dinasti Saljuk pada masa pemerintahan  Alp Arselon 

dan Sultan  Malik Syah (457-459 H/1065-1067 M). Pada masa itu 

merupakan masa menurunnya kejayaan Khilafah Abbasiyah yang 

disebut dengan  masa disintegrasi Islam (1000-1250 M). Sebab, 

pada masa tersebut muncul banyak dinasti yang memerdekakan 

diri dari Bagdad dan banyak terjadi perebutan kekuasaan di pusat 

pemerintahan.4 

Pendapat seperti di atas juga dikemukakan oleh  Philip K. 

Hitti.5 Sedangkan A iah al-Abrasyi, mengutip dari  al-Maqrizi, 

3 George Makdisi, Th e Rise Of College: Institutions of Learning in Islam and Th e West, 
(Endinburgh: Endinburgh University Press, 1981), h. 27-28. Tulisan di atas juga dikutip 
Oleh Hanun Asrohah, dalam bukunya, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 2001), h. 100. 

4 Badri Yatim, Sejarah Peradaban, h. 75.
5 Hanun Asrohah, Sejarah  Pendidikan Islam, h. 99.
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mengemukakan bahwa  madrasah al-Baiḥaqiyah adalah madrasah 

yang pertama didirikan pada akhir abad ke-4 H (abad ke-1 M). 

Hampir serupa dengan A iah, Richar W. Bulliet berpendapat bahwa 

dua abad sebelum  Madrasah Niẓamiyah muncul, di Nisapur sudah 

berdiri madrasah, yaitu  madrasah Miyan Dahiyah.6

Sulit sekali memastikan madrasah apa yang sesungguhnya 

pertama berdiri dan kapan ia muncul. Tetapi, secara umum para 

pakar sejarah berpendapat bahwa  madrasah Niẓamiyah sebagai 

madrasah yang pertama muncul dalam dunia Islam. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh popularitas Niẓamiyah dan sering disebut 

dalam berbagai kajian sejarah  pendidikan Islam. Di samping itu 

juga karena luasnya perkembangan  madrasah Niẓamiyah yang 

tidak hanya di Bagdad, tetapi juga meluas hingga Balkh, Naisabur, 

Jarat, Asfahan, Basrah, Marw, Mausul dan lain-lain. 

Oleh karena itu, Ahmad  Syalabi menggambarkan luasnya 

pengembangan  madrasah Niẓamiyah ini sebagai berikut:

”Tidak ada satu pun negeri yang didapatkan tidak mendirikan 

madrasah oleh Niẓām al-Mulk, sehingga pulau yang terpencil 

pun di sudut dunia yang jarang didatangi manusia juga 

didirikan madrasah yang besar lagi bagus7. Bahkan madrasah 

Niẓāmiyah ini menjadi Perguruan Tinggi Islam terbesar pada 

zamannya dan dapat disamakan dengan fakultas-fakultas 

atau perguruan-perguruan tinggi masa sekarang, mengingat 

para gurunya adalah ulama besar yang masyhur”.

Hal tersebut terjadi karena, pada masa pemerintahan  Alp 

Arselon dan Sultan  Malik Syah tesebut, ilmu pengetahuan dan 

agama mulai bangkit berkembang dan mengalami kemajuan di 

saat pemerintahan  Bani Abbasiyah mengalami kemunduran dalam 

segala aspek pemerintahannya. Bahkan pada masa pemerintahan 

Sultan  Malik Syah banyak melahirkan ilmuwan muslim. Di antara 

mereka adalah  al-Zamakhsyari dalam bidang tafsir, bahasa dan 

teologi;  al-Qusyairi dalam bidang tafsir; Abu Hamid  al-Ghazali 

6 Hanun Asrohah, Sejarah  Pendidikan Islam, h. 101.
7 Ahmad Salaby, Sejarah Pendidikan, h. 70 
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dalam bidang teologi, dan Farid al-Din al-’A ar dan  Umar Khayam 

dalam bidang sastra.8   

B. PERKEMBANGAN MADRASAH

1.  Madrasah Niẓamiyah; Icon Peradaban Islam dan 
Kebangkitan Golongan  Sunni

Berdasarkan akar sejarahnya, dapat disimpulkan bahwa 

 Madrasah Niẓamiyah adalah madrasah yang pertama kali 

muncul dalam sejarah  pendidikan Islam yang dikelola oleh 

pemerintah. Meskipun masih terdapat ruang perdebatan untuk 

dilacak kebenaran asal usul sejarah madrasah yang pertama 

berdiri, namun dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan 

dan agama, Niẓamiyah merupakan tonggak besar pertama dari 

bentuk madrasah yang ada dalam  pendidikan Islam. Bahkan 

 Philip K. Hitti menggolongkannya ke dalam  institution of higher 

education, setara dengan akademi. Sama halnya dengan  Charles 

Michael Stanton yang mengelompokkan  madrasah Niẓamiyah 

sebagai lembaga pendidikan tingkat college kalau dibandingkan 

dengan lembaga pendidikan sekarang.9

Jika diteliti pada konteks sejarah pertumbuhannya, 

 madrasah Niẓamiyah awalnya didirikan di beberapa wilayah 

Islam untuk mendalami bidang studi fi kih. Bahkan madrasah 

sering kali dijadikan media oleh ulama fi kih saat itu untuk 

mengembangkan mażhabnya. Meskipun dalam catatan sejarah, 

 madrasah Niẓamiyah juga mengajarkan berbagai madzhab 

fi kih yang berkembang saat itu. Untuk itu, karena dominannya 

madrasah mengajarkan bidang studi fi kih, George Makdisi (1981 

M) memberi nama  madrasah Niẓamiyah sebagai college of  law.

Seiring dengan perkembangan situasi sosial-politik pada 

saat pemerintahan  Dinasti Saljuk tersebut,10 maka salah satu 

8 Badri Yatim, Sejarah Peradaban, h. 76.
9 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan, h. 101.
10  Disebut Dinasti  Bani Saljuk Turki karena pada masa disintegrasi dan lahirnya 

dinasti-dinasti pada saat  Bani Abbasiyah berkuasa,  Dinasti Saljuk memiliki banyak cabang. 
Para pemegang pemerintahannya pun berasal dari daerah atau bangsa yang beragam pula. 
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tujuan Niẓam al-Muluk mendirikan madrasah, kalau dianalisis 

dari faktor sosial-politik saat itu, tentu saja diperuntukkan 

memperkuat pemerintahan dan menyiarkan mażhab 

keagamaan pemerintahan.11 Hal ini terjadi karena jauh sebelum 

 Dinasti Saljuk berkuasa, pemerintahan khilafah Abbasiyah 

yang saat itu mulai melemah, banyak dikuasi dan disetir oleh 

Dinasti Buwaihi (945-1055 M). Dinasti ini beraliran Syi’ah 

Isma’iliyah yang mendukung pemikiran rasional dan menganut 

teologi yang sama dengan Mu’tazilah. Saat itu aliran Mu’tazilah 

telah menjadi paham resmi pemerintahan Abbasiyah di bawah 

kekuasaan Khalifah al-Makmun. 

Meskipun secara administrasi pemerintahan (dejure) Dinasti 

Buwaihi berada di bawah kekuasaan Abbasiyah, tetapi secara 

defacto Dinasti Buwaihi memiliki pengaruh kuat dan banyak 

menentukan kebijakan pemerintah saat itu, sehingga semakin 

mantaplah Dinasti Buwaihi mengembangkan ajaran-ajaran 

Mu’tazilah. Majlis-majlis besar untuk pengajaran Mu’tazilah 

juga diselenggarakan. Bahkan masyarakat Syi’ah juga mendapat 

perlindungan dari Dinasti Buwaihi ini.12

Faktor inilah yang membuat ulama  Sunni terangsang untuk 

melembagakan praktek keagamaan mereka. Bahkan mażhab 

fi kih yang menjadi lembaga keagamaan golongan  Sunni 

berupaya meng-counter paham dan kekuasaan Syi’ah yang kuat 

mengakar di dunia Islam. Untuk itu, sekitar abad ke-10 M 

atau awal Abad ke-11 M. mażhab fi kih mendirikan organisasi 

keagamaan baru yaitu madrasah (college) sebagai pusat studi 

fi kih. Organisasi inilah yang digunakan oleh golongan  Sunni 

untuk mengikis paham Syi’ah Isma’iliyah sekaligus juga sebagai 

pusat propaganda agama dan aksi politik. Mereka menemukan 

momentum yang tepat ketika  Dinasti Saljuk, dengan membawa 

bendera  Sunni, berhasil mengalahkan Dinasti Buwaihi.

Ada yang berkebangsaan Turki, Kurdi, dan Arab.  Alp Arselon dan putranya Sultan  Malik 
Syah adalah penguasa  Bani Saljuk yang berkebangsaan Turki. Lihat Badri Yatim, Sejarah 
Peradaban, h. 65.

11  Ediwarman,  Madrasah Niẓamiyah; Pengaruhnya terhadap Perkembangan  Pendidikan 
Islam dan Aktivitas Ortodoksi  Sunni, dalam Samsul Nizar (ed.) Sejarah Pendidikan, h. 159.

12  Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan, h. 108.
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Setelah  Dinasti Saljuk berhasil memasuki kota Bagdad, 

golongan  Sunni semakin kuat untuk mendirikan madrasah ke 

berbagai daerah muslim. Yang paling terkenal adalah  madrasah 

Niẓamiyah yang didirikan oleh Wazir (Perdana Menteri) 

 Niẓam al-Mulk. Pada masa inilah madrasah didirikan untuk 

menghasilkan birokrat-birokrat ”ortodoks” bagi pemerintahan 

 Bani Saljuk untuk melawan propaganda golongan Syi’ah. 

Oleh karena itu, Richard Bulliet (1972) menyebut  madrasah 

Niẓamiyah sebagai ”Th e  Sunni Revival” (kebangkitan golongan 

 Sunni)13 dan merupakan titik awal kemenangan golongan  Ahlu 

as-Sunnah. 

Dinasti  Bani Saljuk merasa bertanggung jawab untuk 

melancarkan serangan sekaligus memberantas mażhab-mażhab 

yang ditanamkan oleh golongan Syi’ah kepada rakyat yang 

dianggap batil dan menyesatkan. Oleh karena, itu  Niẓam al-

Mulk menjadikan  madrasah Niẓamiyah sebagai pusat studi 

untuk menanamkan mażhab  Ahlu as-Sunnah yang dianggap 

lebih benar, karena kepercayaan  Ahlu as-Sunnah adalah 

berdasarkan pelajaran-pelajaran agama yang benar14 dan lebih 

memprioritaskan al-Qur’an dan as-Sunnah (hadiṡ) dari pada 

logika (ra’y). 

Keinginan untuk menghidupkan kembali ajaran-ajaran 

agama yang sesuai dengan  Ahlu as-Sunnah, di samping untuk 

memperkuat legitimasi pemerintahan, inilah yang sebenarnya 

menjadi komitmen awal  Niẓam al-Mulk mendirikan madrasah 

dan menjadikannya sebagai media dan wahana untuk 

pengembangan agama dan ilmu pengetahuan Islam. Melalui 

madrasah inilah penanaman ideologi  Sunni berlangsung 

secara efektif, terutama untuk mempertahankan stabilitas 

pemerintahan dari bahaya pemberontakan yang kerap kali 

muncul atas nama aliran Islam tertentu yang berideologi 

berbeda dengan  Dinasti Saljuk.

13 Richard W. Bulliet, Th e Patrician of Nishapur: A Study in Medieval Islamic Social 
History, (Harvard: Harvard University Press, 1972), h. 48.

14 Ahmad Salaby, Sejarah Pendidikan, h. 109.



Asal Usul Dan Karakteristik Madrasah

HIKMAH, Vol.  XI, No. 2,  2015  ~ 89

Madrasah ini didesain sedemikian rupa oleh pemerintah 

(khalifah), bahkan kurikulum, guru-guru, struktur organisasi, 

sarana dan pra-sarana serta pembiyaan diurus oleh pemerintah. 

Hal ini tampak dari hampir semua  Madrasah Niẓamiyah di kota 

Bagdad yang mencapai 30 buah, bangunan dan fasilitasnya 

semuanya melebihi keindahan istana.15 Inilah yang membuat 

tertarik para pelajar dan mahasiswa untuk menjadikan 

madrasah ini sebagai tempat-tempat untuk menggunakan waktu 

sepenuhnya belajar dengan fasilitas terjamin, di samping untuk 

memperdalam bidang studi fi kih yang sejalan dengan satu atau 

lebih dari madzhab  ahlu as-sunnah yang memang menjadi 

tugas pokok dari didirikannya madrasah ini. Akhirnya, jadilah 

 madrasah Niẓamiyah ini cepat populer dan pesat berkembang 

serta memiliki banyak pengaruh di berbagai belahan dunia Islam.

2.  Madrasah Niẓamiyah; Pengaruh, Peran dan Ide-ide 
Fundamental Berkembangnya  Pendidikan Islam

Terdapat beberapa bukti sejarah yang telah mencatat tentang 

pengaruh  Madrasah Niẓamiyah ini. Rekaman sejarah ini bisa 

dilihat dari banyaknya penguasa Islam yang mengikuti jejak 

 Niẓam al-Mulk dengan mendirikan madrasah-madrasah di 

daerah kekuasaannya, sehingga madrasah tersebar dan dikenal 

di berbagai belahan dunia Islam sebagai  pendidikan keagamaan 

yang khas di samping pendidikan sekolah dan pendidikan 

pesantren. 

Salah satunya adalah  Nuruddin al-Zanky, penguasa di 

Damaskus. Dengan mengikuti jejak  Niẓam al-Mulk, ia adalah 

orang yang pertama kali mendirikan madrasah di Damaskus 

dengan nama  Madrasah an-Nuriyah al-Kubrā. Madrasah yang 

ia dirikan juga tesebar ke kota-kota Syiria sampai ke desa-

desa. Jejaknya juga diikuti oleh para Gubernur dan saudagar 

kaya yang berada di wilayah kekuasaannya. Seperti halnya di 

Damaskus, di tempat-tempat lain di Dunia Islam, seperti di 

15  Ediwarman, Madrasah Nidhomiyah, h. 161.
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Mesir dan Hijaz dengan tokoh utamanya  Salahuddin Al-Ayyubi 

juga didirikan madrasah sebagai salah satu bentuk pendidikan 

untuk mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama 

(mażhab fi kih). Tentu juga sebagai benteng kekuatan untuk 

mempertahankan ideologi negara dan kekuasaan yang sedang 

dipegangnya. 

Ini sebagian contoh pengaruh  Madrasah Niẓamiyah di atas. 

Tentu saja ini merupakan bukti historis betapa pentingnya 

peran dan arti lembaga pendidikan madarasah bagi penguasa 

Islam saat itu. Ia juga sebagai alat untuk menyiapkan kader-

kader pemerintahan dalam rangka melanjutkan ideologi negara. 

Sebab, eksistensi madrasah, bagi penguasa Islam, kedudukan, 

peran dan kepentingannya dalam pemerintahan merupakan 

sesuatu yang sangat menentukan. Dalam batas ini, madarasah 

menurut Abuddin Nata merupakan kebijakan  religio-politik,16 

yang sangat efektif digunakan penguasa untuk menanamkan 

berbagai kepentingan dan kebijakan pemerintahan.

Kuatnya pengaruh pendidikan madrasah yang diperkenalkan 

oleh Dinasti  Bani Saljuk di atas, karena mengusung ideologi 

dan paham yang tentunya lebih mudah diterima dalam dunia 

Islam, yaitu  Ahlu as-Sunnah yang memang menjadi ideologi 

agama hampir seluruh penduduk Islam di dunia, termasuk di 

Indonesia. Di samping itu, keberadaan  madrasah Niẓamiyah 

dan madrasah-madarasah lain di berbagai belahan dunia Islam 

lainnya, karena memiliki beberapa faktor, diantaranya: 1) ajaran 

yang dikembangkan merupakan ajaran  Sunni yang sangat sesuai 

dengan yang dianut oleh mayoritas penduduk muslim atau 

masyarakat Islam di dunia; 2)  Madrasah Niẓamiyah memiliki 

pengaruh dan kekuatan besar karena menggunakan ulama 

terkmuka sebagai tenaga pengajar. Ulama memiliki kekuatan 

pengaruh yang tidak kalah hebatnya dari pemerintah. Apalagi 

jaringan ulama tersebut sangat luas, tidak hanya terbatas pada 

satu wilayah tertentu, tetapi mencakup wilayah-wilayah lain di 

dunia Islam, termasuk di Indonesia, dan 3)  madrasah Niẓamiyah 
16 Abuddin Nata, Sejarah  Pendidikan Islam Periode Klasik dan Pertengahan, (Jakarta: 

Raja Grafi ndo Persada, 2004), h. 72.
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dan madrasah pada umumnya sering kali mengusung dan 

menfokuskan pada ajaran fi kih. Ajaran-ajaran dalam fi kih ini 

dianggap sebagai kebutuhan masyarakat untuk melakukan 

ibadah dalam rangka mengamalkan ajaran dan keyakinan 

agama.17

Faktor-faktor tersebut, bagi mayoritas penduduk dan negara 

Islam, tentu sangat ideologis karena menyangkut kayfi yah (cara) 

masyarakat muslim bisa mengamalkan ajaran agama yang 

sesuai dengan Islam yang benar. Dalam konteks ini ideologi  ahlu 

as-sunnah yang memuat landasan-landasan  teologi-normatif 

merupakan strategi yang tepat untuk dijadikan landasan 

fundamental dan diusung sebagai isu pengembangan pendidikan 

madrasah. Hal ini dilakukan dengan dalih penyelamatan 

agama yang murni dari ajaran-ajaran yang menyimpang dan 

menyesatkan sebagaimana yang telah terjadi pada akhir-akhir 

ini. Maka jelas, pendidikan madrasah akan lebih mudah diterima 

oleh masyarakat secara luas. Hal ini juga yang telah dibuktikan 

oleh  madrasah Niẓamiyah di atas.

3. Strategi dan Prospek Pengembangan Madrasah dalam 
Dunia Islam

Madrasah dalam dekade terakhir ini merupakan lembaga 

pendidikan alternatif yang tumbuh pesat dalam dunia Islam. 

Meskipun berada dalam lingkaran lembaga-lembaga pendidikan 

modern dan mendapat tantangan yang berat, madrasah tetap 

bertahan pada karakteristiknya yang khas. Dalam sejarah 

lahirnya  pendidikan Islam, madrasah merupakan pendidikan 

formal yang tergolong sangat tua. Namun demikian, ketika 

dihadapkan pada persoalan-persoalan aktual ummat Islam, 

ternyata eksistensi madrasah belum menemukan jati dirinya 

yang pasti. Padahal di tengah-tengah krisis peradaban modern 

saat ini, umat manusia banyak berharap pada Islam dan harapan 

17 Ide dasar mengenai kuatnya pengaruh pendidikan madrasah di atas merupakan 
pendapat dan argumen penulis yang dikembangkan dari tulisan Ediwarman,  Madrasah 
Niẓamiyah, h. 108. 
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ini harus segera dijawab oleh pengelola pendidikan madrasah.18 

Sebab, di madrasah inilah banyak diajarkan Islam dengan segala 

kekayaan dan dimensinya yang tidak pernah kering dan tidak 

pernah mengalami krisis.

Untuk itu, sudah saatnya madrasah bisa tampil untuk 

mengatasi berbagai problem sosial dan perlu segera melakukan 

perubahan dan inovasi yang kreatif dan aplikatif. Apalagi 

menghadapi perkembangan arus industrialisasi dan teknologi 

informasi yang sangat mengancam munculnya  dehumanisasi 

 pendidikan Islam dan  netralisasi nilai-nilai agama. Untuk itu, 

pendidikan madrasah ke depan harus mampu memperjelas 

orientasi pendidikannya ke arah yang lebih futuristik dalam 

rangka menciptakan insan kamil yang sesuai dengan cita-cita al-

Qur’an dan as-Sunnah.

Ciri madrasah yang futuristik dan berorientasi masa depan 

adalah ditandai dengan; 1) harus mampu mempertinggi 

kecerdasan dan kemampuan anak didik; 2) memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya; 3) 

dapat meningkatkan kualitas hidup; dan 4) dapat memperluas 

pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap 

keluarga, masyarakat dan pergaulan global.19

Secara eksplisit, ciri madrasah yang futuristik ini sebenarnya 

juga telah lama ditanamkan dalam  Madrasah Niẓamiyah 

yang pernah dikemukakan dan dikembangkan  Abu Hamid 

al-Gazali (w. 505 H/1111 M), salah seorang guru besar di 

 Madrasah Niẓamiyah. Ia menjelaskan bahwa madrasah harus 

mampu menyediakan proses belajar yang salah satunya ialah 

dapat memperhatikan tingkat daya pikir anak dan mampu 

mengajarkan ilmu pengetahuan secara bertahap sesuai dengan 

tingkat daya pikirnya serta harus bisa mengajarkan berbagai jenis 

ilmu pengetahuan yang lain dengan sungguh-sungguh.20 Sebuah 

18 A. Zamroni, Pencerahan dan Pemberdayaan Pendidikan Madrasah, (MPA Nomor 
173/Februari/2001), h. 13.

19 Mansur Isna, Diskursus  Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 
2001), h. 35.

20 Ediwarman,  Madrasah Niẓamiyah, h. 164-165.
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prediksi yang telah lama dibayangkan oleh seorang ulama Islam 

terkemuka yang tentunya telah menemukan momentumnya 

dalam perkembangan kehidupan dan perubahan orientasi 

pendidikan saat ini.

