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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan 

seluruh potensi peserta didiknya. Untuk itu seoarang pendidik harus 

mempunyai konsep yang baik dalam membantu mengembangakan potensi 

peserta didiknya tersebut. 

Seorang pendidik harus menyiapkan konsepnya secara matang agar 

proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam bisa berjalan dengan baik dan 

dapat mencapai tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa pendidik 

adalah orang yang mendidik.
1
 Dalam pengertian yang lazim digunakan, 

pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan 

pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan 

memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, mampu 

melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang 

mandiri.
2
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Sebagai kosa kata yang generik, pendidik mencakup pula guru, 

dosen, dan guru besar.guru adalah pendidik yang 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. Adapun dosen adalah 

pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama menstransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru besar 

atrau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional 

tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan 

tinggi.
3
 

Guru adalah seseorang yang membimbing, mendidik, mengajarkan, dan 

mengarahkan peserta didik dalam lingkungan formal maupun non formal. 

Tidaklah dipungkiri bahwa guru merupakan suatu profesi yang memerlukan 

tanggung jawab moral yang sangat berat karena setiap gerak gerik guru akan 

menjadi panutan bagi peserta didiknya.  Dalam masyarakat kita, kerap dikenal 

ada peribahasa  “ Guru itu adalah wajib digugu dan ditiru”. Digugu artinya 

didengar, diikuti, dan ditaati, dan makna ditiru yaitu dicontoh.
4
 

Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab 

terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangakan 

seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognituf (cipta), 

maupun psikomotorik (karsa). 
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Selanjutnya isti’lah al-mu’allim, antara lain dijumpai dalam surat al-

Baqarah (2) ayat 151, yang artinya :  

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu)Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”. 

Isti’lah al-mua’llim pada ayat tersebut di artikan sebagai pengajar, 

yakni memberi informasi tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan. Istilah al-

muallim ini termasuk yang banyak digunakan di desa-desa di Indonesia, 

dengan pengertian sebagai orang yang menjadi guru agama dan pemimpin 

spiritual agama di masyarakat. 

Al-Ghazali mengemukakan bahwa kriteria pendidik menunjukkan, 

bahwa seorang pendidik hendaknya seorang yang manusiawi, humanis, 

demokratis, terbuka, adil, jujur, berpihak pada kebenaran, menjunjung akhlak 

mulia, toleran, egaliter, bersahabat, pemaaf, dan menggembirakan. Dengan 

sifat-sifat yang demikian itu, maka seorang pendidik dapat menyelenggarakan 

kegiatan  belajar mengajar dalam keadaan yang partisipatif, aktif, inofatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan (paikem).
5
 

Denganberpijakpadaparadigma “belajarsepanjangmasa”, makaistilah 

yang tepatuntukmenyebutindividu yang menututilmuadalahpesertadidik.
6
 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melelui proses pembelajaran yang tersedia pada 
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jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pendidikan islam yang 

menjadi peserta didik bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa 

yang masih berkembang, baik fisik maupun psikis. Hal itu sesuai dengan 

prinsip bahwa pendidikan Islam berakahir setelah seseorang meninggal dunia. 

Buktinya orang yang hampir wafat masih di bimbing mengucapkan kalimat 

tauhid.
7
 

Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang 

tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius 

dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.
8
  Peserta didik 

cakupannya lebih luas dari pada anak didik, tetapi juga orang dewasa. 

Sementara istilah anak didik hanya dikhususkan bagi individu yang berusia 

kanak-kanak. Penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa 

lembaga pendidikan tidak hanya di sekolah (pendidikan formal), melainkan 

juga mencakup lembaga pendidikan nonformal yang ada  dimasyarakat. 

Dengan demikian istilah pesertadidik ini bukan hanya orang-orang yang belum 

dewasa dari segi usia, melainkan juga orang-orang yang dari segi usia dewasa, 

namun dari segi mental wawasan, pengalaman, ketrampilan, dan sebagainnya 

masih perlu bimbingan. 

Definisi tersebut memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu 

yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan 

dirinya dewasa. Anak kandung adalah peserta didik dalam keluarga, murid 

adalah peserta didik di sekolah, anak-anak penduduk adalah peserta didik 
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masyaraka tsekitarnya, dan umat beragama menjadi peserta didik ruhania 

dalam suatu agama. 

Peserta didik memiliki kebutuhan menuntut untuk pemenuhan 

kebutuhan itu semaksimal mungkin.
9
 Peserta didik merupakan subjek dan 

objek sekaligus dalam pendidikan yang di mungkinkan dapat aktif, kreatif, 

serta produktif. Setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri dan kreatifitas 

sendiri (dayacipta), sehingga dalam pendidikan tidak memandang anak sebagai 

objek pasif  yang bisanya hanya menerima dan mendengarkan saja. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam mengungkapkan maksud judul ini maka 

maksud. 

