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Abstrak 

Education is a conscious and planned effort to realize the atmosphere of  

learning and learning so that the learner actively develops his or her potential for 

spiritual power, self control, personality, noble character, chastity, and necessary skills 

for him self, society, nation, and country.  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. 

pendidikan bisa dilakukan melalui bimbingan orang lain, tapi juga bisa 

dilakukan dengan otodidak. 

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah proses 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak - anak peserta didik, 

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi - tingginya. Oleh karena 

itu, maka pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa 

“Pendidikan adalah 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara”.  

Pendidikan dipercaya sebagai alat strategis meningkatkan taraf 

hidup manusia. Melalui pendidikan manusia menjadi cerdas, memiliki 

skill, sikap hidup yang baik sehingga dapat bergaul di masyarakat .  

Salah satu tujuan bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Ini bisa dilaksanakan di dalam pendidikan  dimana para murid 

mendapatkan pembelajaran, pelatihan, dan lain sebagainya dari seorang 

guru. Lembaga pendidikan di Indonesia saat ini sudah berjumlah sangat 

banyak sekali, baik negeri maupun swasta semuanya memiliki cita - cita 

mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia adalah pondok 

pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam dengan 

sistem asrama, kyai sebagai sentral figurnya dan masjid sebagai titik pusat 

yang menjiwainya. Ini merupakan salah satu karunia Alloh kepada bangsa 

Indonesia yang wajib kita syukuri. Bagaimana tidak, dalam kondisi sosial 

masyarakat yang mengalami degradasi keteladanan, kemanusiaan, seta 

keilmuan, pondok pensantren tampil sebagai salah satu solusi untuk 

menjawab tantangan itu. Kerusakan multi dimensi telah menyeruak ke 

permukaan masyarakat, sehingga tidak mungkin diatasi hanya melalui 

dimensi transformasi ilmu saja, namun harus pula dibarengi dengan 



transformasi akhlak melalui keteladanan, serta mujahadah dalam upaya 

menjemput hidayah. Karena tanpa hidayah, ilmu hanya menjadi informasi 

tanpa aksi, dan keteladanan hanya menjadi kisah heroik yang turun 

temurun. 

Kurikulum pesantren mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, 

bukan hanya kurikulum sempit yang terbatas pengajaran di kelas, sehingga 

seorang santri menjaga akal pikir, tingkah laku, dan hatinya bagus di kelas 

maupun di luar kelas. Hal ini dikarenakan pengajaran hanya bagian dari 

kehidupan, maka pendidikan harus lebih luas dari pada sekedar 

pengajaran. Inilah cara pondok pesantren memahami dan menerapkan 

pendidikan berbasis karakter. Totalitas pendidikan inilah yang menjadikan 

pendidikan pesantren berpeluang lebih besar dalam kesuksesan pendidikan 

bangsa dan negara. 

 Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu 

pesantren yang menjiwai konsep ini, santri dididik mulai dari bangun pagi 

hingga tidur malam hari, Gontor mendidik kehidupan dengan sebuah 

kurikulum yang tidak terpengaruh akreditasi, bahkan tidak terpengaruh 

oleh suasana penjajahan. Selama sebuah cara mendidik diyakini 

kebenarannya, maka hal itu di terapkan di Gontor.  

 Gontor berdiri pada tanggal 20 september 1926 oleh 3 bersaudara, 

yaitu KH Ahmad Sahal, KH Zainuddin Fanani, KH Imam Zarkasyi dan 

mereka biasa disebut dengan trimurti. Lembaga tertinggi dalam organisasi 



di Gontor ialah Badan Wakaf. Badan Wakaf adalah badan legislatif 

beranggotakan 15 orang, bertanggungjawab atas segala pelaksanaan dan 

perkembangan pendidikan dan pengajaran di Gontor. Untuk tugas dan 

kewajiban keseharian amanat ini dijalankan oleh Pimpinan Pondok. 

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah badan eksekutif 

yang dipilih oleh badan wakaf setiap 5 tahun sekali. Pimpinan Pondok 

adalah mandataris Badan Wakaf yang mendapatkan amanah untuk 

menjalankan keputusan - keputusan Badan Wakaf dan bertanggungjawab 

kepada Badan Wakaf. Selain itu, Pimpinan Pondok berkewajiban 

mengasuh para santri sesuai dengan sunnah Pondok Modern Darussalam 

Gontor. 