Untuk itu, ketika madrasah harus dihadapkan pada dampak 

kemajuan global yang ditandai dengan kemajuan IPTEK, maka 

madrasah harus mampu mengapresiasinya dengan baik untuk 

selanjutnya dikembangkan ke dalam aspek yang akan membawa 

kesejahteraan hidup manusia dalam sektor pendidikan. Oleh 

karenanya, diperlukan adanya kreatifi tas dari pengelola 

madrasah menemukan strategi yang sistematis dan terencana 

untuk menghadapinya dalam bentuk perumusan kembali 

program-program pendidikan yang Islami dan sesuai dengan 

perubahan zaman. Dengan asumsi dasar bahwa Islam sangat 

akomodatif terhadap perubahan dan sangat menginginkan 

umatnya untuk terus bergerak melakukan perubahan-

perubahan.

Dalam sejarah  pendidikan Islam, dapat kita saksikan bahwa 

ilmuwan muslim, fi losof dan para ulama zaman dulu, yang 

merupakan produk pendidikan madrasah, memiliki sikap positif 

dan akomudatif terhadap berbagai ilmu dan teknologi yang 

berasal dari negeri-negeri non-Islam, seperti dari Yunani, China, 

Persia dan sebagainya. Dengan didasari rasa optimisme yang 

sesuai dengan ajaran Islam, mereka secara antusias mentransfer 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari berbagai belahan 

dunia dan mengembangkannya menjadi IPTEK yang Islami.21 

Ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu berani melakukan 

inovasi-inovasi dengan mengislamkan berbagai jenis ilmu 

pengetahuan berkat kecerdasan dan daya kreatifi tas yang 

tinggi dengan dimotivasi oleh nilai-nilai kemajuan yang banyak 

dijelaskan dalam al-Qur’an.

Deskripsi di atas hendaknya dijadikan rujukan oleh para 

pengelola madrasah dewasa ini agar juga berusaha melakukan 

21 M. Nasir Budiman, Pendidikan dalam Perspektif al-Qur’an, (Jakarta: Madani Press, 
2001), h. 56.
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kajian-kajian strategis terhadap materi pelajaran, kurikulum 

pendidikan, sistem pembelajaran dan fasilitas pendidikan 

yang selama ini dijalankan dan dimiliki. Dalam bahasa lain, 

sudah saatnya madrasah diarahkan agar mampu meningkatkan 

layanan pendidikan yang bermutu tinggi (high quality) dengan 

melakukan kombinasi antara pendekatan fi losofi s dan 

pendekatan kewahyuan sekaligus, sehingga tidak hanya bisa 

mewujudkan suasana madrasah yang religius, tetapi juga mampu 

menghadirkan layanan dan fasilitas pendidikan madrasah yang 

lebih Islami dan bermutu tinggi.

Madrasah harus menjalankan strategi pengembangannya 

dalam bentuk global dan sektoral. Strategi global menyangkut 

pengembangan madrasah melalui pendekatan sistemik 

dan pendekatan proses. Pendekatan sistemik, merupakan 

keputusan-keputusan politik dari penguasa negara Islam atau 

pengusa negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim agar 

segala kebijakan yang akan dilahirkan merupakan keputusan 

politik bersama dan madrasah harus diberi kesempatan untuk 

bisa berperan di dalamnya. Sedangkan pendekatan proses 

menyangkut bagaimana pendidikan madrasah bisa dijadikan 

bagian dari  sistem pendidikan nasional yang menekankan 

pada pengembangan wawasan nilai dan moral sebagai benteng 

pertahanan jati diri manusia muslim. Adapun strategi sektoral 

adalah sebuah prospek pengembangan madrasah agar menjadi 

lebih kondisional. Namun demikian, tentu saja madrasah harus 

tetap konsisten bahwa ajaran agama Islam merupakan ”basic 

reference” seluruh kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan yang akan dilangsungkannya.

4. Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia

Selanjutnya apabila kita menelusuri kesejarahan  pendidikan 

keagamaan di Indonesia, maka sampai dengan akhir penjajahan 

Belanda, madrasah dan pondok pesantren serta perguruan 

agama pada umumnya tidak mendapat perhatian sedikitpun 
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dari pemerintah Belanda. Perguruan agama dianggap sebagai 

wahana yang memupuk sumber semangat perjuangan rakyat. 

Oleh karena itu, lembaga-lembaga ini dicurigai dan dikekang 

dalam bentuk  guru ordonantie yang merugikan masyarakat. 

Madrasah dibiarkan hidup sendiri-sendiri tanpa adanya 

pengakuan. Karenanya, para pengelola madrasah dan pondok 

pesantren serta para ulama menjalankan politik non-koperatif 

melawan penjajah.22

Di antara para ulama yang berjasa dalam perkembangan 

madrasah di Indonesia antara lain: Syeh Amrullah Ahmad (1907) 

di Padang. KH. Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, KH. Wahab 

Hasbullah bersama KH. Mansyur (1914) di Surabaya, Rangkayo 

Rahman al-Yunusi (1915) di Padang Panjang, KH. Hasyim Asyari 

(1919) mendirikan Madrasah Salafi yah di Tebuireng Jombang. 

Demikian juga organisasi-organisasi Islam yang bergerak di 

bidang pendidikan banyak yang mendirikan madrasah dan 

sekolah-sekolah umum dengan nama, jenis, dan tingkatan yang 

bermacam-macam, antara lain:

1.  Muhammadiyah (1912) mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, 

Tsanawiyah, Muallimin/Muallimat, Muballighat, dan Diniyah.

2.  Al-Irsyad (1913) mendirikan Madrasah Alawiyah, Ibtidaiyah, 

Tajhiziyah, Muallimin, dan Tahassus.

3.  Matlaul Anwar di Menes-Banten, mendirikan Madrasah 

Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Diniyah.

4.  Perhimpunan Umat Islam (1977), mendirikan Madrasah 

Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Madrasah Pertanian.

5.  Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1928), mendirikan madrasah 

dengan berbagai nama, diantaranya Madrasah Tarbiyah 

Islamiyah, Alawiyah, Tsanawiyah, dan Kuliyah Syariah.

6.  Nahdhatul Ulama (1926) mendirikan madrasah Alawiyah, 

Ibtidaiyah,  Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin 

Ulya. 

22 Abdul Rachman Saleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan, (Jakarta: PT. Gemawindu 
Pancaperkasa, 2000), h. 111-112.
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7.  Jamiatul Wasiliyah (1930) di Tapanuli Medan mendirikan 

Madrasah Tajhiziyah, Ibtidaiyah,  Tsanawiyah, Qismul Ali 

dan Tahassus.

5. Posisi dan Prospek Pengembangan Madrasah Dalam 
 Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional sesuai dengan undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa pendidikan 

harus dilaksanakan secara merata, menyeluruh dan terpadu. 

Merata, dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku 

di seluruh wilayah Negara. Menyeluruh, artinya mencakup 

semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Terpadu, dalam arti 

adanya keterkaitan antara pendidikan dengan seluruh usaha 

pembangunan nasional. Dengan demikian, memang diakui 

bahwa  sistem pendidikan nasional Indonesia sangat kompleks 

dan bersifat akomodatif terhadap semua jalur, jenis, dan jenjang 

pendidikan yang sementara ini telah berlangsung dan ikut serta 

mencerdaskan bangsa.

Pendidikan nasional yang bersifat semesta dan merata, 

menyeluruh dan terpadu mempunyai peranan dalam 

meningkatkan kualitas manusia sekaligus sebagai pembentuk 

manusia seutuhnya dan sebagai pendukung pertumbuhan 

dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional, masyarakat diberi kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan 

pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah.

Dengan demikian, diharapkan pendidikan nasional bisa 

memberikan peluang untuk pemilikan ilmu pengetahuan, 

teknologi, serta keterampilan dan kemampuan lainnya. Di 

samping itu, ia juga dituntut untuk bisa membangun kepribadian 

manusia yang beriman dan bertakwa yang berorientasi ke 

masa depan, mengutamakan keselarasan dan keserasian 
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serta keseimbangan yang bulat dan utuh dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Bahkan sejak dicanangkan wajib belajar pendidikan dasar 

9 tahun ( wajardikdas), perkembangan perluasan kesempatan 

untuk memperoleh pendidikan pada sekolah dasar telah 

sedemikian rupa. Perluasan kesempatan ini dapat dilakukan 

bukan hanya oleh lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) milik 

pemerintah, tetapi juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat 

dengan mendirikan berbagai jenis dan jenjang pendidikan dalam 

bentuk madrasah. Hal ini dimungkinkan karena adanya tingkat 

perkembangan anak usia sekolah dasar yang  hampir 100 % 

mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar  (SD) sekaligus mereka 

juga belajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Setelah dilaksanakan wajib belajar 6 tahun sejak tahun 

(1984-1994), kemudian dicanangkan wajib belajar pendidikan 

dasar 9 tahun, madrasah juga ikut andil dalam mencapai 

program Wajardikdas tersebut. Sebab, jenjang pendidikan yang 

dimiliki oleh madrasah juga mempunyai tingkatan dan status 

yang sama dengan sekolah-sekolah lainnya, yaitu Sekolah Dasar 

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah 3 tahun. Ada 

beberapa alasan yang melatarbelakangi dicanangkannya wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi anak usia 7-15 tahun 

sejak 1994, yaitu:

1. Lebih dari 80 % tenaga kerja Indonesia (TKI) hanya 

berpendidikan sekolah dasar dan bahkan kurang, yaitu 

mereka yang putus sekolah dan buta aksara.

2. Dari segi ekonomi, pendidikan dasar 9 tahun merupakan 

jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan 

ekonomi.

3. Terdapat bukti kuat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk mampu 

berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
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4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib 

belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun dimaksudkan untuk 

lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka 

sendiri.

C. PENUTUP

Madrasah dengan sejarahnya yang panjang membuatnya 

mempunyai pengalaman yang begitu berharga yang ditunjukkan 

dengan senantiasa eksis di berbagai keadaan dan perubahan zaman, 

meskipun dalam perkembangannya ia kemudian diidentikkan 

dengan  pendidikan agama yang menjadi pelengkap pendidikan 

formal/umum.  Akan tetapi, UU No. 20 Tahun 2003 tentang  Sistem 

Pendidikan Nasional telah memposisikan madrasah sebagai sekolah 

umum berciri khas Islam. Ini menunjukkan bahwa perlakuan atau 

kebijakan yang diskriminatif terhadap madrasah sudah bukan 

zamannya lagi.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pemerintah tidak 

mungkin dapat melakukan pengembangan  pendidikan Islam di 

Indonesia secara maksimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat 

yang juga menyelenggarakan pendidikan madrasah. Wallāhu a’lam 

bi a - awāb.
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PENGARUH KOMPETENSI 
PROFESIONAL DAN MOTIVASI GURU 

PAI TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
SISWA DI SEKOLAH SE-KOTA BANDA 

ACEH

Muhsin

Abstract

Th is research is an efort “to know” how great the infl uence of 

professional competence and motivation of  Islamic Studies’s 

teacher on students’s achievement in the city of Banda Aceh. 

Problem that would be solved in this research is: Do professional 

competence and work motivation, individually and simultaneously  

infl uence students’s achievement in entire city of Banda Aceh? 

Using quantitative approach and statistical analysis of 

correlation and multiple regression, the result of this research 

shows that students’s achievement in the city of Banda Aceh is 

more signifi cantly infl uenced by teacher motivation of work than 

by professional competence.

Keywords: Professional Competence, Motivation, Achievement
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Abstrak

Penelitian ini merupakan suatu upaya “mencari tahu” seberapa 

besar pengaruh  kompetensi professional dan motivasi guru 

pendidikan Agama Islam terhadap prestasi siswa di Kota Banda 

Aceh. Rumusan masalah yang ingin dijawah dalam penelitian 

ini adalah; apakah  terdapat pengaruh   kompetensi professional, 

motivasi kerja, atau gabungan antara  kompetensi profesional 

dan motivasi kerja guru PAI terhadap prestasi belajar siswa se-

Kota Banda Aceh.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis 

menggunakan uji statistik korelasi dan regresi beranda, maka 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja guru lebih 

signifi kan pengaruhnya daripada  kompetensi profesional guru 

terhadap prestasi belajar siswa di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Kompetensi profesional, Motivasi, Prestasi
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A. PENDAHULUAN

M
isi pendidikan yang mempunyai kaitan dengan 

 kompetensi guru adalah upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan kualitas manusia. 

Pengembangan kompetensi dan kualitas guru merupakan suatu 

keharusan agar guru mampu mempersiapkan generasi muda dalam 

menghadapi masa depannya. 

Kemampuan profesional adalah suatu bagian dari  kompetensi 

guru. Ia dituntut agar mempunyai wawasan yang luas di bidangnya 

agar mampu berinovasi untuk memperbaiki pembelajaran. 

Kompetensi profesional ini dicapai melalui penelaahan yang 

relevan dan studi-studi yang luas serta mendalam dalam bidang 

ilmu keahlian guru. 1 Oleh karena itu, salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan adanya tenaga-

tenaga pengajar yang mempunyai  kompetensi profesional. Sebab, 

 kompetensi guru berpengaruh langsung terhadap hasil belajar 

subjek didik. Begitu juga dengan  pendidikan agama yang diberikan 

oleh guru yang memiliki  kompetensi profesional baik akan memberi 

pengaruh besar terhadap pemahaman ajaran agama subjek didik. 

Undang-undang  No. 14 Tahun 2005 mendefi nisikan guru 

sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Berdasarkan isi Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas 

dan peran guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat 

kompleks, karena tidak saja hanya terbatas pada pemberian 

materi ajar kepada peserta didik tetapi juga membimbing dan 

mengarahkan peserta didik agar menjadi pribadi yang berilmu dan 

berakhlak mulia.

Proses belajar dan hasil belajar siswa bukan saja ditentukan oleh 

sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulum, akan tetapi sebagian 

besar oleh  kompetensi guru yang mengajar dan membimbing 

1 Jamal Ma`mur Asmani, 7 Kompetisi Guru Menyenangkan dan Profesional, 
(Yogyakarta: Power Books, 2009), h. 7.  
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mereka. Oemar Hamalik menyatakan bahwa “guru yang memilki 

kompetensi akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola 

kelas, sehingga belajar peserta didik bisa optimal.”2 

Berdasarkan fenomena inilah, dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan analisis statistik, penulis melakukan kajian ulang 

sebagai upaya “mencari tahu” seberapa besar pengaruh  kompetensi 

professional  dan motivasi guru pendidikan Agama Islam terhadap 

prestasi siswa se-Kota Banda Aceh, yang dirumuskan dalam 

pertanyaan, apakah  terdapat pengaruh   kompetensi professional, 

motivasi kerja, atau gabungan antara  kompetensi profesional dan 

motivasi kerja guru PAI terhadap prestasi belajar para siswa se-

Kota Banda Aceh.

B. RUANG LINGKUP KOMPETENSI PROFESIONAL 
GURU

1. Pengertian

Pengertian dasar kompetensi (competency) adalah kemampuan 

atau kecakapan. 3 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

kompetensi berarti kewenangan/kekuasaan untuk menentukan 

(memutuskan sesuatu). 4 Padanan kata yang berasal dari 

bahasa Inggris ini cukup banyak dan yang lebih relevan dengan 

pembahasan ini adalah profi ciency and ability yang memiliki arti 

kurang lebih sama yaitu kemampuan.  Kompetensi merupakan 

perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direfl eksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 5 Menurut 

Gordon sebagaimana yang dikutip E. Mulyasa menjelaskan 

beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep 

kompetensi sebagai berikut:
2 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 36
3 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Guru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), h.  229.
4 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 584.
5 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 37.
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a. Pengetahuan (knowledge); kesadaran dalam bidang kognitif.

b. Pemahaman (understanding); yaitu kedalaman kognitif, dan 

afektif yang dimiliki oleh individu.

c. Kemampuan (skill); adalah sesuatu yang dimiliki individu 

untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya.

d. Nilai (value); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini 

dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.

e. Sikap (attitude); yaitu perasaan atau reaksi terhadap sesuatu 

rangsangan yang datang dari luar.

f. Minat (interest); adalah kecenderungan seseorang untuk 

melakukan sesuatu perbuatan.6

Untuk mengerti hakikat profesional, ada beberapa kata 

kunci yang perlu dipahami yaitu profesi, profesionalisme dan 

profesional. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang 

menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya pekerjaan 

yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang 

tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu 

untuk melakukan pekerjaan itu. 7

Kompetensi seorang guru sangat menentukan kelangsungan 

proses belajar mengajar, karena dengan mempunyai  kompetensi 

profesional guru dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan 

pendidikan secara material, dan kompetensi ini dapat dijadikan 

sebagai hal utama dan pertama bagi individu khususnya guru 

dalam melaksanakan pendidikan. Keberhasilan seseorang 

dalam mendidik merupakan prestasi atau sumbangan yang 

amat berharga, baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

yang terukur dalam rangka membantu tercapainya tujuan 

6 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi,h. 39. 
7 Mungin Eddy Wibowo, Paradigma Bimbingan dan Konseling, (Semarang: 

DEPDIKNAS, 2001), h. 2. Profesi guru diartikan sebagai soft profession, yaitu suatu profesi 
yang memerlukan kadar seni dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Profesionalisme 
adalah jabatan atau pekerjaan yang dilandasi kompetensi di bidangnya, berupa 
pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus, sebagai kualitas tindak tanduk yang 
mencerminkan tenaga profesional. Lihat juga dalam, Zamroni, Paradigma Pendidikan 
Masa Depan, (Yogyakarta: Bigraf, 2001),  h. 61.
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sekolah. Menurutnya, agar fungsi guru sekolah berhasil dalam 

memberdayakan segala sumber daya lembaga  pendidikan Islam 

diperlukan seorang guru yang memiliki kemampuan profesional 

yaitu: kepribadian, keahlian dasar, pengalaman, pelatihan dan 

pengetahuan profesional, serta kompetensi administrasi dan 

pengawasan”.8

Untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut memiliki 

lima hal. Pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan 

proses belajarnya. Kedua, guru menguasai secara mendalam 

bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya 

kepada para siswa. Ketiga, guru bertanggung jawab memantau 

hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dari 

cara pengamatan dalam prilaku siswa sampai tes hasil belajar. 

Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang 

dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Kelima, guru 

seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya, misalnya PGRI dan organisasi lainnya.”9

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa guru profesional 

adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai guru dengan maksimal. Orang yang terdidik 

dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya 

di bidangnya adalah orang yang memahami tugas dan fungsinya. 

Terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan 

formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik 

dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-

landasan kependidikan. Artinya,  kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi.10

8 Baca lebih lanjut dalam Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan 
Teoritik dan Permasalahannya, (Jakarta: PT. Raja Grafi ndo Persada, 2007), h. 6. 

9 Baca lebih lengkap dalam Dedi Supriyadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru, 
(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2002), h. 98. 

10 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifi kasi Guru, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2009), h. 138.
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Bagi guru yang merupakan tenaga profesional di bidang 

kependidikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

juga harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, guru dituntut 

memiliki kualifi kasi kemampuan yang lebih memadai.

Sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Uzer Usman, 

“Kemampuan profesional meliputi: (a) menguasai landasan 

kependidikan; (b) menguasai bahan pengajaran; (c) menyusun 

program pengajaran; (d) melaksanakan program pengajaran; 

(e) menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan.”11 Sementara Hamzah B. Uno mengungkapkan 

bahwa  kompetensi profesional meliputi: (a) Disiplin ilmu 

pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran; (b) menguasai 

bahan ajar yang diajarkan; (c) pengetahuan tentang karakteristik 

siswa; (d) memotivasi siswa; (e) pengetahuan tentang 

tujuan pendidikan; (f) penggunaan media pembelajaran;  (g) 

pengetahuan serta penggunaan metode dan model mengajar.12

Semua yang disebutkan di atas merupakan penunjang 

terbentuknya  kompetensi profesional guru yang dapat 

berpengaruh pada proses pengelolaan pendidikan sehingga 

mampu menciptakan lulusan yang bermutu.

2. Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam

 Pendidikan agama mempunyai peran penting untuk 

mengantarkan generasi penerus agar ia mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Melalui  pendidikan agama, seorang anak didik 

bukan hanya diajarkan persoalan-persoalan ibadah, tetapi juga 

nilai-nilai dan moral kebenaran yang berdasarkan ketuhanan.

Mengajarkan  pendidikan agama bagi anak merupakan 

kewajiban bersama baik orang tua, guru, serta masyarakat di 

mana pun berada. Pelaksanaan pendidikan di rumah tangga, 

sekolah, serta lingkungan sosial tidak hanya secara teoritis, 
11 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 17.
12 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 74.
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tetapi juga dalam aspek praktis perlu mendapatkan perhatian 

yang serius. Hal ini dianggap perlu karena secara umum 

 pendidikan agama di sekolah lebih menekankan pada aspek 

teori semata tanpa diimbangi dengan bimbingan dan arahan 

yang cukup untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut dapat dilihat dari jam pelajaran  pendidikan 

agama di sekolah yang sangat sedikit dan pembelajarannya 

lebih ditekankan pada aspek teori. Padahal, moral dan akhlak 

anak harus dibina melalui  pendidikan agama. Oleh karena itu, 

guru  pendidikan agama di sekolah harus memiliki  kompetensi 

profesional dan pedagogis yang baik sehingga dapat berperan 

ganda yang tidak hanya sebagai pihak yang mentransfer 

pengetahuan agama kepada anak didik, akan tetapi dituntut 

lebih membina dalam mempersiapkan generasi muda untuk 

menjadi manusia yang berakhlak mulia dan taat pada ajaran 

agama. 