1. Studi Analisis 

Studi analisis berasal dari dua kata, yakni: studi adalah penelitian 

ilmiah, kajian, dan telaahan.
10

 Sedangkan analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu perkara untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, proses 

pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
11

 

2. Pendidik 

Dalam kamus besar bahasa indonesia terbaru guru/pendidik adalah 

orang yang kerjanya mengajar.
12

 Pendidik adalah siapa saja yang 

                                                             
9
 Jusuf mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 105 

10
 Dekdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 965 

11
 Ibid, hlm. 337 

12
 Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya : 

Apollo,1994), hlm.364. 



6 
 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik.
13

 Pendidik berarti 

juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada 

peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar 

mencapai tingkat kedewasaan, maupun berdiri sendiri dan memenuhi 

tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dan memenuhi tugasnya sebagai 

hamba dan khalifah Allah SWT. Dan mampu melakukan tugas sebagai 

makhluk dan sebagai makhluk individu yang mandiri.
14

 

3. Peserta didik 

Peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu 

dalam perkembangan. Kaitanya dengan pendidikan adalah bahwa 

perkembangan peserta didik itu selalu menuju kedewasaan di mana semua 

itu terjadi karena adanya bantuan dan bimbingan yang di berikan oleh 

pendidik. 

4. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasar Islam.
15

 

Pendidikan Islam ialah pendidikan yang Islami. Pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai islam, pendidikan Islam ialah 

pendidikan yang teori-teorinya di susun berdasarkan al-Qur’an dan al-

Hadist.
16
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5. Buku Ilmu Pendidikan Islam 

Buku ini merupakan salah satu buku karangan Bukhari Umar yang 

isinya memberikan informasi yang sangat komprehensip mengenai hal-hal 

seputar pendidikan Islam, terutama tentang konsep pendidik dan peserta 

didik dalam pendidikan Islam. 

6. Bukhari Umar 

Drs. Bukhari Umar, M.Ag. lahir di Sibiruang 21 September 1959. 

Beliau adalah mulanya seorang pengajar, kemudian beliau menjadi Ketua 

Jurusan Kependidikan Islam, Ketua Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, Pembantu Ketua Bidang Akademik, semuanya di lingkungan STAIN 

Batusangkar. Pada saat ini , ia adalah dosen tetap pada Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Batusangkar dengan 

jabatan Lektor Kepala (IV/b) dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. 

Beliau menghasilkan banyak karya ilmiah, salah satunya adalah Buku Ilmu 

Pendidikan Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil pokok 

permasalahan yang di tuangkan dalam sebuah pertanyaan sebagaiberikut : 

1. Bagaimanakah konsep pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam 

menurut Drs. Bukhari Umar, M.Ag? 
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2. Bagaimanakah relevansi konsep pendidik dan peserta didik dalam 

pendidikan Islam menurut Bukhari Umar dalam Buku Ilmu Pendidikan 

Islam terhadap realitas pendidik dan peserta didik di sekolah? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah haluan yang dituju, maksud atau keinginan.
17

 Jadi tujuan 

penelitian yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti rumuskan diatas, maka ada beberapa 

hal yang mendasari dan menjadi tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini 

antara lain : 

1. Untuk mengetahui konsep pendidik dan peserta didik dalam pendidikan 

Islam menurut Drs. Bukhari Umar, M.Ag. 

2. Bagaimanakah relevansinya pemikiran Bukhari Umar terhadap realita 

pendidik dan peserta didik di sekolah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua 

manfaat, yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

Beberapa manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah sebagai                                     

berikut :  

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bahan bagi para 

peneliti bidang pendidikan dan pengajaran. 
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b. Memberikan rekomendasi kepada peneliti lain untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut secara lebih luas, intensif dan memudahkan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, yaitu :  

a. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang bagaimana menjadi 

pendidik yang baik dalam pendidikan Islam. 

b. Sebagai pedoman bagi para pendidik agar menjadi pendidik yang baik 

dalam pendidikan Islam dan digemari oleh peserta didik. 

c. Sebagai bahan bacaan dan refrensi pembaca yang membutuhkan 

pengetahuan khususnya tentang konsep pendidik dalm pendidikan Islam. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah melakukan penelusuran kepustakaan dan 

menelaahnya untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah 

ditemukan oleh para ahli terdahulu serta memperoleh orientasi yang lebih luas 

mengenai topik yang dipilih.
18

 

Sampai pada bagian telaah pustakaa ini, penulis telah melakukan 

penelusuran beberapa buku dan tulisan ilmiah lainnya, baik yang berkaitan 

dengan konsep pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. 