 Pondoknya bernama Pondok Modern Darussalam Gontor dan 

sekolahnya bernama Kulliyatul Mu'allimin Al Islamiyyah (KMI) dengan 

masa belajar 6 atau 4 tahun. Ada 2 macam program yang di capai siswa di 

KMI, yaitu Program Reguler dan Program Intensif. Program Reguler 

diperuntukkan bagi siswa lulusan sekolah dasar dengan masa 6 tahun, 

sedangkan Program Intensif diikuti oleh siswa lulusan SMP dan diatasnya 

selama 4 tahun. Ijazah KMI telah mendapat persamaan dari Departemen 

Pendidikan Nasional melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

105/O/2000. Selain itu, juga telah mendapat pengakuan dari Keputusn 

Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 

E.IV/PP.03.2/KEP/64/98 yang berubah pada tahun 2009. Namun jauh 

sebelum memperoleh pengakuan dalam negeri, ijazah KMI telah diakui 



oleh Lembaga Pendidikan Internasional, antara lain Universitas Al Azhar, 

Universitas Islam Madinah, Perguruan Darul Ulum Mesir, Universitas 

Ummul Quro Makkah, Universitas Islam Internasional Islamabad 

Pakistan, Universitas Muslim Aligarh India, dan Universitas Islam 

Internasional Kuala Lumpur.  

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengungkap 

permasalahan pembelajaran yang ada di Indonesia dengan harapan dapat 

membantu Pemerintah dalam menangani proses pembelaran yang sudah 

menjadi hak setiap murid yang ada. Oleh sebab itu, Peneliti mencoba 

untuk mengangkat judul penelitian yaitu "Peran Guru Gontor 6 Dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar". 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peran Guru Gontor 6 Dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Peran Guru Gontor 6 Dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar” 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi 

pelaksanaan penelitian lanjutan, perbandingan maupun tujuan lain 

yang relevan. Selain itu, data menjadi bahan pertimbangan mengambil 

kebijakan khususnya dibidang pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat sosial dan sekolah 

terhadap peran pengasuh pondok modern gontor 6. 

b. Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa 

secara umum dan lebih khususnya mahasiswa program 

administrasi pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. 

c. Sebagai bahan masukan kepada peneliti yang bertujuan untuk 

mendalami tentang masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar. 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang 

diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi 

hanya berkaitan dengan “Peran Guru Gontor 6 Dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar”.    

 



TINJAUAN PUSTAKA 

BAB II 

A. Peran  

1. Pengertian Peran 

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian peran 

adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status, sedangkan peranan 

adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa. 

Selain itu, pengertian ini dapat diartikan juga sebagai suatu rangkaian 

perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi 

sosial, baik itu dengan secara formal maupun informal. 

Istilah peran dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai 

arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik. 

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka 

seseorang yang diberi suatu posisi juga diharapkan menjalankan 

perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. 

Narwoko dan Suyanto (2014: 160) berpendapat bahwa peran 

dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan pelaksanannya, yaitu: 

a. Peran yang diharapkan adalah peran seseorang yang diharapkan 

dilaksanakan secermat - cermatnya dan peranan ini tidak bisa 

ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan. 



b. Peran yang disesuaikan adalah peran yang dilaksanakan sesuai 

dengan situasi dan keadaan tetentu. 

B. Guru 

Guru dalam bahasa jawa adalah menunjuk pada seorang yang 

harus digugu dan ditiru oleh semua murid dan bahkan masyarakat. 

Hamzah (2016: 2) menyatakan bahwa“Guru adalah seorang pengajar di 

sekolah negeri maupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan 

latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan ketetapan 

hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang - undang guru dan 

dosen yang berlaku di Indonesia”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

edisi kesua tahun 1991 guru adalah orang yang pekerjaannya (mata 

pencahariannya) mengajar. Guru berperan dalam membentuk dan 

membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi 

agama, nusa, dan bangsa.  

Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyatakan 

bahwa “ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, melatih, menilai peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Hamzah (2016: 3-5) juga menyatakan bahwa peran guru adalah 

sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan 

pengevaluasi dari peserta didik. 

1. Guru Sebagai Pendidik 



Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan 

identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karea itu, 

guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang 

mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan 

kedisiplinan.  

2. Guru Sebagai Pengajar 

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membenttuk 

kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru 

sebagai penagajar harus terus mengikuti perkembangan teknologi 

sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal – 

hal yang terus diperbarui. 

3. Guru Sebagai Pembimbing 

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai 

pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru 

harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, 

menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk 

perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhandan 

kemampuan peserta didik. 

4. Guru Sebagai Pengarah 

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik bahkan bagi 

orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengajarkan peserta 



didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, 

mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan, dan 

menemukan jati dirinya. 

5. Guru Sebagai Pelatih 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan 

keterampilan, baik intelektual maupun motorik sehingga menuntut 

guru untuk bertindak sebagai pelatih. Guru bertugas melatih peserta 

didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi 

masing – masing peserta didik. 