Guru merupakan salah satu unsur kekuatan penentu dalam 

bidang operasional pendidikan. Ketersediaan guru tidak hanya 

dinilai dari aspek kuantitatif, namun juga guru harus bermutu 

dan mempunyai kompetensi sesuai dengan perkembangan 

zaman dan teknologi. Untuk ini, dalam usaha peningkatan 

kualitas pendidik perlu adanya peningkatan kompetensi. Jadi, 

guru yang memiliki kompetensi yang cukup adalah guru yang 

ideal. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Roestiyah, “Cara mengetahui guru yang baik dapat dilihat 

dari kemampuannya dalam memberikan mata pelajaran yang 

diasuhnya. Apabila pelajaran tersebut dapat diterima oleh anak 

didik dengan hasil yang maksimal, maka guru tersebut dapat 

mengajar dengan baik”.13

Dengan demikian, untuk menghasilkan anak didik yang 

kompeten diharapkan kepada para guru terlebih dahulu 

meningkatkan kompetensinya, khususnya  kompetensi 

profesional. Sebab, dengan kompetensi ini guru benar-benar 

dapat menjadikan anak didik memahami dan mengerti akan 

13 Ny. Roestiyah NK, Kompetensi Mengajar Guru, (Jakarta: Gramedia, 1979), h. 7. 
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isi materi yang disajikan. Apabila hal ini dimiliki guru, maka 

bukan hanya anak didik yang dapat berhasil guna tetapi mutu 

pendidikan pun akan berdaya guna.

Menurut beberapa ulama bahwa ada beberapa kemampuan 

dan perilaku yang perlu dimiliki oleh guru yang sekaligus 

merupakan profi l guru bidang studi agama Islam yang 

diharapkan agar dapat menjalankan tugas-tugas kependidikan 

dapat berhasil secara optimal. Profi l tersebut pada intinya terkait 

dengan aspek personal dan profesional dari guru. Aspek personal 

menyangkut pribadi guru itu sendiri, yang selalu ditempatkan 

pada sisi utama. Aspek personal ini diharapkan dapat memancar 

dalam dimensi sosialnya, dalam hubungan guru dengan peserta 

didiknya, teman sejawat dan lingkungan masyarakatnya karena 

tugas mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan. Dan 

aspek profesional menyangkut peran profesi dari guru, dalam 

arti ia memiliki kualifi kasi profesional sebagai seorang guru 

bidang studi agama Islam. 14

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ulama 

tentang  kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru 

 pendidikan agama Islam, yaitu:

a. Menurut  al-Ghazali; mencakup a). Menyajikan pelajaran 

dengan taraf kemampuan peserta didik, b). Terhadap peserta 

didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang 

global dan tidak detail.

b. Menurut Abdurrahman an-Nahlawy; meliputi a). 

Senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji serta 

mengembangkannya, b). Mampu menggunakan variasi 

metode mengajar dengan baik, sesuai dengan karakteristik 

materi pelajaran dan situasi belajar mengajar, c). Mampu 

mengelola peserta didik dengan baik, d). Memahami kondisi 

psikis dari peserta didik, e). Peka dan tanggap terhadap 

kondisi dan perkembangan baru.

c. Menurut Muhammad Athiyah al-Abrosyi; mencangkup, 

14 Muhaimin, Paradigma  Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 97.
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a). Pemahaman tabiat, minat, kebiasaan, perasan dan 

kemampuan peserta didik, b). Penguasaan bidang yang 

diajarkan dan bersedia mengembangkannya.

d. Menurut  Ibnu Taimiyah; Mencakup a). Bekerja keras 

dalam menyebarkan ilmu, b). Berusaha mendalami dan 

mengembangkan ilmunya.

e. Menurut Brikan Barky al-Qurasyi; meliputi a). Penguasaan 

dan pendalaman atas bidang ilmunya, b). Mempunyai 

kemampuan mengajar, c). Pemahaman terhadap tabiat, 

kemampuan dan kesiapan peserta didik. 15

Kelompok profesional memiliki kode etik yang merupakan 

dasar untuk melindungi para anggota yang menjunjung 

tinggi nilai profesional, di samping merupakan sarana untuk 

mengambil tindakan penertiban terhadap anggota yang 

melakukan perbuatan yang tidak sesuai suara dan semangat 

kode etik itu. Kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila 

keguruan. Menurut Westby Gibson, kode etik (guru) dikatakan 

sebagai suatu statemen formal yang merupakan norma (aturan 

tata susila) dalam mengatur tingkah laku guru. 16

Guru sebagai tenaga profesional memerlukan pedoman atau 

kode etik agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. 

Kode etik menjadi pedoman baginya untuk tetap profesional 

(sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi). Setiap guru 

memegang keprofesionalannya sehingga pendidik akan selalu 

berpegang pada kode etik guru, sebab kode etik guru ini sebagai 

salah satu ciri yang harus ada pada profesi itu sendiri. 17

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu 

profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi 

profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik 

guru adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk 

menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, 

15 Muhaimin, Paradigma  Pendidikan Islam, h. 98. 
16 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), h. 49.
17 Sardiman, Interaksi, h. 149. 
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untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk 

meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. 18 

Menurut Imam  al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh 

Muhaimin bahwa kode etik dan tugas guru sebagai berikut: 

a. Kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukannya 

sebagaimana anaknya sendiri.

b. Meneladani Rasulullah sehingga jangan menuntut upah, 

imbalan maupun penghargaan.

c. Hendaknya tidak memberi predikat/martabat kepada 

peserta didik sebelum ia pantas dan kompeten untuk 

menyandangnya, dan jangan memberi ilmu yang samar (al-

ilm al-khafy) sebelum tuntas ilmu yang jelas (al-ilm al-jali).

d. Hendaknya mencegah peserta didik dari akhlak yang jelek.

e. Guru yang memegang bidang studi tertentu sebaiknya tidak 

meremehkan bidang studi lain.

f. Menyajikan pelajaran sesuai dengan taraf kemampuan 

peserta didik.

g. Dalam menghadapi peserta didik yang kurang mampu 

sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak perlu 

menyajikan detailnya.

h. Guru hendaknya mengamalkan ilmunya, dan jangan sampai 

ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. 19

Selanjutnya untuk melihat apakah seorang guru dikatakan 

profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif; Pertama, 

dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang 

pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. 

Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola 

proses pembelajaran, dan mengelola siswa. 20

Ada 10 kemampuan dasar bagi guru profesional menurut 

18 Sortjipto dan Rafl is Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 30.
19 Muhaimin, Paradigma, h. 95. 
20 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 30.
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P3G (Proyek Pembinaan Pendidikan Guru), yaitu:

a. Menguasai bahan.

b. Mengelola program belajar mengajar.

c. Mengelola kelas.

d. Menggunakan media atau sumber.

e. Menguasai landasan-landasan Kependidikan.

f. Mengelola interaksi belajar mengajar.

g. Menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran.

h. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan 

penyuluhan.

i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.

j. Memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran. 21

Dengan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa guru yang profesional dituntut untuk menguasai semua 

aspek guna menciptakan anak didik yang bermutu dan berdaya 

guna. Kemudian guru yang profesional dituntut pula untuk 

memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan 

ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembinaan akhlak 

anak didik. Kepada seorang guru, khususnya guru bidang studi 

agama Islam disyaratkan memiliki budi pekerti dan akhlak yang 

baik serta mempunyai moral yang luhur, sehingga dalam gerak 

tingkah lakunya selalu menjadi suri teladan bagi anak didik.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi 
Profesional Guru

 Kompetensi guru berkaitan dengan profesional, artinya 

guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi 

(berkemampuan). Karena itu,  kompetensi profesional guru 

dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru 

21 W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 37; Lihat juga 
Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2002), h. 38.
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dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan 

tinggi.

Menurut M. Ngalim Purwanto  kompetensi professional guru 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor 

tersebut adalah sebagai berikut:

a.  Faktor internal

Faktor ini adalah faktor yang muncul dari dalam diri 

seseorang, seperti:

1) Kesadaran

2) Bakat dan Minat

3) Motivasi

b.  Faktor Eksternal

Faktor ini adalah faktor yang muncul dari luar diri seseorang 

seperti:

1) Latar belakang pendidikan

2) Pengalaman

3) Dukungan kepala sekolah

4) Kontrol Masyarakat22

4. Motivasi

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan 

seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri 

seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang 

sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Menurut Hamzah B. 

Uno, “Motivasi adalah suatu dorongan yang timbul oleh adanya 

rangsangan-rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga 

seseorang berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku /aktifi tas tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya.”23 

22 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2008), h. 276.

23 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.9.
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Dengan dorongan yang tersebut diyakini guru mampu 

menghasilkan proses pembelajaran dengan kualitas baik dan 

berdampak pada upaya peningkatan mutu pendidikan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
MOTIVASI KERJA

Motivasi kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor intern yang berasal 

dari proses psikologis dalam diri seseorang maupun dari faktor 

ekstern yang berasal dari luar diri sesorang pegawai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  motivasi kerja yang berasal 

dari faktor intern antara lain:

a. Kematangan Pribadi

b. Tingkat Pendidikan

c. Keinginan dan harapan pribadi

d. Kebutuhan

e. Kelelahan dan kebosanan

f. Kepuasan kerja

Sedangkan motivasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstern 

antara lain:

a. Kondisi lingkungan kerja

b. Kompensasi yang memadai

c. Supervisi yang baik

d. Ada jaminan karir

e. Status dang tanggung jawab

f. Peraturan yang fl eksibel

Dari uraian di atas maka motivasi kerja berfungsi sebagai 

pendorong, dan penggerak tingkah laku. Motivasi mempunyai 

nilai dalam menentukan keberhasilan, demokratisasi pendidikan, 

membina kreativitas dan imajinitas guru, pembinaan disiplin kelas 

dan menentukan efektivitas pembelajaran.

Selanjutnya, Maslow dalam Mulyasa mengemukakan bahwa 

motivasi manusia selalu tersusun seperti sebuah hirarki. Hirarki 
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ini terdiri dari 5 kategori kebutuhan utama yang berawal dari 

kebutuhan yang paling rendah hingga kebutuhan yang paling 

tinggi, yaitu: 1) kebutuhan psikologis, 2) kebutuhan rasa aman, 3) 

kebutuhan sosial, 4) kebutuhan penghargaan diri, dan 5) kebutuhan 

perwujudan diri. Berikut adalah gambar dari hirarki kebutuhan 

Maslow.24

GAMBAR 1

Hirarki Kebutuhan dari Maslow

                                                   

Kebutuhan Untuk 

Aktualisasi Diri

Kebutuhan untuk Dihargai

Kebutuhan untuk Diakui

Kebutuhan akan Rasa Aman

Kebutuhan Psikologis

Sumber: Mulyasa, 2009

Dari gambaran tentang berbagai bentuk kebutuhan dasar 

bagi seluruh individu sebagaimana yang telah disebutkan di atas 

berdasarkan teori Maslow, maka pengambilan keputusan oleh 

pimpinan dalam pengembangan motivasi kerja guru melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar sebagai individu menuntut suasana 

keterbukaan serta partisipasi tinggi. Kebutuhan ini membuat 

seseorang berbuat. Motivasi kerja guru adalah faktor yang 

24 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifi kasi Guru, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2009), h. 59
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mendorong seorang guru melakukan pekerjaannya lebih baik 

sehingga mendapat prestasi yang baik pula.

E. BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah 

memperoleh informasi yang disengaja. Kegiatan belajar ialah upaya 

mencapai perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut aspek 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Bahkan lebih luas 

lagi, perubahan tingkah laku ini tidak hanya mengenai perubahan 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, 

pengertian, penghargaan minat dan penyesuaian diri. Pendeknya, 

ia terkait dengan segala aspek organisasi atau pribadi seseorang. 

Senada dengan hal tersebut Muhibbin Syah mengatakan bahwa 

Belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) 

yang berlangsung secara progresif. Jadi, belajar merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memperoleh ilmu 

pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya yang baik serta bermanfaat 

dalam kehidupan.25

Prestasi belajar siswa merupakan hasil yang dicapai dari aktivitas 

atau kegiatan belajar siswa. Lebih lanjut Imam Gojali dan Umiarso 

mengemukakan pendapatnya bahwa prestasi belajar adalah hasil 

yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan 

dalam diri individu sebagai hasil dari kreativitas belajar.26 

Prestasi belajar merupakan hasil yang berupa kesan-kesan akibat 

adanya perubahan dalam diri individu dari kegiatan belajar yang 

dilakukannya. Perubahan yang dicapai dapat berbentuk kecakapan, 

tingkah laku, ataupun kemampuan yang merupakan akibat dari 

proses belajar yang dapat bertahan dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam konteks ini, prestasi belajar merupakan hasil nyata dari 

proses belajar mengajar yang dilakukan antara guru dan peserta 

didik dengan materi pembelajaran.
25 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,(Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 2008), h. 64; 

lihat juga Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuranna, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 
h. 22.

26 Imam Gojali dan Umiarso, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan, 
(Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), h. 227.
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Prestasi belajar dapat diukur melalui tes. Tes prestasi belajar bila 

dilihat dari tujuannya yaitu mengungkap keberhasilan seseorang 

dalam belajar. Testing pada hakikatnya menggali informasi yang 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tes 

prestasi belajar berupa tes yang disusun secara terencana   untuk 

mengungkap performasi maksimal subyek dalam menguasai 

bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. Dalam kegiatan 

pendidikan formal tes prestasi belajar dapat berbentuk ulangan 

harian, tes formatif, dan tes sumatif.

F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PRESTASI BELAJAR

Prestasi belajar di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan umum siswa yang salah satunya diukur oleh IQ. 

Artinya, IQ yang tinggi dapat mendukung kesuksesan prestasi 

belajar. Namun demikian pada beberapa kasus, IQ yang tinggi 

ternyata tidak menjamin kesuksesan seseorang dalam belajar 

dan hidup bermasyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa IQ bukanlah satu-satunya faktor penentu kesuksesan 

prestasi belajar seseorang. Ada faktor lain yang turut andil 

mempengaruhiperkembangan prestasi belajar tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar peserta didik di sekolah, secara garis besar dapat dibagi 

kepada 3 bagian, yaitu: Faktor internal, faktor eksternal, dan faktor 

pendekatan belajar (approach to learning).27

Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan berikut ini:

a. Faktor internal

1) Faktor fi siologis; keadaan fi sik yang sehat dan segar serta kuat 

akan menguntungkan dan memberikan hasil belajar yang 

baik. Tetapi keadaan fi sik yang kurang baik akan berpengaruh 

pada siswa dalam keadaan belajarnya.

27 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,(Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 2008), h. 139
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2) Faktor psikologis, 

- Intelegensi

- Perhatian

- Minat

- Motivasi 

- Bakat 

b. Faktor eksternal

1) Faktor sosial, yang terdiri dari: lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

2) Faktor non-sosial, yang meliputi keadaan dan letak gedung 

sekolah, keadaan dan letak rumah tempat tinggal keluarga, 

alat-alat dan sumber belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar 

yang digunakan siswa.

c. Faktor pendekatan belajar, yaitu suatu upaya dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang meliputi strategi 

dan metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran berupa materi-materi pelajaran.

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Prasyarat Analisis

Pengujian prasyarat adalah prasyarat yang harus dipenuhi 

sebelum melakukan  analisis regresi liner sederhana dan ganda 

yang yang meliputi uji normalitas. Pengujian prasyarat analisis 

ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

versi 17.

a.  Uji Normalitas

  Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah 

hasil uji normalitasnya berdistribusi normal atau tidak.   Uji 

normalitas yang digunakan adalah one sample  Kolmogorov-

Smirnov Test. Hasil pengujian normalitas tersaji pada tabel di 

bawah ini.
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Tabel 1. Tes Normalitas

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

Profesi 0.142 30 0.128 0.962 30 0.350

Motivasi 0.189 30 0.008 0.938 30 0.082

Prestasi 0.091 30 0.200* 0.948 30 0.147

a. Lilliefors Signifi cance Correction

*. Th is is a lower bound of the true signifi cance.

Dari data tes normalitas tersebut diketahui pada uji 

 Kolmogorov-Smirnov Test semua data pada variabel Profesional 

Guru dengan p-value 0,001, motivasi dengan p-value 0,135 

dan Prestasi Siswa dengan p-value 0,17. P-value di atas 0,05 

adalah signifi kan jadi hanya motivasi guru dengan p-value 

0,135 yang berdistrisbusi tidak normal. Adapun data-data 

tersebut adalah seperti gambar berikut untuk masing-masing 

variabel.

b.  Uji Linieritas

 Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki 

hubungan linier atau tidak.  Uji linieritas dapat diketahui 

dengan mengunakan uji F. Dalam SPSS versi 17 untuk menguji 

linearitas menggunakan  deviation from linearity. Hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dikatakan linier 

apabila nilai P
value

 lebih kecil dari 0,05.

Hubungan Prestasi dan Profesi Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

Between 

Groups

(Combined) 513.800 14 36.700 0.768 0.687

Linearity 130.769 1 130.769 2.735 0.119

Deviation from 

Linearity

383.031 13 29.464 0.616 0.807

Within Groups 717.167 15 47.811

Total 1230.967 29
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Hasil_Belajar_Siswa* 

Profesional_Guru

Sum of 

Squares
Df

Mean 

Square
F Sig.

Between Groups (Combined) 1191.950 13 91.688 4.935 0.002

Linearity 963.637 1 963.637 51.869 0.000

Deviation 

from 

Linearity

228.313 12 19.026 1.024 0.472

Within Groups 297.250 16 18.578

Total 1489.200 29

 Deviation from linearity untuk korelasi hasil belajar 

siswa yang dipengaruhi oleh profesionla guru memiliki 

signifi kansi sebesar 0,472 lebih besar dari 0,05. sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara variabel 

profesional guru dan variabel motivasi gurun bersifat tidak 

linear.

ANOVA Table
Prestasi * Motivasi Sum of 

Squares
df Mean Square F Sig.

B e t w e e n 

Groups

(Combined) 776.050 13 59.696 2.100 0.081

Linearity 404.206 1 404.206 14.216 0.002

Deviation from 

Linearity

371.844 12 30.987 1.090 0.428

Within Groups 454.917 16 28.432

Total 1230.967 29

ANOVA Table
Hasil_Belajar_Siswa * Motivasi_

Guru

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

Between 

Groups

(Combined) 1246.367 15 83.091 4.790 0.003

Linearity 777.265 1 777.265 44.811 0.000

Deviation from 

Linearity

469.101 14 33.507 1.932 0.115

Within Groups 242.833 14 17.345

Total 1489.200 29

 Deviation from linearity untuk korelasi  kinerja guru yang 

dipengaruhi oleh motivasi memiliki signifi kansi sebesar 

0,012 lebih kecil dari 0,05. sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pola hubungan antara variabel kinerja dan variabel 

motivasi bersifat linear.
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1. Pengaruh Profesional Guru Terhadap Prestasi Siswa

Descriptive Statistics

Mean

Std. 

Deviation N

Prestasi 49.03 6.515 30

Profesi 30.10 4.626 30

Dari tabel descriptive statistics tersebut diketahui bahwa 

jumlah sampel yang di jadikan responden sebanyak 30.

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate

Durbin-

Watson

1 0.326a 0.106 0.074 6.268 2.511

a. Predictors: (Constant), Profe

b. Dependent Variable: Prestasi

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 130.769 1 130.769 3.328 0.079a

Residual 1100.198 28 39.293

Total 1230.967 29

a. Predictors: (Constant), Profe

b. Dependent Variable: Prestasi

Coeffi  cientsa

Model

Unstandardized 

Coeffi  cients

Standardized 

Coeffi  cients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 35.217 7.659 4.598 0.000

Profe 0.459 0.252 0.326 1.824 0.079

a. Dependent Variable: Prestasi

Hasil interpretasi dari tabel-tabel tersebut yaitu korelasi 

antara Profesional Guru dengan Prestasi Siswa sebesar 0,326 

sisanya dipengaruhi faktor lain. Nilai signifi kansi 0,079 > 

0,05, maka HO ditolak dan Ha dterima yang artinya tidak ada 

hubungan secara signifi kan antara kedua variabel tersebut. 

Persamaan regresi yang didapat yaitu Y’ = a + b1x1, sehingga 

Y’ = 25,808 -0,105X1
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2. Pengaruh Motivasi Guru Terhadap Prestasi Belajar

Descriptive Statistics

Mean
Std. 

Deviation
N

Prestasi 49.03 6.515 30

Motivasi 31.43 4.125 30

Dari tabel descriptive statistics tersebut diketahui bahwa 

jumlah sampel yang di jadikan responden sebanyak 30.

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate
Durbin-
Watson

1 0.573a 0.328 0.304 5.434 2.531

a. Predictors: (Constant), Motivasi
b. Dependent Variable: Prestasi

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 404.206 1 404.206 13.689 0.001a

Residual 826.761 28 29.527

Total 1230.967 29

a. Predictors: (Constant), Motivasi
b. Dependent Variable: Prestasi

Coeffi  cientsa

Model

Unstandardized 
Coeffi  cients

Standardized 
Coeffi  cients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 20.582 7.754 2.654 0.013

Motivasi 0.905 0.245 0.573 3.700 0.001

a. Dependent Variable: Prestasi

Hasil interpretasi dari tabel-tabel tersebut yaitu korelasi 

antara motivasi kerja dengan Prestasi belajar siswa sebesar 0,573 

artinya pengaruh dimana motivasi  guru mampu mempengaruhi 

prestasi belajar siswa  sebesar 3,28% yang sisanya dipengaruhi 
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faktor lain. Nilai signifi kansi 0,001 < 0,05, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima yang artinya ada hubungan secara signifi kan antara 

kedua variabel tersebut. Persamaan regresi yang didapat yaitu Y’ 

= a + b2x2, sehingga Y’ = 16,086 + 0,278X2

3. Pengaruh Secara Bersama Antara Profesional  dan 
Motivasi GuruTerhadap Prestasi Belajar

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N

Prestasi 49.03 6.515 30

Profe 30.10 4.626 30

Motivasi 31.43 4.125 30

Correlations
Prestasi Profe Motivasi

Pearson Correlation Prestasi 1.000 0.326 0.573

Profe 0.326 1.000 0.614

Motivasi 0.573 0.614 1.000

Sig. (1-tailed) Prestasi 0.039 0

Profe 0.039 0

Motivasi 0 0

N Prestasi 30 30 30

Profe 30 30 30

Motivasi 30 30 30

Variables Entered/Removed

Model
Variables 
Entered

Variables 
Removed Method

1 Motivasi, Profea . Enter

    a. All requested variables entered.