                                                             
18

 Masri Singarimbun dan Soyan Effendi, Metodologi Penelitian Survey, (Jakarta: 
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Adapunbuku-buku yang membahastentangkonsep pendidik dan peserta didik 

dalam pendidikan Islam antara lain : 

1. Buku Ilmu Pendidikan Islam, karangan Zakiah Daradjat, dkk. 

Bukuinimenjelaskantentangtanggungjawabpendidikandalam Islam. 

2. Buku Ilmu Pendidikan Islam, karanganBukhari Umar. Buku ini menjelaskan 

bagaimana konsep pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. 

3. Buku Ilmu Pendidikan Islam, karangan Jusuf Mudzakir. 

Bukuinimenjelaskantentangkebutuhanpesertadidikdalammelakukan proses 

pendidikan. 

4. Buku Ilmu Pendidikan Islam, karangan Ahmad Tafsir. Buku ini 

menjelaskan tentang pendidik dalam perspektif Islam. 

5. Atikel yang berjudul “Pendidik dan Peserta Didik dalam Perspektif Filsafat 

Pendidikan Islam” yang di tulis oleh Hartono Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN SUSKA Riau yang di muat  di jurnal potensia vol. 13 edisi 1 

Januari-Juni 2014. Yang membahas tentang bahwa seorang pendidik dan 

peserta didik itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah 

dilakukanya sesuai dengan pendangan Islam. 

6. Skripsi yang berjudul“ GuruDalamPendidikan Islam Menurut Prof. Dr. 

AhamadTafsir” yang disusunolehSutarjomahasiswaUnisnuJeparatahun 

2013. Hasilpenelitianskripsitersebutberfokustentangperanan, kedudukan, 

dantugas-tugas guru dalamperspektif Islam menurut Prof. Dr. Ahmad Tafsir, 

danskripsitersebutbersifatkualitatif.   
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7. Skripsi yang berjudul “Konsep Peserta Didik dalam Pendidikan Islam 

(Rekontruksi Pemikiran Muhammad Igbal)” yang di susun oleh Muhammad 

Iqbal Ihsani mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Hasil penelitian 

ini menjelaskan bagaimana konsep peserta didik dalam pendidikan Islam 

rekontruksi pemikiran Muhammad Iqbal, dan bagaimana implikasi konsep 

tersebut terhadap pendidikan .agama Islam 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, metode-metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Pengumpulan Data 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan data 

atau bahan-bahan yang berkaitan dengan tema pembahasan dan 

permasalahannya yang diambil dari sumber-sumber kepustakaan, yang 

terdiri dari dua macam sumberdata : 

a. Sumber Data Primer  

Adalah sebagian karangan yang berhubungan dengan tema di atas 

yang ditulis oleh Bukhori Umar. 

b. Sumber Data Sekunder 

Adalah data-data yang mendukung data primer, yaitu buku-buku 

dan sumber sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. 
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2. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisa skripsi ini metode yang digunakan adalah 

Metode Content Analisis (analisisisi) yang merupakan  teknik penelitian 

yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku 

atau dokumen.
19

  Dalam metode content analisis ini menampilkan tiga 

syarat yaitu : obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi, artinya 

haruslah mempunyai sumbangan teoritik. 

 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca, agar 

pembaca mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis 

menyusun sistematika sebagai berikut : 

1. Bagian Muka 

Pada bagian ini akan dimuat beberapa halaman, diantaranya adalah 

halaman judul, halaman abstrak, halaman nota pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata 

pengantar, dan halaman daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian ini meliputi : 

Bab I : Pendahuluan yang meliputi : latar belakang permasalahan, 

penegasan istilah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab II :LandasanTeori yang meliputi : konsep pendidik dan peserta 

didik dalam Pendidikan Islam. 

 Bab III:  Kajian Obyek Penelitian yang meliputi : biografi Bukhari 

Umar, karya-karya Bukhari Umar, dan konsep pendidik dan peserta didik 

dalam pendidikan Islam dalam buku Ilmu Pendidikan Islam karangan 

Bukhari Umar. 

Bab IV: Hasil Penelitian yang membahas relevansinya terhadap realita 

di sekolah. 

Bab V : Penutup, yang meliputi : kesimpulan, saran dan penutup. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini memuat: daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan 

lampiran-lampiran. 

 

Demikianlah gambaran umum dari keseluruhan skripsi ini, semoga bisa 

memberikan pemahaman bagi pembaca dan memberi manfaat bagi sesama. 

 

 