6. Guru sebagai penilai 

Penilaian atau evalusai merupakan aspek pembelajaran yang 

paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan 

hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila 

berhubungan dengan konteks yang tidak mungkin dipisahkan dengan 

setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena 

penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau 

proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 

peserta didik. 

C. Konsep Gontor 

1. Definisi Gontor 

Pondok Modern Gontor adalah salah satu pondok pesantren 

yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini 

terkenal dengan penerapan disiplin, penguasaan bahasa asing, 



kaderisasi, dan jaringan alumni yang sangat kuat. Pondok Modern 

Gontor merupakan lembaga pendidikan yang tidak berafiliasi kepada 

partai politik apapun dan organisasi kemasyarakatan apapun. Pimpinan 

Pondok Modern Gontor saat ini adalah Dr. KH. Abdullah Syukri 

Zarkasyi, MA dan KH Hasan Abdullah Sahal.  

2. Strategi Pendidikan Dan Pengajaran Gontor 

a. Sistem Kulliaytul Mu’allimun Al Islamiyyah (KMI) 

Sistem berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa 

yunani (sustema) adalah kesatuan yang terdiri atas komponen atau 

elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran 

informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. 

Kulliyatul Mu’allimun Al Islamiyyah (KMI) adalah 

lembaga yang mengurus aktivitas akademis para santri, dimana 

sistem perjenjangannya sudah diterapkan sejak tahun 1936. Sistem 

perjenjangan tersebut terdiri dari regular dan intensif. Program 

regular untuk lulusan Sekolah Dasar dengan masa belajar 6 tahun. 

Adapun unruk program intensif untuk lulusan SMP dan SMA 

dengan masa belajar 4 tahun.  

Untuk memastikan berjalannya dan meningkatnya kualitas 

akademik, KMI memiliki bagian – bagian tertentu, yaitu: 

1) Bagian Proses Belajar Mengajar (PBM) 

2) Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kurikulum 

3) Bagian Karir Guru 



4) Bagian Perpustakaan 

5) Bagian Tata Usaha 

6) Bagian Peralatan (inventaris) 

b. Kegiatan KMI 

  Dalam kamus besar bahasa indonesia kegiatan adalah 

aktivitas, usaha, pekerjaan, atau kekuatan dan ketangkasan seta 

kegairahan. Kegiatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang 

pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus. Biasanya 

kegiatan dilaksanakan dengan berbagai alasan tertentu, mulai dari 

peringatan ulang tahun sebuah organisasi, kampanye sebuah partai 

politik, atau bahkan sosialisasi sebuah kebijakan pemerintah.  

  Dalam UU RI No. 15 tahun 2006 disebutkan bahwa 

kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya 

baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang atau jasa.  

  Kegiatan merupakan sebuah elemen yang menandai adanya 

sebuah sistem. Di dalam KMI, ada beberapa kegiatan dalam proses 

belajar mengajar yang terlingkup dalam kegiatan harian, 

mingguan, tengah tahunan, dan tahunan. Pelaksanaan semua 



kegiatan tersebut selalu mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, 

supervisi maupun evaluasi. 

1) Kegiatan harian 

a) Gerakan tabkir 

 Gerakan tabkir adalah gerakan masuk kelas tepat 

waktu. Kegiatan ini dilakukan oleh staf KMI dengan cara 

mengontrol siswa ke asrama, dapur, dan tempat – tempat 

keberadaan santri di pondok agar dapat masuk kelas dengan 

segera. 

b) Taftisy al i’dad 

 Taftisy al I’dad adalah pemeriksaan persiapan 

mengajar guru pada buku I’dad (persiapan) khusus yang 

dilakukan oleh guru – guru senior. Pembuatan I’dad ini 

wajib dilakukan oleh para guru, guru yang tidak 

membuatnya tidak diizinkan mengajar. 

c) Naqdu al tadris 

 Naqdu al tadris adalah evaluasi (kritik) mengajar. 

Apabila ditemukan kesalahan dalam menggunakan metode 

ajar, guru yang bersangkutan akan diberi bimbingan. 

Dengan demikian, sistem Gontor dapat dipertahankan dan 

dikembangkan menjadi lebih baik. 

d) Kontrol kelas 



 Selain diatas, ada juga sitem supervise di kelas dan 

asrama di tengah berlangsungnya jam pelajaran. Model ini 

dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelas kosong, 

keterlambatan guru dalam mengajar, dan untuk memastikan 

legalitas atau tanda keterangan tidak masuk kelas karena 

piket rayon ataupun karena sakit. 

e) Al ta’allum al muajjah 

 Al ta’allum al muajjah adalah belajar terbimbing 

pada setiap malam. Cara belajar ini dilakukan untuk 

mengulangi pelajaran yang telah diberikan kepada santri 

pada jam belajar formal di pagi hari. Dengan cara ini, santri 

bisa menanyakan pelajaran kepada guru mana saja jika ada 

pelajaran yang belum dipahami. 