Dari tabel descriptive statistics tersebut diketahui bahwa 

jumlah sampel yang di jadikan responden sebanyak 30. Korelasi 

Profesional  terhadap prestasi sebesar 0,326, korelasi Motivasi 

terhadap Prestasi 0, .573 dan. Pada tabel variables entered 

menunjukkan bahwa variabel yang dikeluarkan karena tidak 

memiliki pengaruh secara signifi kan
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Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate
Durbin-Watson

1 .574a .329 .280 5.529 2.497

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Profe
b. Dependent Variable: Prestasi

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 405.524 2 202.762 6.632 .005a

Residual 825.443 27 30.572

Total 1230.967 29

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Profe
b. Dependent Variable: Prestasi

Coeffi  cientsa

Model

Unstandardized 
Coeffi  cients

Standardized 
Coeffi  cients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 21.075 8.240 2.558 .016

Profe -.058 .281 -.041 -.208 .837

Motivasi .945 .315 .598 2.998 .006

a. Dependent Variable: Prestasi

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 43.19 56.79 49.03 3.739 30

Residual -10.006 11.794 .000 5.335 30

Std. Predicted Value -1.562 2.074 .000 1.000 30

Std. Residual -1.810 2.133 .000 .965 30

a. Dependent Variable: Prestasi

Hasil interpretasi dari tabel-tabel tersebut yaitu korelasi 

secara bersama-sama antara Profesional dan Motivasi guru 

terhadap prestasi Belajar siswa 0,574 sebesar 3,29 % artinya 

pengaruh dimana keduanya hanya mampu mempengaruhi 

Prestasi Belajar siswa sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain 

selain keduanya. Nilai signifi kansi 0,005 < 0,05, maka H0 ditolak 
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dan Ha diterima yang artinya ada hubungan secara signifi kan 

antara kedua variabel tersebut. Persamaan regresi yang didapat 

yaitu Y’ = a + b1x1 + b2x2, sehingga Y’ = 18,428 + 0,288x – 143X.

Analisis selanjutnya ketika variabel Profesional dikeluarkan 

hanya variabel motivasi yang berpengaruh terhadap variabel 

 kinerja guru sebesar 0,058 atau 28,1% banyaknya sumbangan 

dalam mempengaruhi  kinerja guru. Model fi t secara perfectly 

juga ditunjukkan oleh LISREL 8.8 Student dengan p-value = 1 dan 

RMSEA memiliki nilai signifi kan 0,000 lebih kecil dari 0,05 (sig 

0,000 < 0,05). Model goodness of fit berikut dapat diketahui bahwa 

hubungan antara variabel X1 (profesional) dan X2 (motivasi) tidak 

signifi kan, kemudian hubungan antara X1(gaya kepemimpinan) 

dan Y ( kinerja guru) juga tidak signifi kan. Terjadinya hubungan 

yang signifi kan hanya terjadi pada variabel X2 (motivasi kerja) dan 

Y (Prestasi Belajar).

H. KESIMPULAN

1.  Tidak terdapat pengaruh signifi kan antara Kompetensi 

Professional dengan hasil belajar siswa. Hal ini berdasarkan 

dari hasil interpretasi dari tabel-tabel di atas, yaitu korelasi 

antara Kompetensi Profesional Guru dengan Prestasi Siswa 

sebesar 0,326, sisanya dipengaruhi faktor lain.
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2. Terdapat pengaruh signifi kan antara Motivasi Kerja guru 

dengan Prestasi belajar siswa sebesar 0,573. Artinya, motivasi 

kerja guru mampu mempengaruhi prestasi belajar siswa  sebesar 

3,28%, yang sisanya  dipengaruhi faktor lain. 

3. Terdapat pengaruh yang signifi kan korelasi antara Kompetensi 

Profesional dan Motivasi guru terhadap prestasi Belajar siswa 

0,574 sebesar 3,29 %. 
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KEMAMPUAN KERJA DALAM 
MENGELOLA ORGANISASI 

PENDIDIKAN

Ahmad Ridwan

Dosen STAI al-Mau’izhah Jambi

Abstract

Leadership in an environment of educational organization for 

increasing teachers and staff s productivity to increase social 

services is one of factors infl uencing leader’s ability of work. Th e 

success of educational organization to get into top of achievement 

is often not followed by leader’s ability of work in managing his/ 

her educational organization. Such condition causes development 

decrease in that educational organization. Th e work ability of 

a leader can be observed from some stances, namely cognitive, 

emotional, physical, and intellectual ability.   

Keywords: Cooperation Ability, Educational Organization, Leader
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Abstrak

Kepemimpinan di lingkungan organisasi pendidikan dalam 

meningkatkan produktivitas kerja tenaga pengajar dan karyawan 

dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja pimpinan. 

Kesuksesan suatu organisasi pendidikan dalam mencapai 

puncak prestasi seringkali tidak diikuti dengan kemampuan 

kerja pimpinan dalam mengelola organisasi pendidikannya. 

Keadaan yang demikian itu mengakibatkan lambannya 

perkembangan lembaga pendidikan tersebut. Kemampuan kerja 

seorang pimpinan dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya 

kemampuan kognitif (cognitif ability), kemampuan emosional 

(emotional ability), kemampuan fi sik (phisical abilities), dan 

kemampuan intelektual (intelectual ability).

Kata Kunci: Kemampuan kerjasama, Organisasi pendidikan, 

Pimpinan
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A. PENDAHULUAN

I
ntegritas seorang pemimpin pendidikan sangat diperlukan, 

sebab seorang pemimpin akan selalu berada di tengah-tengah 

anggota organisasi yang dipimpinnya. Suatu pribadi yang dapat 

berbaur dengan pribadi-pribadi lain dalam organisasi merupakan 

kemampuan beradaptasi dari seorang pemimpin mutlak diperlukan. 

Bagaimana membangun suatu organisasi menjadi besar jika seorang 

pemimpinnya tidak memiliki kemampuan kerja apalagi bekerja 

sama dengan mitra kerja yang lain dalam menjalankan tugasnya 

selaku pimpinan organisasi pendidikan tersebut.

Kemampuan kerja seorang manajer pendidikan bukan hanya 

dilihat dari penampilannya saja, misalkan datang dan pulang kerja 

tepat waktu, selalu berpakaian dinas, mengadakan hubungan baik 

dengan bawahan, cepat mengambil keputusan, dan lain sebagainya. 

Kemampuan kerja seorang manajer pendidikan dapat terwujud 

apabila ia mampu melaksanakan pekerjaan dan perannya sebagai 

manajer untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Untuk itu, dalam artikel ini akan menguraikan lebih jauh mengenai 

kemampuan apa saja yang mesti dimiliki seorang pemimpin untuk 

mendukung kesuksesan dalam kempemimpinannya, khususnya 

dalam mengelola organisai atau lembaga pendidikan.

B. PENGELOLAAN ORGANISASI PENDIDIKAN 

Pengelolaan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai visi, 

misi, serta tujuan organisasi  memerlukan pemahaman manajemen 

dan admistrasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi tersebut 

secara berkesinambungan. Ketika suatu organisasi pendidikan 

atau lembaga pendidikan sudah menentukan dan mempersiapkan 

program-program kerja, tentunya harus dibarengi dengan sumber 

daya manusia (SDM) yang sudah harus siap pula, bekerja secara 

profesional, baik sebagai individu maupun kelompok (team) guna 

tercapainya tujuan organisasi.

Suatu organisasi dapat berjalan efektif apabila fungsi-fungsi 

manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan 
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pengawasan yang ada di dalamnya berfungsi dengan baik, serta 

unsur-unsur penunjangnya tersedia dan memenuhi persayaratan. 

Termasuk diantara unsur terpenting yang dapat mendukung 

jalannya organisasi pendidikan adalah sumber daya manusia 

(tenaga pengajar dan tenaga kependidikan). Sumber daya manusia 

mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan 

organisasi pendidikan.

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh para 

pimpinan pendidikan adalah bagaimana ia dapat meningkatkan 

produktivitas kerja tenaga pengajar dan tenaga kependidikannya, 

sehingga mereka dapat mendukung keberhasilan pencapaian 

tujuan yang telah dicanangkan. Menciptakan suatu kondisi 

sehingga orang secara individu ataupun kelompok dapat bekerja 

dan mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Problem peningkatan 

produktivitas kerja erat kaitannya dengan bagaimana memotivasi 

tenaga pengajar dan karyawan agar mereka dapat dan mau bekerja 

optimal sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi 

pendidikan.

Unsur kepemimpinan di lingkungan organisasi pendidikan 

dalam meningkatkan produktivitas kerja tenaga pengajar dan 

karyawan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja 

pimpinan. Kadang juga ada di antara pemimpin, baik dari level atas 

ataupun level bawah, yang sering terjadi mis comunication antar 

lini yang mengakibatkan adanya perbedaan pelaksanaan kebijakan 

dalam sistem pelayanan kepada masyarakat.   

1. Kemampuan Kerja Dalam Organisasi Pendidikan 

Menurut Ericson, kemampuan kerja adalah sekumpulan 

prilaku (behaviours) yang secara fungsional berkaitan satu  sama 

lain sehingga dapat mengarahkan pencapaian ke tingkat kinerja 

(performance level) yang diinginkan dalam suatu bidang tertentu.1 

1 K.A. Ericson, at.al., “How Experts Attain and Maintain Superior Performance: 
Implication for Th e Enhancement of Skilled Performance in Older Individuals,” dalam 
Journal of Aging and Physical Activity, 2000, h. 366-372.
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Pada lingkungan suatu organisasi pendidikan, setiap tenaga 

pengajar dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan kerja 

spesifi k atau khusus yang sesuai dengan lingkup pekerjaannya 

dan masing-masing mereka bekerja sama dengan teman satu 

bagian atau dengan bagian lain dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang diembannya dari tempat ia bekerja. 

Berdasarkan kenyataan tersebut kemampuan yang dimiliki 

pegawai (tenaga pengajar dan tenaga kependidikan) akan 

membawa kinerja yang baik, meskipun masih ada faktor-faktor 

lain yang berhubungan dengan kondisi psikologi dan fi sik. 

Pada kajian penelitan Gibson dan kawan-kawan menyatakan 

bahwa diperlukan pelatihan kerja untuk tenaga/pegawai sangat 

penting terutama tenaga/pegawai baru yang bersifat teknis 

dalam membantu mereka meningkatkan keterampilan.2 

Pada sisi lain Robin menyatakan bahwa kemampuan adalah 

merujuk kepada kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai 

tugas dalam suatu pekerjaan. Itulah penilaian tentang apa yang 

dapat dilakukan seseorang. Kemampuan keseluruhan seseorang 

pada hakekatnya adalah tersusun dari dua faktor yaitu 

kemampuan intelektual dan kemampuan fi sik.3 Kemampuan 

kerja merupakan kapasitas individu untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Itulah penilaian 

tentang kemampuan seseorang dalam mengerjakan tugas yang 

diembannya oleh organisasi atau lembaga pendidikan tempat ia 

bekerja. 

Keberhasilan suatu organisasi pendidikan dalam mencapai 

puncak prestasi, seringkali tidak diikuti dengan kemampuan 

kerja pimpinan dalam mengelola organisasi pendidikan secara 

produktif. Bahkan seringkali keberhasilan organisasi pendidikan 

tidak disertai kearifan, sehingga mengakibatkan organisasi 

tersebut menjadi lupa diri dan resisten terhadap perubahan. 

Mempertahankan prestasi tinggi, menurut anggapan mereka 

2 Jeral Gibson, at.al., Behavior in Organization, (New Jerset: Prentice-Hall, 2000), h. 45. 
3 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, terj. Benyamin Molan, (Jakarta: Indeks 

Gramedia, 2003), h. 51-54.
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tidak perlu melakukan perubahan, tetapi cukup dengan 

mengulangi rangkaian aktivitas sama yang pernah berhasil. 

Sehingga keberhasilan suatu organisasi pendidikan dalam 

mencapai puncak prestasi seringkali tidak diikuti kemampuan 

kerja untuk mempertahankan keberhasilan tersebut. Oleh 

sebab itu, keberhasilan masa lalu tidak menjamin kelangsungan 

hidup masa yang akan datang. Bahkan keberhasilan mencapai 

puncak prestasi bagi suatu organisasi pendidikan belum dapat 

menjamin kelanggengan prestasi organisasi di masa yang akan 

datang.

Kemampuan kerja pimpinan dalam organisasi pendidikan 

yang dominan, selain memiliki nilai inti yang bersifat makro, 

juga memiliki sub kemampuan kerja. Nilai inti akan membentuk 

kepribadian pengelola organisasi pendidikan, juga akan dijadikan 

sebagai acuan utama oleh semua anggota organisasi pendidikan 

dalam berperilaku. 

2. Jenis-jenis Kemampuan Kerja dalam Organisasi 
Pendidikan

Kemampuan seseorang pada hakekatnya terdiri dari dua 

faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fi sik. 

Kemampuan intelektual yang diukur melalui kegiatan mental 

yang dilihat dari kemahiran berhitung, pemahaman verbal, 

kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, 

visualisasi ruang dan daya ingat. Sedangkan kemampuan fi sik 

adalah dilihat dari ketahanan fi siknya dalam menjalankan tugas 

atau kewajiban. Artinya, dibutuhkan stamina fi sik yang kuat dan 

kecekatan serta ketrampilan seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaannya.  

Kemampuan (ability) menurut Colquitt adalah suatu 

kemampuan seseorang yang diukur dari beberapa aspek seperti 

kognitif, emosional dan kemampuan fi sik.4 Kemampuan 

4 Jason A. Colquitt, at.al., Organizational Behavior, (New York: McGrow-Hill, 2009), 
h. 336-357.  
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kognitif (cognitif ability) adalah kemampuan yang berhubungan 

dengan pengetahuan seseorang dalam memecahkan masalah. 

Ia berkaitan erat dengan pekerjaan, misalnya memanfaatkan 

informasi dalam pengambilan keputusan sebagai salah 

satu solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan 

kognitif dapat diukur melalui tes yang diselenggarakan berbagai 

organisasi untuk mengetahui kecerdasan (intelligence) seseorang.  

a. KemampuanKognitif

Kemampuan kognitif mempunyai tipe atau jenis yang 

berbeda, seperti: (a) Kemampuan verbal (verbal ability), 

yaitu kemampuan  seseorang dalam memahami dan 

mengekspresikan bahasa secara lisan dan tulisan (oral 

and written communication), (b) Kemampuan kuantitatif 

(quantitatif ability), yaitu kemampuan seseorang yang 

berkaitan dengan operasional matematika seperti 

penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian serta 

matematika logika dalam pemecahan suatu masalah, (c) 

Kemampuan mempertimbangkan (reasoning ability), yaitu, 

kemampuan seseorang yang dilihat dari beberapa faktor 

seperti pemahaman, aturan, dan logika dalam memecahkan 

suatu masalah ditinjau dari ketiga faktor tersebut, (d) 

Kemampuan spasial (spatial ability) adalah kemampuan 

seseorang dalam merangkai bagian-bagian sebuah bentuk 

menjadi susunan yang menyatu dari bagian-bagian itu yang 

disebut dengan spatial orientation. Adapaun kemampuan 

seseorang dalam memvisualisasikan sesuatu objek yang besar 

dalam gambar kecil tetapi tidak mengurangi bagian-bagian 

dari objek itu disebut dengan kemampuan visualization 

ability, (e) Kemampuan pengamatan (perceptual ability) adalah 

kemampuan mengamati, mamahami, dan menjelaskan 

informasi yang ia terima. Dalam jenis kemampuan ini 

seseorang diukur dari kecepatan dan fl eksibilitasnya dalam 

menerima informasi yang kemudian menjelaskan mengenai 

manfaat dari informasi tersebut.Terakhir adalah Kemampuan 

mental secara keseluruhan (general mental ability), yaitu 
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kemampuan secara konprehensif meliputi kemampuan 

verbal, quantitative, menimbang, spasial serta perseptual 

yang disingkat dengan faktor g (g factor).5  

Gambar 1. Th e G-Factor6

b. Kemampuan Emosional

Kemampuan emosional (emotional ability) adalah jenis 

kemampuan yang kedua yang disebutkan oleh Colquitt 

dalam bukunya Organization Behavior, dalam kemampuan 

emosional ini ia membedakan menjadi beberapa jenis 

seperti: (a) Kesadaran diri (self awareness), yaitu kemampuan 

dalam mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi diri 

sendiri, (b) Kesadaran pada orang lain (other awareness), yaitu 

kemampuan memahami perasaan orang lain dan menjalin 

hubungan baik dengan orang lain sehingga membentuk 

jalinan komunikasi yang baik antar anggota organisasi, (c) 

Ketetapan emosi (emotion regulation), yaitu kemampuan 

mengendalikan emosi dalam situasi dan kondisi apapun, 

tidak terpancing oleh amarah dan tetap dapat mengontrolnya 

5 Jason A. Colquitt, at.al., Organizational Behavior, h. 343.
6 Disarikan dari Jason A. Colquitt, at.al., Organizational Behavior, h. 343.
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secara baik, (d) Mempergunakan emosi (use of emotion), 

yaitu  dengan mengontrol emosi sebaik mungkin dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan oleh organisasi 

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, (e) 

Kenggunakan kecerdasan emosi (apply emotional Intelligence), 

yaitu mempraktekkan kecerdasan emosi dalam organisasi 

sehingga tingkat efektifi tas  dalam organisasi tercapai, (f)  

Menilai kecerdasan emosi (assessing emotional intelligence), 

yaitu memberikan penilaian terhadap kecerdasan emosi 

seseorang, misalnya melalui raut muka atau ekspresinya 

dalam situasi dan kondisi tertentu.7

c. Kemampuan Fisik

Kemampaun fi sik (phisical abilities) adalah kemampuan 

seseorang dilihat dari kondisi fi sik seperti: (a) Kekuatan 

(strength), yaitu melihat kekuatan fi sik seseorang seperti 

tangan, kaki, tubuh, dan  organ tubuh yang lainnya dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari, (b) Stamina (stamina), 

yaitu kemampuan sistem sirkulasi udara pada paru-paru 

seseorang dalam  meningkatkan efi siensi kerja pada waktu 

menjalankan aktivitas sehari-hari, (c) Koordinasi dan 

keleluasaan (fl exibility and coordination), yaitu kemampuan 

fi sik seseorang dalam mengkoordinasikan dan melenturkan 

tubuhnya, seperti olahragawan senam ballet atau senam 

alat, (d) Kemampuan psikomotor (psycomotor abilities), yaitu 

kemampuan memegang dan mempergunakan alat sesuai 

dengan fungsinya (pemahaman fungsi alat atau benda), (g) 

Kemampuan sensor (sensory abilities), yaitu kemampuan yang 

berkaitan dengan membaca visi dan mendengarkan secara 

detail. Misalnya, seorang konduktor orkestra musik dapat 

mendengarkan setiap instrumen musik yang dibunyikan 

oleh para pemain orkestra secara detail satu persatu dengan 

benar.8

7 Jason A. Colquitt, at.al., Organizational Behavior, h. 344.
8 Jason A. Colquitt, at.al., Organizational Behavior, h.353.
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Tabel 1. Physical Ability9

TYPE MORE SPECIFIC FACET JOB WHERE RELEVANT
Strength Static: Lifting, pushing, pulling 

heavy object
Esplosive: Exerting short burst of 
mus cular force to move oneself or 
objects
Dynamic: Exerting muscular force 
repeatedly or continuously. 