2) Kegiatan mingguan 

  Kegiatan ini ditujukan untuk guru, yaitu diadakan 

pertemuan mingguan bersama Pimpinan Pondok dan Direktur 

KMI yang biasanya dilakukan pada hari kamis (di Gontor 

dikenal dengan istilah kemisan). Selain sebagai mdia 

penyamaan persepsi, tujuan pertemuan tersebut adalah untuk 

menyampaikan informasi penting mengenai kegiatan pondok 

dan perkembangannya. Lebih dari itu, juga dilakukan evaluasi 

kegiatan belajar mengajar selama satu minggu.  

3) Kegiatan tengah tahunan 



   Kegiatan tengah tahunan yaitu ulangan umum yang 

terbagi dalam ujian pertengahan tahun dan ujian akhir tahun. 

Ujian di Gontor dilaksanakan 2 kali, yaitu ujian lisan dan ujian 

tulis. 

4) Kegiatan tahunan 

a) Penerimaan siswa baru 

b) Penataran guru baru 

c) Yudisium kelas 5 

c. Peningkatan Kualitas Santri 

  Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, peningkatan 

adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan. Jadi peningkatan 

adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. 

Sedangkan kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau 

derajat sesuatu. Untuk meningkatkan kemampuan akademis santri, 

ada beberapa program yang direncanakan KMI, yaitu: 

1) Fathul kutub 

  Fathul kutub adalah latihan membaca kitab 

(terutama kitab klasik), sebagai wahana melatih dan menguji 

kemampuan siswa dalam bahasa arab. Santri diberi tugas untuk 

membahas persoalan – persoalan tertentu dalam bidang aqidah, 

fiqh, hadist, tafsir, akhlaq, dan lain – lain. Kegiatan ini hanya 

untuk santri kelas 5 dan kelas 6. 



2) Fathul mu’jam 

  Fathul mu’jam adalah latihan dan ujian membuka 

kamus berbahasa arab untuk kelas 5 dan kelas 6, terutama 

dalam menelusuri akar dan makna kosokata. 

3) Manasik haji 

  Manasik haji adalah latihan praktek ibadah haji. 

Program ini ditujukan untuk santri baru sebagai praktek 

pelajaran fiqh dasar yang sudah diatur dalam silabus KMI. 

Kegitab ini pastinya dibimbing oleh guru pengajar fiqh. 

4) At tarbiyah al amaliyyah (praktek mengajar) 

  Dilakukan dengan pembagian kelompok yang 

dibimbing oleh guru – guru senior. Kegiatan ini ditujukan 

khusus kelas 6 yang dilakukan sebelum ujian lisan dan tulis. 

Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas 

mengajar. 

5) Al rihlah iqtisodiyyah 

  Al rihlah iqtisodiyyah adalah studi wisata untuk 

mengetahui tentang dunia usaha dan kewiraswastaan. Kegiatan 

ini diselenggarakan untuk membekali dan menanamkan jiwa 

kewiraswastaan. 

6) Pembekalan wawasan 

  Ini diperuntukkan bagi santri kelas 6 menjelang 

mereka tamat belajar di KMI. Mereka dibekali dengan 



berbagai wawasan yang meliputi tentang pers dan jurnalistik, 

strategi belajar di perguruan tinggi, wawasan pengembangan 

masyarakat, kepesantrenan, dan lain – lain. 

d. Sistem Pengasuhan 

  Pengasuhan santri adalah lembaga yang mendidik dan 

membina langsung seluruh kegiatan ekstrakurikuler santri, atau 

seluruh aktivitas kehidupan santri di Pondok Modern Gontor diluar 

jam belajar santri di KMI dari bangun tidur sampai tidur kembali. 

Terkait dengan sistem pembinaan, ada beberapa hal yang menjadi 

strategi pembinaan di  Pondok Modern Gontor. Yakni seperti 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Strategi pembinaan pengasuhan santri Pondok Modern 

Gontor. 

No  Sistem Startegi 

1 Keteladanan 
Penonjolan sikap teladan dari para kyai, 

guru, pengasuh, dan santri.  

2 Penciptaan 

lingkungan 

Semua yang dilihat, didengar, dirasakan, 

dikerjakan, dan dialami sehari - hari harus 

mengandung unsur pendidikan. 

3 Pengarahan 

Kegiatan - kegiatan diawali dengan 

pengarahan terutama tentang nilai - nilai 

pendidikan yang terkandung di dalamnya. 

4 Pembiasaan 

Menjalankan program - program 

pendidikan dari yang ringan ke yang berat 

dengan displin tinggi. Terkadang 

pemaksaan juga diperlukan. 