Structural iron and steel 
workers; tractor trailer and 
heavy truck driver; farm 
worker; fi refi ghters

Stamina Exerting oneself over a period of 
time without circulatory system 
giving out 

Atlethes; dancer; comercial 
diver; fi refi ghters

Flexibility Extent fl exibility: degree of 
bending, stretching, twisting of 
body, arms, legs machinery 
Dynamic fl exibility; speed of 
bending stretching, twisting 
of body, arm, legs Gross body 
coordination; coordinating 
movement of body, arm, and legs 
in activities that involve all three 
together
Gross body equilibrium: ablity 
to regain balance in contexs where 
balance is upset

Athletes; dancers, riggers; 
industrial mechanics, 
choreographer commercial 
divers; strucural iron and 
steel workers

Psycomotor Fine Manipulative abilities: 
keeping hand and arm steady 
while grasping, manipulating, and 
assembling small objects
Control movement ability: 
making quick, precise adjusments 
to a machine whileoperating it
Respon orientation: quickly 
choosing among appropriate 
alternative movements
Reaction time: quickly res 
ponding to signal with body 
movement

Fabric menders; potters; 
timing device assemblers; 
jewelers; construction 
drillers; agricultural 
equipment operator;
photografers; higway patrol 
pilots; athletes

9 Disarikan dari E.A. Fleismen, D.P. at.al., Ability in An Occuptional Information 
System for the 21 Century, American Psychological Assocation, (ttp.: tp., 1999),  h. 42-57.
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Sensory Near and far vision: seeing 
detail of an object up close or at 
adistance  
Visiualcolor discrimination:
 detecting diff erence in color and 
shades   
Depth perceptions: judging 
relative distance 
Hearing Sensitivity: hearing 
diff erence insound in the presence 
of other source 
Speech recognation: identifi ng 
and understanding speech of others

Electronic testers and 
inspec tors; highway 
patrol pilots; trac tor 
trailer, truck, and bus 
driver; airline pilots; 
photografers; musicians 
and composers; industrial 
machine mechanics; speech 
phatologists

Penjelasan di atas dapat dipahami  bahwa kemampuan 

(ability) menurut Colquitt terbagi menjadi tiga, yaitu 

kemampuan kognitif (cognitif ability), kemampuan emosional, 

dan kemampuan fi sik sebagaimana yang tergambar dalam 

gambar di bawah ini:      

Gambar 2. Ability10

      

      

      

       

        

         

Overal Ability

Cognitive 
Ability

Emotional 
Ability

Physical 
Ability

Verbal

Quantitative

Reasoning

Spatial

Perceptual

Self-Awareness

Other Awareness

Emotion Regulation

Use Emotion

Strength

Stamina

Flexibility & 
Coordination

Psycomotor

Sensory

10 Jason A. Colquitt, at.al., Jason A. Colquitt, at.al., Organizational Behavior , h. 354.
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Menurut Salavey dan Mayer, ada lima aspek dalam 

kecerdasan emosional,11 yaitu: (a) Mengenali emosi diri, 

merupakan inti dan dasar dari kecerdasan emosional, yaitu 

kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke 

waktu bagi pemahaman diri dan kemampuan mengenali 

perasaan sewaktu perasaan itu terjadi, (b) Mengenali emosi 

diri, yaitu kemampuan untuk menguasai perasaan sendiri 

agar perasaan tersebut dapat diungkap dengan tepat. 

Orang yang tidak mampu mengelola emosinya akan terus 

menyesali kegagalannya, sedangkan mereka yang mampu 

mengelola emosinya akan segera bangkit dari kegagalan 

yang menimpanya, (c) Memotivasi diri sendiri, yaitu 

kemampuan untuk mengendalikan dan menahan diri dari 

kepuasan sesaat untuk tujuan yang lebih besar, lebih mulya, 

dan lebih menguntungkan, (d) Mengenali emosi orang lain, 

yaitu kemampuan menangkap signal-signal sosial yang 

tersembunyi, yang mengisyaratkan sesuatu yang dibutuhkan 

atau dikehendaki  oleh orang lain, (e) Membina hubungan 

dengan orang lain, yaitu kemampuan seseorang untuk 

membentuk hubungan, membina kedekatan, meyakinkan, 

mempengaruhi, dan membuat orang lain nyaman, serta dapat 

menjadi pendengar yang baik.

Setiap orang yang dikategorikan oleh lingkungannya 

sebagai Pakar atau Ahli dengan kemampuan yang tinggi 

dalam lingkup batasannya, dapat memberikan jalan keluar,  

menolong, dan melihat peluang yang ada sehingga bisa 

mendatangkan keuntungan, maka ia dapat dianggap sebagai 

profesional dalam bidangnya.12 Di lingkungan organisasi 

pendidikan, setiap pegawai (tenaga pendidikan dan tenaga 

kependidikan) memiliki kemampuan kerja yang spesifi k 

yang sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan masing-

masing pegawai bekerja sama dengan teman satu bagian atau 

dengan bagian lain dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diembannya dari tempat ia bekerja. Berdasarkan kenyataan 

11 http//www.docu-trac.com
12 Michael R Carrel. at. al., Human Resource Management, (USA: Prentice-Hall, 2007), h. 64.   
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tersebut kemampuan yang dimiliki tenaga pengajar dan 

tenaga kependidikan akan membawa kinerja yang baik, 

meskipun masih ada faktor-faktor lain yang berhubungan 

dengan kondisi psikologi dan fi sik.  

Dalam kajian penelitan Gibson dan kawan-kawan 

menyatakan bahwa pelatihan kerja untuk pegawai sangat 

penting terutama bagi tenaga pengajar dan tenaga 

kependidikan baru yang bersifat teknis dalam membantu 

mereka dalam meningkatkan keterampilan.13

d. Kemampuan Intelektual

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang 

dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan mental.  Sebab, 

pekerjaan membutuhkan tuntutan-tuntuan yang berbeda 

kepada pelaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut. 

Singkatnya, semakin banyak tuntutan pemrosesan informasi 

dalam pekerjaan tertentu, semakin tinggi pula kecerdasan 

dan kemampuan verbal umum yang dibutuhkan untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Kajian seksama terhadap bukti mengungkapkan bahwa 

tes-tes yang menilai kemampuan verbal, numerik, ruang, dan 

perseptual merupakan indikator perkiraan yang sahih atas 

kemampuan pekerjaan pada semua tingkat pekerjaan. Oleh 

karena itu, tes-tes yang mengukur kemampuan dimensi-

dimensi khusus kecerdasan merupakan indikator perkiraan 

yang kuat untuk kinerja yang  akan datang. 

Disepanjang dasawarsa terakhir ini, para peneliti telah 

memulai memperluas makna dari intelektual melebihi 

kemampuan-kemampuan mental. Bukti-bukti terbaru 

mengungkap bahwa intelektual dapat dipahami secara lebih 

baik dengan menguraikan empat sub-bagian, yaitu: kognitif, 

sosial, emosi, dan budaya.14 Sedangkan kemampuan fi sik 

13 Jeral Gibson.at.al., Organizational Behavior, h. 45. 
14 Elliot, at.al., “On Th e Motivation of Cognitive Dissonance: Dissonance as 



Ahmad Ridwan

142 ~  HIKMAH, Vol.  XI, No. 2,  2015

adalah kemampuan menjalankan tugas yang menuntut 

stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakterisktik 

serupa. Kemampuan fi sik sangat berguna bagi keberhasilan 

menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut 

ketrampilan khusus yang lebih standar.

Kemampuan intelektual dan kemampuan fi sik diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang memadai pada pekerjaan 

tertentu, bergantung pada persyaratan yang diminta pada 

pekerjaan tersebut. Misalnya, seorang pilot pesawat terbang 

memerlukan kemampuan visualisasi ruang yang kuat, penjaga 

pantai (bay wach) memerlukan visualisasi dan koordinasi 

tubuh, pegawai kontruksi bangunan tinggi memerluakan 

keseimbangan, dan seorang jurnalis memerlukan penalaran 

yang tinggi dalam mencari dan mengolah data atau fakta 

menjadi berita di surat kabar atau media lainnya.

Perkiraan-perkiraan yang dapat dibuat adalah ketika 

kesesuaian yang ada ternyata buruk, maka kemungkinan 

besar akan gagal dalam mencapai tingkat kinerja yang baik.  

Misalnya, jika anda dipekerjakan sebagai juru ketik maka 

anda harus memenuhi persyaratan menguasai dasar-dasar 

mengetik, kinerja anda buruk meskipun anda mempunyai 

motivasi kerja yang tinggi. Juga sebaliknya, jika kemampuan 

karyawan melampaui batas yang dibutuhkan maka yang 

terjadi adalah ketidakefektifan organisasi karena karyawan 

merasa tidak puas dengan pekerjaannya yang tidak 

menantang. Jadi, pada dasarnya jika kemampuan karyawan 

melebihi batas yang dipersyaratkan maka biasanya perusahaan 

akan membayar lebih dari pembayaran biasa atau karyawan 

akan frustasi jika tidak dibayar sesuai kemampuannya. 

C. KESIMPULAN 

Kemampuan adalah penguasaan atas sesuatu yang dapat ditinjau 

dari berbagai aspek, yakni aspek kognitif, emosional, maupun 

Psychology Discomport,” dalam Journal of Personality and Social Psychology, September 
1994, h. 382-394.
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fi sik. Ketiga aspek tersebut jika diperjelas lagi meliputi keahlian, 

kecakapan, keterampilan, dan pengalaman seseorang. Kemampuan 

dan kecakapan akademis maupun operasional teknis dibutuhkan 

untuk melaksanakan tugas dalam mengelola lembaga pendidikan.[]
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Abstract

Target or goal that has to be produced by learning and educational 

process in institution of religion and religious education is 

completely complicated and has various meaning which have to 

be understood by teachers and institutional management. Th is 

complexity is multi-interactive, while subjects of knowledge 

learned in institution of non-religion and non-religious education 

are mono-interactive. Th e subjects of knowledge learned by 

those two kinds of institution are not enough by only including 

subjects exist in the knowledge itself, but the subjects have to be 

strenghtened by subjects beyond the learned knowledge.    

Academic and methodological complexity has implication on 

professionalism profi le owned by teachers who are on duties 

in institution of religion and religious education compared to 

teachers who are on duties beyond those institution. Alumni who 

graduate from institution in religion and religious education also 

have diff erent ability compared to alumni who graduate from 

institution of general education. Based on this assumption, every 

single teachers and management staff s for institution of religion 

and religious education have to realize and understand completely 

about some signifi cant diff erencies in their own institution 

compared to general education.   

Keywords: Characteristics of Science, Religion and Religious Education
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Abstrak

Target atau tujuan yang harus dihasilkan oleh proses 

pembelajaran dan pendidikan di lembaga  pendidikan agama dan 

 pendidikan keagamaan  sangat rumit dan menyimpan berbagai 

makna yang harus dipahami oleh guru dan pengelola lembaga 

 pendidikan agama dan keagamaan. Kerumitan tersebut bersifat 

multi-interaktif, sementara materi ilmu yang diajarkan di non 

lembaga  pendidikan agama dan pendidkan keagamaan cukup 

bersifat mono-interaktif. Materi ilmu yang diajarkan di lembaga 

 pendidikan agama dan keagamaan tidak cukup hanya meliputi 

materi yang ada di dalam ilmu itu sendiri, melainkan harus juga 

dikuatkan dengan materi di luar ilmu yang dipelajari.

Kerumitan secara akademik dan metodologis berimplikasi kepada 

profi l profesionalisme yang dimiliki oleh guru yang bertugas 

di lembaga  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan 

dengan guru yang bertugas di luarnya. Lulusan atau alumni 

dari lembaga  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan 

juga memiliki ketrampilan yang berbeda dengan alumni dari 

lembaga pendidikan umum. Berdasarkan pada asumsi tersebut, 

maka seluruh tenaga kependidikan dan pengelola lembaga 

 pendidikan agama dan keagamaan harus memiliki kesadaran dan 

pemahaman yang utuh tentang perbedaan yang cukup signifi kan 

yang ada di dalamnya dengan pendidikan umum.

Kata Kunci: Karakteristik Ilmu, Pendidikan Agama, Pendidikan 

Keagamaan
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A. PENDAHULUAN

P
endidikan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia. Ia dapat melahirkan kualitas manusia secara utuh 

baik secara fi sik maupun psikis. Pendidikan akan menjadikan 

manusia memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sifat-sifat terpuji 

sehingga mampu menghadapi semua problematika kehidupan yang 

di hadapi. Pendidikan juga merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.1 

Pendidikan dan/atau pembelajaran terjadi minimal di tiga jenis 

lembaga, yaitu lembaga pendidikan formal, pendidikan non-formal, 

dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan 

yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun pendidikan 

non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan 

pendidikan informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga atau 

lingkungan.

Dilihat dari aspek materi atau isi yang disampaikan, pendidikan 

menjelma ke dalam empat jenis, yaitu pendidikan kedinasan, 

 pendidikan keagamaan, pendidikan jarak jauh, dan  pendidikan 

khusus dan layanan khusus.

 Pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan merupakan salah 

satu jenis pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam 

konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.  Pendidikan agama 

dan  pendidikan keagamaan memiliki tujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang 

mengajarkan materi sesuai dengan pemeluk agama atau 

1 Lihat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
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keyakinannya. Dengan demikian,  pendidikan agama dapat 

dikatakan proses pembelajaran yang memiliki tujuan atau target 

mengoptimalkan pemahaman dan ketrampilan dalam bidang 

ilmu agama, sehingga lulusannya benar-benar memiliki kualitas 

yang utuh dan komprehensif. Dapat dikatakan bahwa  pendidikan 

agama dan  pendidikan keagamaan memiliki dua misi yang harus 

diwujudkan, yaitu misi akademik/keilmuan dan misi dakwah. Misi 

akademik, yaitu  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan harus 

memberikan kemampuan dan ketrampilan dalam mengembangkan 

teori-teori agama (Islam), sehingga ilmu ke-Islaman mampu 

berkembang secara cepat, sistematis, dan responsif. Sedangkan 

misi dakwah, yaitu  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan 

harus mampu melahirkan profi l lulusan yang mampu memberikan 

penjelasan agama bagi masyarakat, sehingga nilai-nilai ajaran Islam 

benar-benar dapat diimplementasikan ke dalam realitas kehidupan 

berbangsa dan bermasyarakat.

Dua misi yang diemban oleh  pendidikan agama dan  pendidikan 

keagamaan tersebut berimplikasi kepada jenis materi yang diajarkan. 

Artinya, materi yang diajarkan atau ilmu yang ada di lembaga 

 pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan pasti memiliki nilai 

kekhasan jika dibandingkan dengan pendidikan yang lain. Apa ciri 

khusus materi atau ilmu yang ada di dalam  pendidikan agama dan 

 pendidikan keagamaan, bagaimana konsekuensi pembelajaran yang 

dilakukan di dalam  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan, 

serta bagaimana profi l pendidik profesional di lembaga  pendidikan 

agama dan  pendidikan keagamaan.Tiga permasalahan itulah yang 

akan diulas dalam penelitian ini.

B. PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN 
KEAGAMAAN

Dilihat dari nomenklatur, sudah dapat dibayangkan 

pengertiannya.  Pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan 

dapat dikatakan sebagai sebuah proses pendidikan yang memiliki 

kekhususan mengajarkan ilmu pengetahuan yang berbasis agama. 
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Indonesia memiliki enam agama yang diakui negara, dengan 

demikian,  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan pun 

mencakup enam agama tersebut, yaitu Islam, Kristen, Katolik, 

Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun demikian, dalam tulisan ini 

yang akan dikaji dibatasi pada ilmu yang berkaitan dengan agama 

Islam. Oleh sebab itu, ruang lingkup kajian ini khusus kepada 

 pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan dalam konteks 

agama Islam. 

 Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/

kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.2 

Sementara  pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang 

mempersiapakan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan 

yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama 

dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkannya.3

 Pendidikan agama dan keagamaan memiliki banyak target 

yang harus diwujudkan melalui proses pembelajaran. Setidakanya 

menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, aspek transendental. Ilmu di dalam  pendidikan agama 

dan  pendidikan keagamaan harus memberikan bimbingan atau 

arahan kepada peserta didik untuk memahami dan menghayati 

keagungan Allah SWT dan memiliki kemampuan atau ketrampilan 

untuk mengimplementasikan nilai-nilai keagungan Allah SWT 

tersebut ke dalam realitas kehidupan masyarakat. Kesadaran 

yang bersifat transendental, tidak cukup hanya bersifat formal 

ritual melainkan kesadaran tersebut bersifat transendental 

tranformatif. Dengan kata lain, target yang perlu diraih dalam 

 pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan adalah melahirkan 

profi l lulusan yang memiliki kepribadian atau karakter intelektual 

transendental dan humanisme transformatif. Artinya, kualitas 

2 Lihat pasal 1 ayat 1 Peraturan pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007. Tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

3 Lihat  pasal 1 ayat 2 Peraturan pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007. 
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intelektualnya atau cara berfi kirnya mengarah kepada kesadaran 

memahami keberadaan Sang Ilahi (Allah SWT), sedangkan sikap 

perilakunya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dapat 

diimplementasikan ke dalam realitas kehidupan masyarakat.

Kedua, aspek rasional. Aspek rasional didasarkan pada asumsi 

bahwa manusia pada hakekatnya adalah mahluk yang berfi kir 

(homo sapien), manusia juga dikatakan sebagai mahluk haus 

terhadap intelektual (homo intelectual couriosity). Dalam pandangan 

Ernest Cassier yang disadur oleh Suriasumantri dijelaskan bahwa 

manusia lebih suka dengan symbol-simbol yang dianggap mampu 

mempercepat proses perkembangan potensi rasional, sehingga 

manusia juga disebut mahluk simbol (animal symbolicum).4 

Aspek rasional menjadi lebih urgen tatkala didasarkan pada ayat 

yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Ayat tersebut 

mengharuskan manusia agar mengoptimalkan peran rasionya 

dalam melihat fenomena yang terjadi di dunia atau lingkungan 

sekitarnya. Ilmu di dalam  pendidikan agama dan  pendidikan 

keagamaan harus mampu menjelaskan berbagai persoalan agama 

dan sosial secara rasional. Artinya, lulusan  pendidikan agama dan 

keagamaan mampu memberikan penjelasan atau argumentasi 

yang dapat diterima menurut kaidah akal masyarakat secara 

umum. Agama dan realitas atau problem manusia perlu penjelasan 

yang bersifat rasional, sehingga solusi problematikanya akan 

mudah ditemukan. Kebenaran secara rasional setidaknya ada 

tiga macam, yaitu: (a) Kebenaran rasional korespondensi; jika 

kebenaran itu sesuai dengan kenyataan itu sendiri. (b) Kebenaran 

konsistensi atau biasa disebut koherensi; manakala kebenaran itu 

sesuai dengan pernyataan atau kebenaran yang telah diakui atau 

diucapkan sebelumnya. Ada konsistensi antara apa yang dikatakan 

sebelumnya dengan pernyataan seterusnya. (c) Kebenaran 

pragamatis; jika kebenaran tersebut benar-benar memiliki manfaat 

atau faedah di dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, aspek moral/etika. Aspek moral di dalam  pendidikan 

agama dan  pendidikan keagamaan didasarkan atas hadis tentang 
4 Suriasumantri, Jujun S., Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar 

Harapan, 2005).
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tujuan diutuskannya Rasulullah ke dunia, yaitu untuk membina 

atau menyempurnakan sikap dan perilaku (akhlak) manusia. 

Artinya, pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan merupakan 

salah satu sarana untuk melanjutkan misi Rasulullah dalam 

mengembangkan misi Islam di muka bumi. Telah terdapat tokoh 

dalam sejarah Islam yang masuk kategori kelompok moralis yaitu 

Amir bin Dzarf, Aktsam bin Shaifi  bin Rabah, dan Zubair bin Abi 

Salma. Mereka bertiga memiliki sikap dan pendirian yang sangat 

baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Etika dan sikap 

mereka terlihat dari kesediaannya menerima kritik atau saran dalam 

menjalani kehidupan.5 Salah satu sikap yang patut menjadi teladan 

dari Aktsam bin Shaifi  bin Rabah adalah sebagaimana tercantum 

dalam ungkapanya, “Usiaku kini telah lanjut, kelemahanpun telah 

menyentuhku, maka jika kamu menemukan sesuatu yang baik 

dariku, maka ikutilah dan jika selain dari itu maka luruskanlah.” 

Ini menandakan adanya kesediaan mengakui kekurangan yang 

ada dalam dirinya.  Pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan 

harus mampu mendidik dan melahirkan profi l lulusannya memiliki 

kualitas sikap dan kepribadian secara utuh. 

Keempat, aspek teknologi. Allah SWT telah memberikan 

kebebasan kepada manusia untuk melakukan segala aktivitas yang 

positif asalkan manusia itu memiliki kekuatan. Dalam fi rmanNya 

dijelaskan “Hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintas) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak 

dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.”6 Allah SWT juga 

telah menggariskan bahwa di antara manusia itu diciptakan berbeda 

jenis kelamin, berbeda suku, dan kelompok yang dimaksudkan 

untuk saling mengenal atau ta’aruf.7

Kekuatan yang tercantum di dalam surah ar-Rahman dan saling 

mengenal dalam surah al-Hujurat mengandung makna perlunya 

sarana teknologi atau alat yang canggih sehingga memudahkan 

untuk menemukan kekuatan dan sarana untuk melakukan 

5 M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: Dalam Sorotan Al-Qur’an 
dan hadits-hadits Shahih, (Jakarta: Lentera Hati, 2011). 

6 QS. Ar-Rah{mān: 33.
7 QS. Al-H{ujurāt: 13
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perkenalan atau komunikasi. Kekuatan mengandung makna 

pengetahuan dan juga produk pengetahuan yang menjadikan 

manusia mampu melakukan berbagai aktivitas atau menembus 

angkasa. Kekuatan bisa berarti produk ilmu berupa teknologi yang 

cangih yang memudahkan dan mempercepat aktivitas manusia 

dalam mencapai cita-cita. Ta’aruf atau kemampuan saling mengenal 

antara satu dengan lainnya juga diperlukan sarana atau alat yang 

memudahkan antar manusia melakukannya.

Dua fi rman Allah di atas mengandung pentingnya materi atau 

ilmu di dalam  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan 

yang lebih mengedepankan sarana teknologi. Konsekuensinya 

lulusan dari pendidikana agama dan  pendidikan keagamaan harus 

mampu melahirkan profi l lulusan yang memiliki kesediaan dan 

kemampuan menggunakan atau melahirkan teknologi yang dapat 

mempermudah dan mempercepat cita-cita yang ingin dicapai.

C. KARAKTERISTIK ILMU

Ilmu akan berkembang sesuai dengan derajat perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya masyarakat. Pergeseran 

atau perubahan ilmu pengetahuan ditentukan oleh pergeseran 

gelombang yang tidak mampu menjawab atau merespon tentangan 

zaman (anomaly).8 Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus 

mampu menjawab tantangan zaman.

Pendidikana agama dan  pendidikan keagamaan harus mampu 

menjawab tantangan dan pergeseran ilmu pengetahuan dan budaya 

masyarakat. Problem masyarakat bersifat kompleks menyangkut 

berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek yang bersifat norma 

keagamaan, sampai persoalan yang bersifat teknologi, ekonomi, 

dan budaya. Oleh sebab itu, jika dilihat dari aspek tujuannya, 

target yang dimiliki  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan 

berbeda jika dibandingkan dengan pendidikan umum atau non 

 pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan. Perbedaan tersebut 

8 Th omas S. Kuhn, Th e Structure of Scientifi c Revolution, (Chicago: Th e University of 
Chicago Press, 1970).
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dapat dilihat dari  tujuan atau target yang ingin dicapai. 

 Pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan tidak hanya 

mengajarkan materi yang bersifat logika atau eksakta saja tetapi 

harus juga mengajarkan materi atau ilmu yang bersifat sosial 

keagamaan.  Pendidikan agama dan pendidikan keagaman juga 

tidak hanya melahirkan lulusan yang cerdas tetapi juga harus 

memiliki kesadaran atau komitmen tinggi dalam menjalankan 

nilai-nilai agama yang diyakininya (Islam). Artinya, semua materi 

atau ilmu/pelajaran harus diarahkan selain untuk mewujudkan 

kecerdasan (intelektual) juga dimaksudkan untuk mewujudkan 

kesadaran menjalankan nilai-nilai agama (transandental).

Ilmu di dalam lembaga  pendidikan Islam dan  pendidikan 

keagamaan harus mampu menjelaskan berbagai fenomena sosial 

yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, materi yang 

disampaikan harus selalu berkaitan dengan berbagai informasi 

di berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti yang dikonsepkan 

KH.  Sahal Mahfudz bahwa fi qh tidak hanya bersifat normatif 

formalistik yang akhirnya kaku tidak fl eksibel dalam menjawab 

tantangan problematika sosial. Fiqh dalam kacamata KH. Sahal 

Mahfudz harus lebih mampu merespon atau menjawab berbagai 

problematika umat Islam.9 Fiqh akan benar-benar mampu berjalan 

dengan paradigma sosial seperti di gagas KH. Sahal Mahfudh 

tentunya tidak cukup hanya berisi ketentuan hukum secara tekstual 

atau normatif, melainkan harus juga berisi kajian sosial di luar 

yang bersifat tekstual/normative tersebut, seperti kajian psikologi, 

sosiologi, bahkan memuat materi ilmu matematika, fi sika, biologi, 

dan lain-lain.

 Pendidikan Islam tidak cukup hanya membimbing tumbuhnya 

kualitas kecerdasan, melainkan  juga harus melahirkan proses 

 life long education dalam artian harus mampu memberikan 

kesejahteraan bagi dirinya maupun orang lain.10  Pendidikan Islam 

harus mampu memberikan penjelasan secara utuh tentang kaidah 

9 Jamal Makmur Asmani, Fiqh SosialKiai Sahal Mahfudh, antara konsep dan 
implementasi, (Surabaya: Khalista, 2007).

10 Muhtarom HM, “ Pendidikan Islam di Tengah Pergumulan Budaya Kontemporer,” 
dalam Jurnal internasional, (Semarang: IAIN Semarang, 2008).
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fi qh “al-mu āfaẓatu ‘alā al-qadīm a - ālih wa al akhżu bi al-jadīd al-a

lah” (mempertahankan nilai-nilai lama yang masih memiliki nilai 

positif/baik dan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik).

Kedua contoh di atas menggambarkan bahwa ilmu di dalam 

 pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan memiliki perbedaan 

dengan ilmu yang diajarkan di lembaga pendidikan non-

 pendidikan agama. Materi atau ilmu di dalam  pendidikan agama 

dan  pendidikan keagamaan selalu berkaitan dengan materi atau 

ilmu di luar dirinya (ilmu itu sendiri), sedangkan ilmu di dalam 

pendidikan umum hanya berkaitan dengan ilmu yang ada di dalam 

ilmu itu sendiri. Contohnya, materi Ilmu Pendidikan Alam (IPA) 

atau materi Matematika (MTK) untuk memberikan pemahaman 

siswa terhadap ilmu IPA atau MTK cukup dijelaskan materi yang 

ada di dalam ilmu IPA atau MTK tersebut, tanpa harus dijelaskan 

dengan ilmu lainnya siswa sudah bisa memahami. Tetapi ilmu Fiqh, 

al-Qur’an atau Tafsir, agar siswa lebih memahami materi tersebut 

harus juga memahami ilmu di luar fi qh dan tafsir, seperti ilmu 

sosiologi, psikologi, antropologi. Bahkan ilmu fi qh yang berkaitan 

dengan pembagian harta waris (mawaris) harus juga mempelajari 

ilmu MTK. Dalam mempelajari al-Qur’an atau tafsir diharuskan 

memahami ilmu asbāb an-nuzūl (sebab-sebab turun) ayat. Artinya, 

setiap orang yang mempelajari ilmu al-Qur’an atau tafsir harus juga 

memahami ilmu psikologi dan sosiologi. Contoh lain, pada saat 

umat Islam memahami pelajaran Fiqh khusus sub pokok bahasan 

shalat, pada saat memahami arti khusu’, maka ia akan lebih mudah 

dipahami jika membaca atau belajar ilmu psikologi.

Hal ini menunjukkan bahwa karakateristik ilmu yang diajarkan 

di dalam  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan sangat 

berbeda dengan materi atau ilmu yang diajarkan di dalam lembaga 

pendidikan umum atau pendidikan selain  pendidikan agama dan 

 pendidikan keagamaan. Dapat dikatakan bahwa karakteristik ilmu 

atau materi di dalam  pendidikan agama dan keagamaan bersifat 

“multi-interaktif” yaitu interaksi atau keterkaitan ilmu tersebut 

tidak hanya di dalam dirinya sendiri melainkan juga menyangkut 

materi di luar dirinya,  sedangkan materi atau ilmu yang diajarkan di 
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pendidikan umum bersifat “mono-interaktif” yaitu keterkaitannya 

hanya dengan materi yang ada di dalam ilmu itu sendiri.

D.PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA 
DAN KEAGAMAAN

Ada beberapa istilah yang hampir sama terkait dengan 

profesionalisme, yaitu profesi, profesionalisme, profesionalisasi, 

dan profesional. Empat istilah tersebut memiliki makna yang 

berbeda tetapi sangat penting bagi para guru khsususnya yang 

mengajar   pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan. 

Profesi lebih menunjuk pada jenis atau nama pekerjaan, misalnya 

profesi guru, hakim, advokat, dan lain-lain. Profesionalisme lebih 

menekankan pada adanya suatu keyakinan atau komitmen dari 

seseorang terhadap profesi yang dimiliki. Adapun Profesionalisme 

merujuk kepada adanya semangat untuk mempertahankan atau 

mengembangkan profesi yang dimiliki agar mampu merespon 

semua dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. 

Sementara Profesionalisasi menunjuk pada adanya proses atau 

tahapan untuk mewujudkan profesi yang ideal. Profesionalisasi 

menitikberatkan kepada upaya atau metode dalam mewujudkan 

idealitas profesi sesuai yang dicita-citakan. Sedangkan profesional 

adalah produk akhir dari semua proses yang telah dilakukan. 

Profesionalisme guru  pendidikan agama dan keagamaan 

mengandung makna bahwa guru yang bertugas di lembaga 

 pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan harus selalu 

memiliki semangat atau komitmen untuk mempertahankan dan 

mengembangkan profesinya agar mampu menjawab berbagai 

tantangan di masyarakat. Adapun kriteria guru yang professional 

antara lain:

a. Menguasai bahan yang akan diajarkan.

b. Mengusasi landasan/fi losofi  kependidikan.

c. Menguasai berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik yang 

terkait dengan proses pembelajaran.
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d. Mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan kerja.

e. Memiliki sikap yang positif terhadap tugas yang diberikan 

kepadanya.

f. Mampu menampilkan sosok yang dapat dijadikan sebagai 

panutan siswa dan orang lain.11

Guru merupakan profesi yang harus menjalankan tugas dengan 

beberap prinsip sebagai beriku:

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

c. Memiliki kualifi kasi akademik dan latarbelakang pendidikan 

sesuai bidang tugasnya.

d. Memiliki kompetensi yang diperlukaan sesuai dengan bidang 

tugasnya.

e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalnya.

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 

prestasi kerja.

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalnya 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalnya.

i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan denagn tugas keprofesionalan 

guru.12

Berdasarkan ketentusan profesi guru di atas, para guru yang 

bertugas di lembaga  pendidikan agama dan keagamaan memiliki 

tugas lebih spesifi k. Menguasai bahan bagi guru yang menjalankan 

tugasnya di lembaga  pendidikan agama dan keagamaan berarti 

ia mampu memberikan penjelasan sesuai dengan kreteria ilmu 
11 Martinis Yamin, Sertifi kasi Profesi Keguruan di Indonesia, (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2006).
12 Pasal 7 ayat 1, Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
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yang ada di dalam lembaga  pendidikan agama dan  pendidikan 

keagamaan tersebut. Artinya, bahan yang diajarakan tidak 

cukup hanya menjelaskan persoalan yang bersifat rasional atau 

empiris, melainkan juga harus mampu menjelaskan yang bersifat 

transendental. Konsekuensinya, guru yang profesional dalam 

konteks lembaga  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan 

tidak cukup hanya menguasai materi formal saja melainkan juga 

harus menguasai materi atau bahan pengayaan. 

Materi formal adalah bahan dari guru yang terkait dengan 

bidang materi itu sendiri, misalnya guru Fiqh berarti menguasai 

materi yang ada di dalam buku pokok saja. Sedangkan materi 

pengayaan adalah informasi dari ilmu lain yang berkaitan dengan 

ilmu atau materi yang diajarkan. Misalnya, guru yang sedang 

menjelaskan materi zakat fi trah tidak cukup hanya menguasai 

tentang pengertian, tatacara, dan syarat ataupun rukun zakat 

fi trah, melainkan harus juga menguasai materi atau informasi 

yang berkiatan degan manajemen pengelolaan zakat fi trah (ilmu 

manajemen), yang berkitan dengan pengentasan kemiskinan (ilmu 

sosiologi/ilmu kependudukan). 

Guru yang menjelaskan materi fi qh tentang shalat, tidak cukup 

hanya menguasai materi tentang pengertian, tatacara, syarat dan 

rukun serta hikmah shalat, melainkan harus juga menguasai materi 

yang berkaitan dengan makna masing-masing gerakan shalat 

mulai dari takbiratul ihram (ilmu antropologi), materi tentang 

makna khusuk atau konsentrasi (ilmu psikologi), dan materi atau 

ilmu yang menjelaskan hubungan antara shalat dengan perbuatan 

fakhsyā’ dan munkar (ilmu budaya, sosilogi, psikologi, dan ilmu 

politik).

Dari aspek tampilan (performance), guru yang bekerja di lembaga 

 pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan juga memiliki 

perbedaan yang cukup signifi kan jika dibanding dengan guru yang 

bekerja di lembaga pendidikan umum. Guru yang bekerja di lembaga 

 pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan dapat dikatakan 

sangat sensitif, jika melakukan kesalahan sedikti saja implikaisnya 

sangat luas. Ini menunjukkan bahwa profesi guru yang bekerja 



M. Saekan Muchith

158 ~  HIKMAH, Vol.  XI, No. 2,  2015

di dalam lembaga  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan 

memiliki sensitifi tas akademik maupun sosial yang sangat tinggi.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa profesi guru yang berkerja 

di lembaga  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan memiliki 

perbedaan yang signifi kan jika dibanding dengan guru yang berkeja 

di luar  pendidikan agama dan keagamaan. Perbedaan yang signifi kan 

itu setidaknya dilihat dari dua aspek, yaitu aspek penguasaan materi 

dan aspek sensitifi tas materi dan peran atau performance. Dengan 

demikian, upaya pembinaan atau penegembangan profesi bagi 

guru yang bekerja di lembaga  pendidikan agama dan  pendidikan 

keagamaan harus berbeda dengan pembinaan guru lain. 

E. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

ilmu yang di ajarkan di lembaga  pendidikan agama dan  pendidikan 

keagamaan memiliki karakteristik yang unik jika dibanding 

dengan materi ilmu yang diajarkan di luar  pendidikan agama 

dan  pendidikan keagamaan. Karakteristik ilmu yang diajarkan di 

lembaga  pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan bersifat 

multi-interaktif, sedangkan materi ilmu di lembaga pendidikan 

umum bersifat mono-interaktif.

Perbedaan karakteristik ini berimplikasi pada perbedaan 

profesionalisme guru antara yang bekerja di lembaga pendidkan 

agama dan keagamaan dengan guru yang berkeja di luar lembaga 

 pendidikan agama dan  pendidikan keagamaan. Perbedaan 

setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ruang lingkup 

pengusaan materi dan sensitifi tas keilmuan atau sosial.[]



Karakteristik Pendidikan Agama

HIKMAH, Vol.  XI, No. 2,  2015  ~ 159

DAFTAR PUSTAKA

Asmani, Jamal Makmur, Fiqh SosialKiai Sahal Mahfudh, antara 

konsep dan implementasi, Surabaya: Khalista, 2007.

HM., Muhtarom, “ Pendidikan Islam di Tengah Pergumulan Budaya 

Kontemporer,” dalamJurnal internasional, Semarang: 

IAIN Semarang, 2008.

Kuhn, Th omas S., Th e Structure of Scientifi c Revolution, Chicago: Th e 

University of Chicago Press, 1970.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang  Standar 

Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007, Tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Shihab, M. Quraish, Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: Dalam 

Sorotan al-Qur’an dan hadits-hadits Shahih, Jakarta: Lentera 

Hati, 2011.

Suriasumantri, Jujun S., Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, 

Jakarta: Sinar Harapan, 2005.

Titus, Harold H., Living Issues in Philasophy (terj), Bulan Bintang: 

Jakarta, 1987.

Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tantang  Sistem Pendidikan 

Nasional.

Yamin, Martinis, Sertifi kasi Profesi Keguruan di Indonesia, Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2006.



M. Saekan Muchith

160 ~  HIKMAH, Vol.  XI, No. 2,  2015



HIKMAH, Vol.  XI, No. 2,  2015  ~ 161

PENGARUH PERSEPSI TUNJANGAN 
PROFESI DAN KOMPETENSI TERHADAP 

KINERJA GURU DI SEKOLAH 
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 

TANGERANG

Zaharah

Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas  Muhammadiyah 

Tangerang

Abstract

Government policy by giving professional subsidy for teachers 

signifi cantly increases number of scholars who would choose 

their profession as teachers. However in Indonesia, the number of 

certifi ed teachers is not equally followed by qualities of education. 

Presence of professional subsidy for teachers becomes not related 

to the increase of teachers performance. Th is irony is fi rmed in 

this research by case study in State Islamic Senior High School 

2 Tangerang. Relation between presence of subsidy and teachers 

performance is confi rmed to be weak. More infl uences to increase 

of teachers performance are found in competition.

Keywords: Certifi cation, Professional Subsidy, Motivation
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Abstrak

Kebijakan pemerintah dengan memberikan  tunjangan profesi 

kepada para guru secara signifi kan menaikkan jumlah sarjana 

yang ingin berprofesi menjadi guru. Namun demikian, banyaknya 

guru tersertifi kasi belum berbanding lurus dengan peningkatan 

mutu pendidikan di Indonesia. Adanya  tunjangan profesi guru 

menjadi sesuatu yang tidak berkaitan dengan  kinerja guru yang 

makin membaik. Ironi ini dipertegas dalam penelitian ini dengan 

mengambil studi kasus di MAN 2 Tangerang. Hubungan antara 

keberadaan tunjangan dengan  kinerja guru dinyatakan lemah. 

Justru variable kompetensi lebih besar pengaruhnya terhadap 

peningkatan  kinerja guru tersebut.

Kata Kunci: Sertifi kasi, Tunjangan profesi, Motivasi
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A. PENDAHULUAN

P
rofesi sebagai guru adalah sebuah pekerjaan yang mulia baik 

di hadapan masyarakat maupun dihadapan Sang Khaliq. 

Islam sendiri sangat menjunjung tinggi kehormatan guru. 

Sebab, seorang guru tidak hanya menguasai materi yang akan 

diajarkan, namun juga sebagai pendidik sekaligus pembina  bahkan 

tauladan baik di dalam maupun di luar sekolah. Guru tidak hanya 

berfungsi melakukan transformasi ilmu, tetapi juga transfer nilai, 

kepribadian, dan budaya. Segala tindakan guru senantiasa akan 

ditiru oleh muridnya. Begitu pentingnya peran guru, sehingga 

ia dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya sebagai 

tenaga yang profesional. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidkan tidak akan 

memberikan sumbangan yang signifi kan tanpa didukung oleh guru 

yang profesional dan berkualitas. 

Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas guru telah 

dilakukan; seperti peningkatan kemampuan strategi pembelajaran, 

keterlibatan dalam berbagai workshop, diklat, dan lain sebagainya.  

Bahkan juga telah diterbitkan kebijakan melalui program  sertifi kasi 

guru berikut tunjangannya. Sejak program  sertifi kasi diluncurkan, 

yang sejatinya adalah untuk meningkatkan  kompetensi guru 

ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nyanyu Khodijah 

menyatakan bahwa ternyata guru yang telah dinyatakan 

tersertifi kasi tidak menunjukkan kompetensi yang signifi kan.1 

Menurut Prof. Dr. Baedhowi, dalam pidato pengukuhan guru 

besarnya pada FKIP Universitas Sebelas Maret Solo, memaparkan 

bahwa motivasi para guru mengikuti  sertifi kasi umumnya terkait 

aspek fi nansial, yaitu segera mendapat  tunjangan profesi.2 Motivasi 

yang sama juga ditemukan oleh Direktorat Jenderal PMPTK 

Departemen Pendidikan Nasional – kini Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan – ketika melakukan kajian serupa di Propinsi 

Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan 

1 Nyayu Khodijah, Kinerja Guru Pasca Sertifi kasi, (Palembang: IAIN  Raden Fatah, 
2012).  

2 Kompas, 13 November 2009.
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Nusa Tenggara Barat tahun 2008, hasilnya menunjukkan bahwa 

secara umum motivasi mengikuti  sertifi kasi ialah fi nansial. 

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa  sertifi kasi tidaklah 

cukup sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan  kompetensi 

guru. Meski telah dinyatakan lulus  sertifi kasi dan telah menerima 

 tunjangan profesi, bukan berarti guru telah memiliki kompetensi 

yang dipersyaratkan undang-undang. Untuk mewujudkan guru 

yang benar-benar profesional, pasca  sertifi kasi perlu adanya upaya 

sistematis, sinergis dan berkesinambungan yang menjamin guru 

tetap profesional.

Jumlah guru yang mendapatkan  tunjangan profesi semakin hari 

semakin meningkat. Kondisi yang demikian seyogyanya terdapat 

pengaruh terhadap  kinerja guru dalam melakukan tugasnya 

sebagai tenaga pendidik professional dan lebih mampu dalam 

mentransformasikan ilmu pengetahuannya secara lebih baik. Hal 

ini sejalan dengan salah satu tujuan diberikannya  tunjangan profesi 

tersebut. 

Berdasarkan pandangan tersebut, maka peneliti menilai perlu 

adanya suatu kajian tentang persepsi  pengaruh  tunjangan profesi 

dan kompetensi terhadap  kinerja guru dengan locus di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Tangerang. 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dihadapi di atas, 

maka pada penelitian ini peneliti dapat memunculkan beberapa 

rumusan permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini; 

pertama, apakah terdapat pengaruh Persepsi  tunjangan profesi 

terhadap  kinerja guru di Sekolah Madrasyah Aliyah 2 Negeri 

Tangerang? Kedua, apakah terdapat penggaruh kompetensi 

terhadap  kinerja guru di Sekolah Madrasyah Aliyah Negeri 2 

Tangerang? Ketiga, apakah terdapat perbedaan pengaruh secara 

signifi kan antara persepsi  tunjangan profesi dan kompetensi 

terhadap  kinerja guru di Madrasyah Aliyah Negeri 2 Tangerang?
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B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Persepsi, Tunjangan Profesi/Sertifi kasi dan 
Kompetensi

Persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus 

yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan 

dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari yang 

diinderanya itu. Persepsi timbul karena adanya respon terhadap 

stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek, 

stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan 

serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian 

dihasilkan persepsi.3 

Adapun persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, 

penafsiran atau anggapan seseorang tentang cara pandang 

mengenai sesuatu, yang dalam artikel ini sesuatu tersebut 

adalah  tunjangan profesi/ sertifi kasi guru. Sedangkan tunjangan 

adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan secara langsung 

atau tambahan penghasilan yang dapat diketahui secara pasti. 

Tunjangan diberikan kepada guru yang dimaksudkan agar dapat 

menimbulkan atau meningkatkan semangat dalam mengajar. 

Tunjangan juga diartikan sebagai tambahan benefi t yang 

ditawarkan kepada pekerja, misalnya pemakaian kendaraan 

perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau 

tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan lain-lain. Pada 

tingkatan tinggi, seperti manajer senior, perusahaan biasanya 

lebih memilih memberikan tunjangan lebih besar dibanding 

menambah gaji, hal ini disebabkan tunjangan hanya dikenakan 

pajak rendah atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali. 

Pengertian Kompetensi Guru 

Kompetensi Guru merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalannya. Seorang guru perlu memiliki 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

3 Lihat Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi (BISE), Vol.1 No. 1 Tahun 2013.
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sosial, dan  kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.4  Kompetensi pedagogik yang dimaksud 

adalah kompetensi yang terkait dengan kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Adapun kompetensi kepribadian 

adalah kemampuan kepribadian guru yang mantap, berakhlak 

mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. 