5 Penugasan 
Pelibatan dalam penyelenggraan kegiatan - 

kegiatan kependidikan.  

 

e. Kegiatan Pengasuhan Santri 



 Sebagai lembaga pembimbing santri, ada beberapa aspek 

kegiatan yang dikerjakan oleh pengasuhan santri. Baik kegiatan 

harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.  

1) Kegiatan harian - mingguan 

a) Mengadakan evaluasi kerja mingguan bagi ketua - ketua 

bagian OPPM dan Koordinator Pramuka. 

b) Mengadakan tau’iyyah diniyyah. 

c) Memberikan bimbingan bagi santri yang memiliki masalah. 

2) Kegiatan bulanan 

a) Menghadiri rapat koordinasi antar bagian OPPM. 

b) Mengadakan pertemuan dengan pengurus OPPM dan 

pengurus asrama. 

c) Mengadakan perkumpulan dengan pembimbing kegiatan 

ekstarkurikuler. 

d) Mengadakan pertemuan dengan wali kelas. 

e) Memeriksa laporan keuangan bagian OPPM, rayon, dan 

konsulat. 

3) Kegiatan tahunan 

a) Pembentukan panitia kedatangan santri. 

b) Perbaikan sarana dan prasarana pondok. 

c) Distribuki buku pekan perkenalan kepada santri baru. 

d) Membimbing Panitia Bulan Ramadhan dengan segala 

kegiatannya. 



e) Mengadakan solat tarawih dan kuliah subuh pada bulan 

ramadhan. 

f) Membimbing Panitia Bulan Syawal. 

g) Membentuk panitia qurban. 

f. Kegiatan Santri 

Kegiatan santri merupakan kegiatan yang tak terpisahkan 

dari kehidupan santri sehari - hari yang diatur dalam wadah 

manajemen organisasi. Hal ini memberi bekal dan pengalaman 

kepada santri untuk hidup di masyarakat kelak. Berikut tabel 

kegiatan santri harian. 

Tabel 2.2 Kegiatan santri harian. 

No Waktu Kegiatan 

1 04.00-05.30 

1.  Bangun tidur 

2.  Solat subuh berjamaah 

3.  Membaca al qur'an 

4.  Pembinaan kemampuan bahasa 

2 05.30-06.00 

1.  Olahraga 

2.  Mandi 

3.  Kursus - kursus 

3 06.00-06.45 
1.  Makan pagi 

2.  Persiapan masuk kelas 

4 07.00-12.20 Masuk kelas pagi 

5 12.20-14.00 
1.  Solat dzuhur berjamaah 

2.  Makan siang 

6 14.00-14.45 Masuk kelas sore 

7 14.45-25.45 
1.  Solat ashar berjamaah 

2.  Membaca al qur'an 

8 15.45-17.00 1.  Olahraga 

9 17.00-17.30 Mandi dan persiapan ke masjid 



10 17.30-18.30 
1.  Solat maghrib berjamaah 

2.  Membaca al qur'an 

11 18.30-19.30 Makan malam 

12 19.30-20.00 Solat isya' berjamaah 

13 20.00-22.00 Belajar malam 

14 22.00-04.00 Istirahat dan tidur 

 

 Adapun kegiatan santri mingguan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Kegiatan santri mingguan. 

No Hari Kegiatan 

1 Sabtu Tidak ada perubahan dari jadwal harian 

2 Ahad 

Pagi hari seperti jadwal harian, malam hari 

latihan pidato bahasa inggris, kelas 5 diskusi, dan 

kelas 6 

menjadi pembimbing latihan pidato. 

 

3 Senin Tidak ada perubahan dari jadwal harian 

4 Selasa 

Setelah subuh latihan percakapan bahasa arab 

atau inggris, dilanjutkan lari pagi untuk santri. 

 

5 Rabu Tidak ada perubahan dari jadwal harian 

6 Kamis 

Dua jam terakhir pelajaran pagi digunakan untuk 

latihan pidato bahasa arab, setelah dzuhur 

dilanjutkan kegiatan pramuka, malam latihan 

pidato bahasa indonesia. 

 

7 Jum'at 

Pagi hari kegiatan percakapan dalam bahasa arab 

atau inggris, dilanjutkan dengan lari pagi. Setelah 

itu kerja bakti membersihkan pondok, 

selanjutnya bebas. 

 

 

D. Konsep Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Definisi Kegiatan Belajar Mengajar 



  Menurut kamus besar bahasa Indonesia kegiatan adalah 

aktivitas, usaha, pekerjaan, kekuatan dan ketangkasan, dan kegairahan. 

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program.  

  Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan 

manusia dan setiap orang mengalami belajar dalam hidupnya. Slameto 

(2010: 2) belajar adalah merupakan suatu proses perubahan ysitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian 

dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Pasal 1 ayat 18 yang menyatakan bahwa “Program 

pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia 

atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. 

  Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam 

perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau 

latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi 

antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan 

guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan 

pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. 

  Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan 

tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada 



siswa tergantung pada seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Usman (1994: 3) mengatakan bahwa “Mengajar pada prinsipnya 

adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajaratau 

mngandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha 

mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik 

dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar”. 

Kemudian Munir (2012: 3) juga mengungkapkan bahwa “ Mengajar 

adalah aktivitas mentransfer ilmu”.  

  Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

guru. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 

“Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, melatih, menilai peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah”.  

  Imanuel (2017: 3) mengatakan bahwa “mengajar 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru dalam memindahkan 

pengetahuan (knowing), keterampilan (skills), dan nilai (value) kepada 

siswa”. Sprenger (2011: 3) bahwa “Guru merencanakan pembelajaran 

yang mengarahkan siswa pada sasaran”. Oleh sebab itu, guru sangat 

berperan penting dalam pertumbuhan kehidupan anak dimana anak 

akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari seorang guru, 

jika guru mengajar dengan baik maka murid akan mendapatkan 

wawasan yang luas. 



Sofyan (2006: 84) menyatakan bahwa “Sekolah 

membentuk terwujudnya program pendidikan dan pengajaran 

secara sistematis sehingga mampu membawa anak dari suatu 

perkembangan kepada perkembangan lainnya”. Kemudian dalam 

UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas), menyatakan bahwa: 

a. Pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan terencana. 

b. Sebagai implementasi suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan kepribadian. 

c. Proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. 

d. Pengabidian tenaga terdidik yangb berdasarkan dan berbasiskan 

kekhasan agama, social, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat 

sebagai implementasi tujuan pendidikan itu sendiri dari-oleh-untuk 

masyarakat. 

2. Srategi Belajar Mengajar 

a. Hakikat strategi belajar mengajar 

 David (2011: 18) menyatakan bahwa “Startegi adalah 

sarana bersama dengan tujuan jangka pamjang yang hendak 

dicapai”. Strategi belajar mengajar berisi sekumpulan aksi yang 

akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai 

sebuah perencanaan, maka strategi belajar mengajar harus mampu 

memenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Strategi yang disusun 



juga harus mampu dijalankan pada situasi yang berbeda, perbedaan 

situasi tersebut dapat disebabkan oleh perubahan situasi secara 

cepat dalam lingkungan belajar. 

 Strategi belajar mengajar juga dapat dipandang sebagai 

sebuah siasat yang diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berbagai pemilihan komponen pembelajaran yang sengaja 

dilakukan merupakan siasat agar guru mampu mengantar siswa 

menguasai materi pelajaran. Bagi guru, strategi belajar mengajar 

menjadi dasar dalam menyusun dan merancang persiapan 

pembelajaran. Pemilihan segenap komponenb pembelajaran yang 

akan dilaksanakan mengantar siswa menguasai materi sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

b. Perencanaan Belajar Mengajar 

 Setiap guru yang akan mengajar pasti melakukan 

perencanaan sebelum mengajar. Hal ini dilakukan untuk membantu 

sekaligus sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajarannya. Perencanaan belajar mengajar 

memerlukan pemikiran yang mendalam berkaitan dengan 

pemilihan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model 

pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber pembelajaran.  

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Republik Indonesia Nomer 41 Tahun 2007 tentang standar proses 



untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, menuliskan bahwa 

“proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, 

dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien”. Secara 

otentik perencanaan pembelajaran diwujudkan dalam format 

Pencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 Prinsip pengembangan RPP sesuai dengan Permendiknas 

RI No. 41 Tahun 2007 adalah: 

1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 

2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 

3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 

4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 

5) Keterkaitan dan keterpaduan. 

6) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Supervisi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Uhar (2018: 13) supervisi berasal dari 2 kata, yaitu “super” dan 

“vision”. Secara bahasa supervisi bisa diartikan sebagai melihat dari 

atas, dengan keahliannya sehingga mampu melihat sesuatu yang 

mungkin kurang terlihat secara biasa. Secara umum, dalam konteks 

manajemen supervisi adalah pengarahan orang - orang dalam 

pekerjaan, sedangkan manajemen adalah kegiatan melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proses 

pekerjaan. Disamping itu, Soebageo (2011: 234) terdapat 2 teknik 

supervisi: 



a. Teknik yang bersifat individual, dilakukan dengan kunjungan 

kelas, observasi kelas, dan percakapan pribadi. 

b. Teknik yang bersifat kelompok, adalah teknik yang dilaksanakan 

bersamaan oleh supervisor dengan guru dalam satu kelompok. 

Penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran di sekolah 

tentu tidak hanya sekedar berjalan, beraktivitas, namun mesti terpadu 

dan terarah pada suatu tujuan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya manajemen kepemimpinan untuk memberikan keterjaminan 

kinerja organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan normatif. Untuk 

itu, pengawasan (supervisi) diperlukan untuk lebih memperkuat mutu 

penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran, agar pencapaian 

tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan bermutu, sehingga 

mampu melahirkan output yang siap melanjutkan hidup dan kehidupan 

di era global. 

a. Fungsi supervisi dalam kegiatan belajar mengajar 

1) Supervisi sebagai penggerak perubahan. 

2) Supervisi sebagai program pelayanan untuk memajukan 

pengajaran. 

3) Supervisi sebagai keterampilan dalam hubungan manusia. 

4) Supervisi sebagai kepemimpinan kooperatif. 

 

b. Tujuan supervisi dalam kegiatan belajar mengajar 

1) Meningkatnya mutu proses pembelajaran. 



2) Berkembangnya inovasi pendidikan dalam mengembangkan 

organisasi sekolah dan dalam bidang pembelajaran. 

3) Meningkatnya kemampuan guru yang teraplikasi dalam 

melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pendidik. 

4) Meningkatnya kemampuan kepala sekolah yang teraplikasi 

dalam mengelola dan memimpin organisasi sekolah. 

5) Meningkatnya kemampuan staf dalammenunjang 

penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran di sekolah. 

4. Kurikulum 

Kurikulum berasal dari bahasa yunani, yaitu “currere” yang 

berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam 

kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Muhaimin (2012: 1) 

mengatakan bahwa “Kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh 

pendidik / guru dengan peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai – nilai.   

Kurikulum adalah sesuatu yang dinamis yang mencerminkan 

dinamika kehidupan masa kini dan masa nanti yang setiap saat 

mengalami perubahan. Oleh karena itu, kurikulum memang dituntut 

untuk berubah setiap saat. Menghadapi kondisi seperti itu, maka 

pengelola dan penyelenggara pendidikan harus selalu berada di depan 

untuk melakukan penyesuaian kurikulum.  

Kurikulum merupakan mata pelajaran dan program pendidikan 

yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang 



berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta 

pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum 

bermaksud untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan 

tujuan yang diinginkan dalam kegiatan pembelajaran. 

Sukmadinata (2012: 31) kurikulum merupakan inti dari proses 

pendidikan, sebab diantara bidang - bidang pendidikan yaitu 

manajemen prndidikan, kurikulum, pembelajaran, dan bimbingan 

siswa. Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung 

berpengaruh terhadap hasil pendidikan, dalam pengembanagn 

kurikulum minimal dapat dibedakan antara desain kurikulum atau 

kurikulum tertulis dan implementasi kurikulum atau kurikulum 

perbuatan. 

a. Penerapan model - model kurikulum: 

1) Kurikulum jenjang sekolah dasar. 

2) Kurikulum jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama. 

3) Kurikulum jenjang sekolah lanjutan tingkat atas. 

4) Kurikulum jenjang perguruan tinggi. 

b. Langkah - langkah pengembangan kurikulum: 

1) Identifikasi kebutuhan pendidikan. 

2) Analisis dan pengukuran kebutuhan pendidikan. 

3) Penyusunan desain kurikulum. 



4) Validasi kurikulum. 

5) Implementasi kurikulum. 

6) Evaluasi kurikulum. 

  Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 19 menyatakan 

bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Kemudian dalam pasal 36 ayat 

3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis 

pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dengan memperhatikan: 

a. Peningkatan iman dan taqwa. 

b. Peningkatan akhlak mulia. 

c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. 

d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. 

e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 

f. Tuntutan dunia kerja. 

g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

h. Agama. 

i. Dinamika perkembangan global. 



j. Persatuan nasional dan nilai - nilai kebangsaan. 

  Sejak berdirinya bangsa Indonesia, Indonesia telah menjalankan 

beberapa macam kurikulum hingga saat ini, diantaranya: 

a. Rencana Pelajaran 1947 

b. Rencana Pelajaran Terurai 1952 

c. Rencana Pendidikan 1964 

d. Kurikulum 1968 

e. Kurikulum 1975 

f. Kurikulum 1984 

g. Kurikulum 1994 

h. Kurikulum 2004 (KBK) 

i. Kurikulum 2006 (KTSP) 

j. Kurikulum 2013 

k. Kurikulum 2013 revisi. 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksankan pada bulan oktober sampai bulan 

desember. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pondok Modern 

Gontor 6 Konawe Selatan. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini berjumlah 9 orang, diantaranya Pengasuh 

Pondok Modern Gontor 6 Konawe Selatan, Direktur KMI Pondok Modern 

Gontor 6 Konawe Selatan, 3 orang guru KMI Pondok Modern Gontor 6 

Konawe Selatan, dan 4 santri Pondok Modern Gontor 6 Konawe Selatan.    