Sementara kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efi sien 

dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar. Sedangkan  kompetensi profesional 

adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas 

dan mendalam.

Pengertian Kinerja 

Secara kebahasaan, kinerja merupakan terjemahan dari kata 

performance (bahasa Inggris) yang berasal dari kata to perform, 

yang antara lain berarti: (1) menjalankan atau melakukan; 

(2) memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar; (3) 

menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan; 

(4) menggambarkannya dengan suara atau alat musik; (5) 

melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab; 

(6) melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan; (7) 

memainkan (pertunjukan) musik; dan (8) melakukan sesuatu 

yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Secara konseptual, kinerja diartikan sebagai suatu pencapaian 

persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung 

dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas 

maupun kualitasnya.5 Sejalan dengan ini, Bernardin dan Russel 

mendefi nisikan kinerja sebagai catatan tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu 

selama kurun waktu tertentu.6 Pengertian-pengertian kinerja di 

4 Lihat Pasal 10 UU No 20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional; lihat 
juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

5 Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Surabaya: Pustaka Utama, 
2000), h. 423.

6 Defi nisi ini dikutip oleh Bernardin dan Russel dari karya Ahmad Ruky, Sistem 
Manajemen Kinerja, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 239.
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atas menunjukkan bahwa kinerja identik dengan prestasi kerja.

Untuk mengetahui apakah kinerja seorang guru sudah cukup 

optimal atau belum dapat dilihat dari berbagai indikator yang 

meliputi: (1) keputusan terhadap segala aturan yang ditetapkan 

organisasi; (2) dapat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya 

tanpa kesalahan (atau dengan tingkat kesalahan yang paling 

rendah); dan (3) ketepatan dalam menjalankan tugas.7 Ukuran 

kinerja secara umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam 

penilaian perilaku secara mendasar meliputi: (1) mutu kerja; 

(2) kuantitas kerja; (3) pengetahuan tentang pekerjaan; (4) 

pendapat atau pernyataan yang disampaikan; (5) keputusan 

yang diambil; (6) perencanaan kerja; dan 7) daerah organisasi 

kerja. Sedang kinerja untuk tenaga guru umumnya dapat diukur 

melalui: (1) kemampuan membuat perencanaan; (2) kemampuan 

melaksanakan rencana pembelajaran; (3) kemampuan 

melaksanakan evaluasi; dan (4) kemampuan menindaklanjuti 

hasil evaluasi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

 kinerja guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai tenaga pendidik dan pengajar yang didasarkan 

pada kecakapan dan kemampuannya dalam rangka pembinaan 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.

2.  Pengaruh Tunjangan Profesi Guru Terhadap Kinerja Guru

Ada dua penelitian yang telah mengkaji tentang hubungan 

antara  tunjangan profesi dengan  kinerja guru. Penelitian 

pertama yang dilakukan oleh Maya Sofi ati yang merupakan tesis 

magisternya di FKIP Malang yang berjudul “Pengaruh Kompetensi 

Guru, Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Guru di SMA Negeri di Kabupaten Pati. Penelitian ini 

ditulis pada tahun 2013.

Persamaan dan perbedaanya dengan penelitian ini adalah 

pada variabel yang dipergunakannya yakni hanya 2 variabel. 

7 Bilson Simamora, Panduan Riset, h. 423.
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Sedangkan dari hasil penelitiannya diketahui bahwa rata-

rata perolehan skor  kompetensi guru sebesar 3,87; rata-rata 

perolehan skor kepemimpinan kepala sekolah sebesar 3,51; 

rata-rata perolehan skor motivasi kerja sebesar 3,47; rata-rata 

perolehan skor  kinerja guru sebesar 3,76 semuanya termasuk 

kategori baik. Hasil uji prasyarat dari data penelitian diperoleh 

data berdistribusi normal, homogen, linier, dan tidak terjadi 

multikolinieritas. Dari uji hipotesis ditemukan terdapat 

pengaruh positif antara  kompetensi guru, kepemimpinan kepala 

sekolah, dan motivasi kerja. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nyanyu Khodijah 

tentang Kinerja Guru Pasca Sertifi kasi. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa  kinerja guru pasca  sertifi kasi, baik 

secara keseluruhan, maupun dilihat dari aspek perencanaan 

pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengembangan 

profesi, semua menunjukkan kinerja yang masih di bawah 

standar. Pelaksanaan program  sertifi kasi lebih ditujukan pada 

peningkatan kesadaran guru akan pentingnya peningkatan 

kinerja mereka dalam peningkatan kualitas pendidikan di 

sekolah/madrasah.

Dengan mencermati beberapa penelitian sebelumnya, 

maka kerangka pemikiran yang disusun dalam penelitian ini 

sebagaimana gambar berikut: 

Kinerja Guru (Y)

1. Kedisiplinan kerja

2. Semangat kerja

3. Kreativitas kerja

Persepsi Tunjangan profesi 
(X1)

1. Meningkatkan profi sionalisme

2.  Meningkat kan kompetensi 

3.  Meningkatkan Kinerja 

Kompetensi (X2) 
1. Pedagogik

2. Kepribadian

3. Sosial

4. Profesional
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Sementara itu, variabel tidak terikat atau bebas dalam 

penelitian ini meliputi  tunjangan profesi dan  kompetensi guru 

sebagai berikut:

a. Tunjangan Profesi  terhadap kinerja 

Tunjangan profesi adalah salah satu faktor yang dapat 

mendukung dan mempengaruhi peningkatan kompetensi 

dan  kinerja guru. Sertifi kasi guru merupakan suatu upaya 

meningkatkan profesionalisme guru, dalam artian bahwa  

sesunguhnya peningkatan kinerja individu sangat tergantung 

pada hasil evaluasinya terhadap imbalan/tunjangan yang 

didapat dari kinerja tersebut.

Tujuan pemberian tunjangan adalah untuk memikat dan 

menahan para guru yang cakap, serta memotivasi mereka  

agar mematuhi semua peraturan hukum. Manajemen suatu 

organisasi cenderung memandang tunjangan sebagai suatu 

pengeluaran dan aset. Dalam arti bahwa ia merupakan 

kompensasi yang harus dikeluarkan sebagai biaya tenaga 

kerja atau guru, juga merupakan asset bilamana kompensasi 

tersebut menyebabkan guru mencurahkan upaya terbaiknya 

dan tetap semangat menjalankan profesinya dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan 

demikian, program tunjangan ini memiliki potensi untuk 

mempengaruhi dan memacu prilaku guru untuk lebih 

produktif. 

b.  Kompetensi guru terhadap kinerja 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keteram-

pilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasi oleh 

guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ada 

empat kompetensi yang mesti dimiliki oleh seorang guru 

sebagai standar profesinya: 1)  Kompetensi pedagogik, yaitu 

kompetensi yang terkait dengan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik; 2) Kompetensi 

kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian guru yang 
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mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta 

menjadi teladan peserta didik; 3) Kompetensi sosial, yaitu 

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efi sien dengan peserta didik, sesama 

guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar; 

4) Kompetensi professional, yaitu kemampuan guru dalam 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam  Standar Nasional 

Pendidikan. 

Pengembangan profesional guru dituntut untuk 

senantiasa meningkatkan kemampuan, wawasan, dan 

kreativitasnya. Sebab, tugas guru sebagai pendidik bukan 

hanya mentranfer pengetahuan, keterampilan dan sikap, 

tetapi juga mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa 

depan. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi 

dalam membimbing para siswa agar siap menghadapi 

kenyataan hidup dan bahkan mampu memberikan teladan 

yang baik bagi mereka. 

c. Kinerja guru  

 Kinerja adalah suatu bentuk hasil kerja atau hasil usaha 
berupa tampilan fi sik maupun gagasan. Kinerja sering 

dihubungkan dengan kompetensi pada diri pelakunya. 

Sedangkan dalam dunia pendidikan Kinerja diartikan sebagai 

suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang guru dalam  

melaksanakan tugas-tugas pengajaran dan peningkatan 

mutu kegiatan belajar mengajar. Adanya peningkatan mutu 

kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat terjadi secara 

berkelanjutan, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai dan dapat memberikan hasil kerja yang memuaskan. 

Selain itu, dengan adanya dorongan kerja yang tinggi dapat 

menimbulkan gairah kerja yang tinggi dan guru akan berupaya 

untuk bekerja sebaik mungkin. Upaya kerja yang tinggi akan 
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dapat memberikan hasil yang memuaskan. Hasil kerja yang 

memuaskan ini merupakan suatu bukti bahwa  kinerja guru 

mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika hasil kerja kurang 

memuaskan maka kinerja dapat dikatakan kurang optimal .

3. Hipotesis Penelitian 

a. H1

1) Terdapat pengaruh yang signifi kan persepsi  tunjangan 

profesi terhadap  kinerja guru di Madrasyah Aliyah Negeri  

2 Tangerang .

2) Terdapat pengaruh yang signifi kan kompetensi terhadap 

 kinerja guru di MAN 2 Tangerang .

3) Terdapat pengaruh yang signifi kan antara persepsi  

 tunjangan profesi dan kompetensi terhadap Kinerja guru 

di MAN 2 Tangerang  . 

b. H0

1) Tidak Terdapat pengaruh yang signifi kan persepsi   

 tunjangan profesi terhadap  kinerja guru di Madrasyah 

Aliyah Negeri 2  Tangerang .

2) Tidak Terdapat pengaruh yang signifi kan kompetensi  

terhadap  kinerja guru di MAN 2 Tangerang 

3) Tidak Terdapat pengaruh yang signifi kan antara persepsi  

 tunjangan profesi dan kompetensi terhadap Kinerja guru 

di MAN 2 Tangerang  

 Secara Statistik dapat dituliskan: 

a. H
0
 : p

y1 
= 0

 H
1
:p

yi  = 
>0

b. H
0 : Py2  = 0 

 H
1
:p

y2 = 
>0

c. H
0 : Py12 = 0 

      H
1
:p

y12 = 
>
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4. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif dengan mengunakan angka-angka dan 

perhitungan dengan metode statistik, data-data diklasifi kasikan 

dan dikategorikan dengan mengunakan tabel-tabel tertentu. 

Adapun teknik analisis data dengan menggunakan  analisis 

regresi sederhana, analisis varians dua arah dengan uji persyaratan 

analisis uji homogenitas varians dan uji validitas dan realibilitas. 

Untuk mempermudah dalam menganalisis dengan mengunakan 

program SPSS for window ver 19.0. 

Desain Korelasi

 KINERJA  
GURU (Y)

TUNJANGAN 
PROFESI (X1)

KOMPETENSI  
(X2)

H2

H1

Keterangan: 

X
1 

= Tunjangan profesi 

X
2  

=  Kompetensi guru 

Y  = Kinerja Guru 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru yang sudah 

mendapatkan  tunjangan profesi atau tunjangan  sertifi kasi di 

MAN 2 Tangerang Tahun Akademik 2013/2014 sebanyak 30 

orang  dengan karakteristik pada populasi cukup homogen.

Untuk penggalian datanya, instrumen yang dipergunakan 

adalah angket yang dibagikan kepada responden. Kemudian 

hasil yang diperoleh diolah menjadi data kuantitatif dengan 
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mengunakan skala likert dengan interval 1-5, angka 1 merupakan 

nilai terendah dan angka 5 merupakan nilai tertinggi, dan 

variabel X2 kompetensi mengunakan skala 2, yaitu 0 (salah) dan 

1 (benar).

Data skor variabel X diambil dengan instrumen berupa 

angket yang mengunakan sekala likert dan mengunakan metode 

Scoring, dengan pilihan jawaban sebagai berikut: 

Tabel  penggunaan Skala Likert untuk variabel X1 dan Y  

sedangkan X2 mengunakan pilihan ganda banyaknya per nomer 

item 4  butir jawaban  seperti tabel dibawah ini :  

No Pilihan jawaban Kode Skor  Kualitas
1 Sangat setuju SS 5 Sempurna

2 Setuju S 4 Di atas rata-rata

3 Ragu-ragu/netral R/N 3 Rata -rata

4 Tidak setuju TS 2 Dibawah rata-rata

5 Sangat tidak setuju STS 1 Tidak memuaskan

Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan pola:

1. Pengujian Persyaratan Pengolahan Data 

a.   Uji normalitas data 

  Uji normalitas data penelitian ini dilakukan dengan 

rumus Chi-Square sebagai berikut : 

X2 = ∑ (0-e)2

   e

Kriteria pengujian : jika X2 
0 > 

X2 maka tolak  H
O
 

b. Uji Homogenitas Data 

Pengujian homogenitas data penelitian ini dilakukan 

dengan rumus sebagai berikut : 

F  = S2x = Varians yang besar 

S2 Y    Varians yang kecil 

Kriteria pengujian : jika  F 
0 
> Ft maka tolak H

0
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2. Teknik Analisis Data 

Analisis data secara statistik deskriftip tujuanya ialah 

untuk memperoleh gambaran karakteristik penyebaran 

skor setiap variabel yang diteliti dengan menghitung rata-

rata simpangan baku, median dan modus. Sedangkan 

statistik diff rensial digunakan untuk menguji hipotesis d 

engan mengunakan analisis regresi dan korelasi sederhana 

dan teknik analisis regresi dan korelasi ganda.

Semua uji dan analisa data tersebut dilakukan dengan 

bantuan program statistik SPSS Release 19.0 for windows 

7 system.

3. Penyajian Data Lapangan 

a) Hasil Penyajian Data  

Dari hasil penggalian data melalui penyebaran 

angket, dihasilkan data yang disajikan ke dalam 

tabel seperti di bawah ini:

Responden Variabel X1 Variabel X2 Variabel Y

1 7 33 150

2 5 34 149

3 6 34 136

4 7 30 144

5 3 20 128

6 0 28 143

7 6 33 149

8 7 30 147

9 6 34 138

10 7 30 132

11 7 34 147

12 5 34 144

13 6 28 127

14 6 31 134
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Responden Variabel X1 Variabel X2 Variabel Y

15 5 34 149

16 3 33 148

17 6 34 146

18 7 34 150

19 6 34 127

20 4 32 145

21 7 33 148

22 3 33 150

23 2 33 150

24 6 32 150

25 7 34 150

26 7 29 147

27 2 34 150

28 4 27 137

29 5 25 100

30 6 23 136

Jumlah 158 937 4251

Rata-rata 5,27 31,23 141,70

b) Mencari nilai-nilai jumlah kwadrat : jika 
1. Jumlah Kuadrat Total ; JK (T)

2.  Jumlah Kuadrat Regresi a ; JK (a) 

3.  Jumlah Kuadrat Tereduksi ; JK (R) 

4.  Jumlah Kuadrat Regresi b; JK (b)= JK (Reg)

5.  Jumlah kuadrat sisa ; JK (S) 

6.  Jumlah Kuadrat Galat ; JK (G) 

7.  Jumlah kuadrat Tuna Cocok ; JK (TC)

c)  Mencari nilai-nilai Frequensi harapan ; Fh
1)  Uji signifi kansi regresi ;F

h 
>F

t
 = Regresi Signifi kan 

2)  Uji Linearitas Regresi ; Fh < F
t 
= Regresi Linear 
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d) Menguji hipotesis dengan cara membandingkan 
nilai Fh dengan nilai Ft (F –tabel )

e) Kriteria Pengujian dan penarikan kesimpulan 

(1) Kriteria pengujian hipotesis untuk hipotesis a dan b: 

Persamaan Regresi Linier Sederhana:

a. ў = a
1
 + b

1
X

1

b. ў = a
2
+b

2
X

2

i. Uji Linearitas :

a. H
0
: y = a+βX

b. H1 :Y ≠a +Βx

Uji F dengan harapan terima H
0

ii.  Uji signifi kansi (koefesien ) regresi 

a.  H
0 
:β = 0

b.  H
1 
: β > 0

Uji F dengan harapan tolak H
0

iii. Uji signifi kansi (kofesien) korelasi:

a.  H
0
 : P

Y1
=0

b.  H
1
 : P

YI
 > 0

Uji t dengan harapan tolak H
0 

(2) Kriteria pengujian hipotesis untuk hipotesis a dan b 

untuk hipotesis c: 

i. Persamaan Regresi Linier Multiple: 

Ў = b
0
 + b

1
X

1
+ b

2
X

2

ii. Uji linearitas : Linearitas Regresi multiple 

iii. Uji Signifi kansi (koefi sien) Regresi Multiple 

a. H
0 
: β  = 0

b. H
1
:β  >  0

Uji F dengan harapan tolak H
0
 

iv. Uji Signifi kansi (koefi sien) Korelasi  multiple:

a. H0: P
Y12

 = 0

b. H1 : P
Y
12 > 0 
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Uji t dengan harapan tolak H0 

atau 

a) Jika F
h
 > F

t
  tolak H

0
 ; terdapat hubungan 

positif X
1 
dengan Y 

 Jika F
h 

> F
t
  terima H

0
 ; tidak terdapat 

hubungan positif X
1
 dengan Y 

b) Jika Fh < Ft  tolak H
0
 ; terdapat hubungan 

positif X
2
 dengan Y 

 Jika F
h 

> F
t
  terima H

0
 ; tidak terdapat 

hubungan positif X
2
 dengan Y 

c) Jika Fh>Ft  tolak H0 ; terdapat hubungan 

positif X
1
X

2 
dengan Y 

 Jika F
h 

> F
t
  terima  H

0
 ; tidak  terdapat 

hubungan positif X1X
2
 dengan Y 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

  Uji normalitas yang digunakan terhadap data adalah one 

sample  Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil pengujian normalitas 

tersaji pada tabel di bawah ini.

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Tunjangan 0,241 30 0,000 0,852 30 0,001

 Kompetensi guru 0,253 30 0,000 0,777 30 0,000

Kinerja guru 0,224 30 0,001 0,747 30 0,000

a. Lilliefors Signifi cance Correction

Hasil uji  Kolmogorov-Smirnov Test semua data pada variabel 

tunjangan  dengan p-value 0,000, kompetensi  dengan p-value 

0,00 dan  kinerja guru  dengan p-value 0,001 yang kesemuanya 

memiliki signifi kansi P-value di bawah 0,05. Dengan demikian, 
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data-data tersebut tidak  berdistribusi normal berikut gambar 

normalitas untuk masing-masing variabel.
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2. Uji Linieritas

Untuk uji linieritas dapat diketahui dengan mengunakan 

uji F. Untuk menguji linearitas menggunakan  deviation from 

linearity. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dikatakan linier apabila nilai P
value

 lebih kecil dari 0,05

ANOVA Table 

Kinerja guru * Tunjangan

Sum of 
Squares

df
Mean 

Square
F Sig.

Between 
Groups

(Combined) 540,522 5 108,104 0,889 0,504

Linearity 0,135 1 0,135 0,001 0,974

Deviation 
from 
Linearity

540,388 4 135,097 1,110 0,375

Within Groups 2919,778 24 121,657

Total 3460,300 29
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 Deviation from linearity untuk korelasi  tunjangan profesi  yang 

dipengaruhi oleh  kinerja guru memiliki signifi kansi sebesar 

0,974 lebih besar dari 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pola hubungan antara variabel persepsi tunjangan  dan variabel 

gaya kinerja bersifat tidak linear.

ANOVA Table 

Kinerja guru *  Kompetensi guru

Sum of 
Squares

df
Mean 

Square
F Sig.

Between 
Groups

(Combined) 2629,330 10 262,933 6,012 0,000

Linearity 1200,249 1 1200,249 27,444 0,000

Deviation 
from 
Linearity

1429,081 9 158,787 3,631 0,009

Within Groups 830,970 19 43,735

Total 3460,300 29

Deviation from linearity untuk korelasi kompetensi yang 

dipengaruhi oleh kinerja memiliki signifi kansi sebesar 0,009 

lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola 

hubungan antara variabel kompetensi dan variabel kinerja  

bersifat  linear.

3. Hasil Penelitian

a. Pengaruh persepsi  tunjangan profesi  terhadap Kinerja 
Guru

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N

Tunjangan 5,43 1,569 30

Kinerja guru 141,70 10,923 30

Dari tabel descriptive statistics tersebut diketahui bahwa  

sampel yang di jadikan responden sebanyak 30 orang dengan  

nilai mean pada tunjangan 5,43 dan standar deviasi 1,569 

serta kinerja dengan mean 141,70 dan standar deviasi 10,923.
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Model Summaryb

Model R R 
Square

Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 0,006a 0,000 0.36 1,596

a. Predictors: (Constant), Kinerja guru

1) Dependent Variable: Tunjangan

Nilai koefi sien korelasi (r) secara simultan antara 

variabel tunjangan dan kinerja dapat dilihat pada tabel 

model summary ,006. Angka ini menujukkan bahwa 

ada terdapat hubungan sedikit antara  tunjangan profesi 

dengan  kinerja guru. Artinya meningkatnya  kinerja guru  

tidak ada pengaruhnya dengan  tunjangan profesi guru, 

tapi ada faktor lain yang menyebabkan meningkatnya 

 kinerja guru

ANOVA

Model
Sum of 
Squares

df
Mean 

Square
F Sig.

1

Regression 0,003 1 0,003 0,001 ,974b

Residual 71,364 28 2,549

Total 71,367 29

b. Predictors: (Constant), Kinerja guru

Coeffi  cientsa

Model

Unstandardized 
Coeffi  cients

Standardized 
Coeffi  cients t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 5,560 3,857 1,442 0,160

Kinerja guru -0,001 0,027 -0,006 -0,033 0,974

a. Dependent Variable: Tunjangan

Hasil interpretasi dari tabel-tabel tersebut yaitu 

korelasi antara persepsi tunjangan dengan  kinerja guru 

sebesar 0,001 artinya pengaruh tersebut sangat lemah 

hampir tidak berpengaruh dimana persepsi  tunjangan 
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profesi hanya mampu mempengaruhi kinerja sebesar 

0,1 % yang sisanya 99,% dipengaruhi faktor lain. Nilai 

signifi kansi 0,974 > 0,05, maka H
0 
ditolak  dan H

a
 diterima  

yang artinya  ada hubungan secara signifi kan antara kedua 

variabel tersebut. Persamaan regresi yang didapat yaitu Y’ 

= a + b1x1, sehingga Y’ = 5,560 + 0,001X2

2) Pengaruh kompetensi  terhadap  Kinerja guru

                   Descriptive Statistics
Mean Std. 

Deviation
N

 Kompetensi guru 31,23 3,645 30

Kinerja guru 141,70 10,923 30

Nilai koefi sien korelasi (r) secara simultan antara 

variabel kompetensi  dan  kinerja guru  dapat dilihat pada 

tabel model summary 31,23. Angka ini menujukkan 
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bahwa terdapat hubungan antara kompetensi dengan 

 kinerja guru. Artinya, meningkatnya kompetensi guru   

ada pengaruhnya dengan  kinerja guru, jika kompetensi 

semakin baik dan meningkat maka  kinerja guru juga akan 

baik dan meningkat.

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

1 ,589a ,347 ,324 2,998

a. Predictors: (Constant), Kinerja guru

b. Dependent Variable:  Kompetensi guru

Nilai koefesion determinasi  (r2 ) terlihat pada kolom 

R Square dalam tabel model summary di atas adalah 

0,347, ini berarti bahwa variabel  bebas kompetensi  dapat 

menjelaskan perubahan variabel  terikat sebesar 34,7%. 

Angka tersebut  dapat  diartikan bahwa perubahan variabel 

bebas kompetensi terhadap kinerja secara simultan akan 

memberikan kontribusi positif  34,7 % terhadap variabel 

terikat  kinerja guru, sedangkan selebihnya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang belum diteliti. 

NOVA Table 

Kinerja guru *  Kompetensi guru

Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig.

Between 
Groups

(Combined) 2629,330 10 262,933 6,012 ,000

Linearity 1200,249 1 1200,249 27,444 ,000

Deviation from 
Linearity

1429,081 9 158,787 3,631 ,009

Within Groups 830,970 19 43,735

Total 3460,300 29
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Coeffi  cientsa

Model Unstandardized 
Coeffi  cients

Standardized 
Coeffi  cients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 3,383 7,243 ,467 ,644

Kinerja guru ,197 ,051 ,589 3,856 ,001

a. Dependent Variable:  Kompetensi guru

Korelasi antara kompetensi terhadap kinerja sebesar 

0,0589 dan hanya memberikan sumbangan sebanyak  

,34.%. Nilai signifi kansi 0,001 > 0,05, maka H
0
 ditolak  dan 

H
a
 diterima  yang artinya  ada hubungan secara signifi kan 

antara kedua variabel tersebut. Persamaan regresi yang 

didapat yaitu Y’ = a + b3x3, sehingga Y’ = 3,383+ 0,197 X2

b. Pengaruh Secara Bersama persepsi  tunjangan profesi 
dan kompetensi  Terhadap Kinerja Guru

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Tunjangan 30 2 7 5,43 1,569

 Kompetensi guru 30 20 34 31,23 3,645

Kinerja guru 30 100 150 141,70 10,923

Valid N (listwise) 30

Correlations
Tunjangan  Kompetensi guru Kinerja guru

Tunjangan

Pearson 
Correlation

1 0,114 -,006

Sig. (2-tailed) 0,547 0,974

N 30 30 30

 Kompetensi 
guru

Pearson 
Correlation

0,114 1 0,589**

Sig. (2-tailed) 0,547 0,001

N 30 30 30

Kinerja guru

P e a r s o n 
Correlation

-,006 0,589** 1

Sig. (2-tailed) 0,974 0,001

N 30 30 30

**. Correlation is signifi cant at the 0.01 level (2-tailed).
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Dari tabel descriptive statistics tersebut diketahui bahwa 

jumlah sampel yang di jadikan responden sebanyak 30 . 

Korelasi persepsi  tunjangan profesi terhadap  kinerja guru 

sebesar -0,00 korelasi kompetensi dan tunjangan  terhadap 

kinerja sebesar 0.01 dan korelasi kompetensi terhadap 

kinerja sebesar 0,58.
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Dari tabel descriptive statistics tersebut diketahui bahwa 

jumlah sampel yang di jadikan responden sebanyak 30. 

Korelasi  tunjangan profesi terhadap  kinerja guru sebesar 

-0,00, korelasi  kompetensi terhadap kinerja sebesar 0,58. 

Pada tabel variables entered menunjukkan bahwa variabel 

yang dikeluarkan karena tidak memiliki pengaruh secara 

signifi kan adalah variabel  tunjangan profesi seperti 

terlihat tabel di atas.

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 1219,240 2 609,620 7,345 0,003b

Residual 2241,060 27 83,002

Total 3460,300 29

2

Regression 1200,249 1 1200,249 14,870 0,001c

Residual 2260,051 28 80,716

Total 3460,300 29

a. Dependent Variable: Kinerja guru
b.  Predictors: (Constant),  Kompetensi guru, Tunjangan

c.  Predictors: (Constant),  Kompetensi guru

Model Summaryc

Model R R 

Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Change Statistics Durbin-

WatsonR Square 

Change

F 

Change

df1 df2 Sig. F 

Change

1 0,594a 0,352 0,304 9,111 0,352 7,345 2 27 0,003

2 0,589b 0,347 0,324 8,984 -0,005 0,229 1 27 0,636 2,075

a.  Predictors: (Constant),  Kompetensi guru, Tunjangan

b.  Predictors: (Constant),  Kompetensi guru

c.  Dependent Variable: Kinerja guru

Coeffi  cientsa

Model Unstandardized 

Coeffi  cients

Standardized 

Coeffi  cients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 88,602 15,191 5,833 0,000

Tunjangan -0,519 1,086 -0,075 -0,478 0,636

 Kompetensi guru 1,790 0,467 0,597 3,832 0,001

2
(Constant) 86,579 14,388 6,017 0,000

 Kompetensi guru 1,765 0,458 0,589 3,856 0,001

a. Dependent Variable: Kinerja guru
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Hasil interpretasi dari tabel-tabel tersebut yaitu 

korelasi secara bersama-sama antara  tunjangan profesi  

dan kompetensi terhadap  kinerja guru sebesar 0,594, 

artinya keduanya hanya mampu mempengaruhi  kinerja 

guru sebesar 35,2% yang sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. Nilai signifi kansi 0,001 < 0,05, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima yang artinya ada hubungan secara signifi kan 

antara kedua variabel tersebut. Persamaan regresi yang 

didapat yaitu Y’ = a + b1x1 + b2x2, 8sehingga Y’ = 88,60 + 

0,519x – 179X. 

Analisis selanjutnya ketika variabel  tunjangan profesi 

dikeluarkan hanya variabel kompetensi yang berpengaruh 

terhadap variabel  kinerja guru sebesar 0,589 atau 34,7% 

banyaknya sumbangan dalam mempengaruhi  kinerja 

guru. Model fi t secara perfectly juga ditunjukkan oleh 

LISREL 8.8 Student dengan p-value = 1 dan RMSEA 

memiliki nilai signifi kan 0,000 lebih kecil dari 0,05 (sig 

0,000 < 0,05). Model goodness of f it berikut dapat diketahui 

bahwa hubungan antara variabel X1 (pengaruh  tunjangan 

profesi) dan X2 (kompetensi) tidak signifi kan, kemudian 

hubungan antara X1( tunjangan profesi) dan Y ( kinerja 

guru) juga tidak signifi kan. Terjadinya hubungan yang 

signifi kan hanya terjadi pada variabel X2 kompetensi) dan 

Y ( kinerja guru).
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C. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji linearitas di atas 

menunjukkan bahwa semua data hasil penelitian telah memenuhi 

uji prasyarat analisis. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan 

signifi kan antara variabel bebas (X
1
) Persepsi  tunjangan profesi 

secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat(Y) 

yaitu Kinerja Guru, Korelasi  tunjangan profesi terhadap  kinerja 

guru sebesar -0,00 Artinya jika  kinerja guru semakin baik atau tinggi 

maka tidak ada pengaruhnya dengan persepsi  tunjangan profesi, 

kemungkinan tingginya  kinerja guru atau meningkat disebabkan 

ada faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Kompetensi  

berpengaruh secara positif terhadap  kinerja guru, korelasi keduanya 

sebesar 0,59. Artinya semakin besar motivasi kinerja seorang guru 

maka akan semakin baik kinerjanya. Pengaruh secara bersama-

sama keduanya signifi kan dan mempengaruhi variabel  kinerja guru 

sebesar 34,7 % dengan signifi kansi sebesar 63,1%.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti 

merekomendasikan bahwa para guru yang sudah mendapatkan 

tunjangan  sertifi kasi hendaknya semakin meningkat kompetensi 

dan kinerjanya di sekolah masing-masing.[]
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Dirjen Dikti Kemendiknas RI (lulus tahun 2007). Sejak tahun 2011 

hingga sekarang sedang melanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana 

Program Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri  Maulana Malik 

Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang) Program Studi Manajemen 

 Pendidikan Islam (MPI). Sejak tahun 2008 menjadi Dosen Tetap 

Prodi PAI Fakultas Tarbiyah INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep, 

sekaligus mendapat amanah sebagai Ketua Jurusan (Kajur) PAI 

sejak awal tahun 2013. Ia mengajar mata kuliah Manajemen/

Administrasi  Pendidikan Islam, Metodologi Penelitian Pendidikan, 

dan Statistika Pendidikan, Pengantar Manajemen dan Profesi 

Kependidikan. Ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di FKIP 

UNIRA, UIM, STAIMU Pamekasan. Karya Tulisnya berupa artikel, 

opini, kolom, dan essai seputar masalah Sosial, Pendidikan, dan 

Agama telah banyak dipublikasikan di beberapa media Lokal dan 

Nasional seperti Media Indonesia, REPUBLIKA, Seputar Indonesia 

(SINDO), KOMPAS Jatim, Bisnis Indonesia, BERNAS Jogja, Solopos, 

Bali Post, Suara Merdeka, Sinar Harapan Jakarta, Aula NU, dan lain-
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lain. Termasuk juga beberapa tulisan artikelnya seputar masalah 

Manajemen Pendidikan, Profesionalisme Guru dan Pendidikan 

Agama di Jurnal EDUKASI Diknas Sumenep, Jurnal ’Anil ISLAM 

INSTIKA dan  Jurnal TADRIS STAIN Pamekasan. Kini ia tinggal 

di Jl. Masjid Al-Ikhlas Mondung Utara Desa Dasok Kecamatan 

Pademawu Pamekasan 69381. Dapat dihubungi melalui Blog: www.

abi-sultan.blogspot.com E-mail: efrachman81@gmail.com.

Muhammad Husnan, lahir di Sumenep, 23 Maret 1974. Saat ini 

ia menjadi khadim di PP.Annuqayah sebagai Wakil Rekor bidang 

Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Institut Ilmu Keislaman 

Annuqayah (Instika) Sumenep. 

Toni Pransiska, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan 

Kandidat Doktor pada International Class Prodi al-Dirāsah al-

Islāmiyah wa al-‘Arābiyah (DIA) Program Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Aktivitasnya di dunia tulis menulis termasuk 

rajin dan produktif.  E-Mail: tonyelnoory@ymail.com 

Mundzier Suparta, biasa dipanggil Suparta, dilahirkan di pelosok 

dukuh Metegal Desa Sumberdodol, sebuah desa yang terletak di 

kaki gunung lawu (+ 8 KM dari Kota Kabupaten Magetan), Madiun 

Jawa Timur, tanggal 07 Juli 1954. Putra ketiga dari pasangan 

Hardjo Sumadi (alm) dan Hj. Sumirah ini setelah menamatkan 

pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (tahun 1968), kemudian 

nyantri di Pondok Pesantren as-Surur Sobontoro Magetan, asuhan 

KH. Dimyati Rofi ngi selama dua tahun. Suami dari Hj. Yahmy SM 

dan ayah dari Halley Nur Lailya MS, Fajar Hasmoro Bangun MS, dan 

Nuky Yasuar Zamzamy MS ini pada tahun 1979 menuntaskan studi 

pada jenjang S-1 di IAIN (kini UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 

Fakultas Tarbiyah program Sarjana Muda (1979) dan program 

Sarjana (1982). Tahun 1990 melanjutkan studi di Program pasca 

Sarjana (S2) pada perguruan tinggi yang sama (1992) dan Program 

S3 (2008). Tahun ini (2015) ia dikukuhkan sebagai Guru Besar pada 
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UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan masih menjabat sebagai ketua 

STAI ALHIKMAH Jakarta.

Suparta adalah dosen yang produktif menulis. Banyak bukunya 

yang telah diterbitkan antara lain: Ilmu Hadis (PT Rajawali 

Jakarta), Watak  Pendidikan Islam (CV. Lista Farisca Jakarta), 

Metodologi  Pendidikan Islam (CV. Lista Farisca Jakarta), 

Dahsyatnya Untaian Kata Hikmah (PT. Prenada Media Group 

Jakarta), Islamic Multicurtural Education, Sebuah Refl eksi atas 

Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Al-Ghazali Center Jakarta), 

Perubahan Orientasi Pondok Pesantren Terhadap Keberagaaan 

Masyarakat (PT Asta Buana Sejahtera Jakarta), dan Selamatkan 

Bangsa Dari Korupsi (PT Rajawali Jakarta), dan masih banyak yang 

lainnya. Suparta juga mendapatkan sejumlah penghargaan bidang 

kediklatan dan penataran juga memperoleh tanda jasa berupa 

Satya Lencana Karya Satya untuk 10 tahun dan Satya Lancana 

Karya Satya untuk masa bakti 20 tahun. 

Ahmad Ridwan, dosen STAI al-Mau’izhah Jambi. Ia termasuk 

ketua dewan pendiri STAI al-Mau’izhah yang beralamat di Tanjung 

Jabung Barat Jambi. Disamping sebagai ketua dewan pendiri, 

Ridwan juga menjabat sebagai ketua STAI al-Mau’izhah yang 

merintis hingga mengalami perkembangan yang cukup baik.

M. Saekan Muchith, dosen STAIN Kudus Jawa Tengah. Ia lahir 

di Desa Klepu, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Jawa Tengah 

pada Tanggal 24 Juni 1969. Saat ini ia tinggal di Perumahan 

pemda Conge gang X Nomor 30 Desa Ngembalrejo, kecamatan 

Bae, Kudus. Ia dilahirkan dari pasangan H. Abdul Muchith dan 

Hj Rukati dan merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. 

Pada Tahun 1983 ia lulus SD Negeri 02 Klepu, Tahun 1986 lulus 

Madrasah Tsanawiyah (MTS) Sunan Muria Kelet, Tahun 1989 lulus 

Madrasah Aliyan negeri (MAN) Bangsri Jepara, Tahun 1989 mulai 

masuk di fakultas tarbiyah Unissula dan lulus pada tahun 1994. 

Tahun 1995 melanjutkan studi pascasarjana (S2) di IKIP bandung 



198 ~  HIKMAH, Vol.  XI, No. 2,  2015

(sekarang UPI), lulus tahun 1998. Pada tahun 1999 ia diangkat 

sebagai CPNS di STAIN Kudus. Mulai tahun inilah ia mulai bekerja 

sebagai dosen tetap di STAIN Kudus.

Sejak Tahun 2006-2007 ia menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian 

dan pengabdian masyarakat (P3M), Tahun 2007- sekarang sebagai 

ketua Jurusan tarbiyah. Sekarang ia sudah menyelesaikan Program 

S3-nya di Uneversitas Negeri Semarang.

Zaharah, dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas 

 Muhammadiyah yang beralamat di Jalan P. Kemerdekaan I No. 33, 

Cikokol, Kec. Tangerang, Banten.
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CALL FOR PAPER

HIKMAH (Journal of Islamic Studies) adalah jurnal studi 

keislaman yang diterbitkan 2 kali dalam setahun (tiap enam bulan) 

oleh STAI al-Hikmah Jakarta. Pada setiap edisi kami mengangkat 

tema tertentu sesuai dengan pengelompokan keilmuan Islam yang 

mencakup 3 bidang, yaitu:

1. Pendidikan

2. Syariah (Fiqh dan Ushul Fiqh)

3. Pemikiran Islam (Ilmu kalam/Teologi Islam/Tasawuf/Tafsir/

Hadis/fi lsafat)

Redaksi juga menerima book review yang sesuai dengan tema 

pada setiap edisi, baik karya klasik maupun kontemporer.

Dewan redaksi mengundang para penulis mengirimkan artikel 

ilmiahnya untuk dimuat dalam jurnal HIKMAH sesuai dengan 

tema studi keislaman di atas.

Karya ilmiah yang akan dipertimbangkan untuk dimuat adalah 

yang memenuhi persyaratan dan acuan berikut:

1. Artikel adalah karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan 

di media lain, baik dalam bentuk cetak maupun online. Topik 

tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yaitu studi keislaman 

yang berada dalam ruang lingkup pembidangan keilmuan Agama 

Islam yang menjadi tema pada masing-masing edisi sebagaimana 

tersebut di atas. 

2. Jumlah halaman antara 20-30 untuk artikel dan 10-15 untuk 

book review, diketik dengan spasi ganda pada kertas ukuran 

A4 (21cm x 29,7cm) dengan font Times New Roman ukuran 12 

poins.

3. Artikel harus menyertakan abstrak (100-200 kata) serta kata 

kunci (3-6 kata).

4. Kata dari bahasa asing dan bahasa daerah yang belum terserap 
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dan terbukukan dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan cetak 

miring (italic); khusus kata Arab ditulis italic dan mengikuti 

pedoman transliterasi.

5. Tulisan diserahkan dalam bentuk print-out dan fi le document 

yang disimpan dengan format RTF (Rich Text Format) dalam 

aplikasi computer MS Word, disertai identitas penulis: nama 

(tanpa gelar akademik), asal instansi, contact person, dan alamat 

email.

6. Perujukan dalam tulisan menggunakan model footnote dengan 

aturan:

a. Buku: Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage 

Books, 1979), Cet.ke-1, h. 73.

b. Buku Terjemahan: Jostein Gaarder, Dunia Sophie, terj. 

Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1997), h. 127.

c. Artikel dalam buku: Asnawi, “Islam dan Visi Kebangsaan 

di NTB” dalam Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di 

Bumi Nusantara, ed. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus 

AF (Bandung: Mizan dan Yayasan Festival Islam, 2006), h. 

300.

d. Artikel dalam Ensiklopedi: D. S. Adam, Th eology,” 

Encyclopedia of Religion and Etnics, vol. 12, ed. James Hastings, 

et. Al. (New York: Charles Scribner’s Sons, t. t.), h. 293.

e. Artikel dalam Jurnal: Asghar Ali Engineer, “On Developing 

Liberation theology in Islam,” dalam Islam and Modern Age, 1 

(Februari, 1982), h. 114.

f. Artkel dalam Media Massa: M. Luqman Hakim, “Tasawuf 

dan Proses demokratisasi,” KOMPAS, 30 Maret 2000), h. 4.

g. Skripsi, Tesis, dan Disertasi: Mukhlis, Corak Pemikiran 

Hamka tentang Pluraritas Agama (Rekonstruksi dari Tafsir al-

Azhar), Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Klaijaga, 2005), h. 25.

h. Kitab Suci: QS. al-Baqarah (2): 57; Perjanjian Baru, Yoh. 

(20): 31.
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i. Bila mengutib ulang referensi yang sama, tidak diperkenankan 

menggunakan Ibid., loc cit, atau op. cit. Harap tulis ulang 

meliputi: nama pengarang, judul buku, dan halaman.

7. Tulisan disertai dengan Daftar Pustaka/Bibliograpy yang ditulis 

dengan aturan yang sama dengan penulisan footnote, kecuali 

nama (harus di balik), tanda kurung dan nomor halaman 

dihilangkan. Contoh: Gaarder, Jostein, Dunia Sophie, terj. 

Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1997.

8. Penulis dapat mengirimkan fi le artikelnya dalam bentuk soft 

copy ke alamat Jurnal HIKMAH STAI al-Hikmah Jakarta: Jl. 

Jeruk Purut No. 10 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan 12650, atau fi le dalam bentuk attachment dapat dikirim 

via email ke: abusiri2014@gmail.com

9. Setiap artikel akan diseleksi dan dinilai oleh tim penyunting 

dengan melibatkan pakar terkait dibidangnya, kemudian 

penulis akan mendapatkan informasi tentang status artikelnya: 

diterima, diterima dengan revisi, atau ditolak. Keputusan tim 

penyunting tidak bisa diganggugugat. 

10.Artikel yang telah dinyatakan diterima akan dimuat sesuai 

jadwal terbit jurnal. Redaksi berhak mengedit artikel yang akan 

dimuat tersebut dengan tidak mengubah substansinya.

11.Penulis yang artikelnya dimuat berhak mendapatkan 2 

eksemplar jurnal.

12.Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung 

kepada pengelola jurnal. Contact Person: Abusiri 

(0817594995/081227761175). 
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Jl. Jeruk Purut No. 10 Cilandak Timur, 

Pasar Minggu-Jakarta Selatan 12650 

Telp/Fax: +6221-7890521,

 Email : hikmah_journal@yahoo.co.id

Web-site : http://hikmahjournal.multiply.com
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