C. Jenis Dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang harus dipenuhi dalam 

kegiatan pengumpulan data, dan data ini diperoleh dari sumber 

pertama baik melalui wawancara langsung maupun dengan cara yang 

lain. Adapun yang menjadi pusat data primer dalam penelitian ini 

adalah Pengasuh Pondok Modern Gontor 6 Konawe Selatan, Direktur 

KMI Pondok Modern Gontor 6 Konawe Selatan, dan guru. 

 

 



2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk 

mendukung data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, 

peniliti menggunakan data dari buku - buku, internet, majalah, dan lain 

sebagainya. Tentunya data yang dibutuhkan berkaitan dengan judul 

penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan inforamsi - informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.  

Riduwan(2004: 104) menyatakan bahwa observasi merupakan 

teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek peneliti untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakuan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara 2 orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 



Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan 

dari pewawancara kepada narasumber. 

Narasumber adalah orang yang diminta penjelasan mengenai 

sesuatu yang memang merupakan ahli dalam suatu hal, sedangkan 

pewawancara adalah orang yang mencari informasi lalu bertanya 

kepada narasumber mengenai suatu hal. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen - dokumen dengan menggunakan bukti yang 

akurat dari pencatatan sumber - sumber informasi khusus dari 

karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang - undang, dan lain 

sebagainya. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, dokumentasi adalah 

proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan 

informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti 

dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan 

referensi lain. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi 

informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan 

bermanfaat untuk solusi permasalahan. Moleong (2004:280) menyatakan 

bahwa “analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 



data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data”. 

Analisis data juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan 

untuk mengubah data penelitian menjadi informasi yang baru dan dapat 

digunakan untuk membuat kesimpulan. Tujuannya adalah menjelaskan 

sebuah data agar dapat dipahami dengan mudah dan dibuat menjadi 

kesimpulan. 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data di lokasi 

penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Setelah terkumpul semua data yang dibutuhkan, maka diperiksa 

kembali dan diatur yang kemudian diurutkan. 

2. Reduksi data 

Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan 

kemiripan data. Dta yang telah direduksi, akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

3. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 



dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, sesuai kategori, dan 

lainnya. Dalam menyajikan data, akan mempermudah peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang sudah dipahami. 

4. Penarikan kesimpulan 

Setelah 3 tahap diatas, maka langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan. Yaitu penyimpuladata yang telah disajikan 

selama penelitian berlangsung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Peran Guru Gontor 6 Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Di Tengah 

Wabah Covid-19 

Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyatakan 

bahwa “ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, melatih, menilai peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

1. Guru Sebagai Pendidik 

Setelah melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti melihat bahwa seorang guru pendidik yang mendidik para 

siswa agar menjadi lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru 

Gontor 6 Musa “Seorang pendidik adalah orang yang mampu 

menjadikan peserta didik menuju arah yang lebih baik lagi”. 

2. Guru Sebagai Pengajar 

Setelah melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti melihat bahwa seorang guru harus mampu mengajar, karena 

pada hakekatnya guru memberikan ilmu kepada siswa. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh guru Gontor 6 Dimisqo “Guru itu 

menstransformasikan ilmu kepada peserta didik”.  

3. Guru Sebagai Pembimbing 



Setelah melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti melihat bahwa seorang guru tidak hanya mengajar saja, tetapi 

juga membimbing didalam setiap kegiatan peserta didik. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh guru Gontor 6 Iqbal “Guru itu pengganti orang 

tua di sekolah, maka sudah menjadi kewajiban guru untuk selalu 

membimbing anak didiknya”  

4. Guru Sebagai Pengarah 

Setelah melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti melihat bahwa seorang guru harus mampu mengarahkan 

kepada siswa tentang segala bentuk kegiatan di sekolah. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh guru Gontor 6 Nadhif “Setiap orang harus 

memiliki tujuan, untuk memiliki tujuan siswa harus diarahkan terlebih 

dulu dari seorang guru sehingga siswa tidak binggung dengan apa 

yang dia tuju”.   

5. Guru Sebagai Pelatih 

Setelah melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti melihat bahwa seorang guru juga harus bisa melatih. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh guru Gontor 6 Rajif “Sekolah itu 

tidak hanya didalam kelas, tetapi ada kegiatan diluar kelas yang harus 

ada seorang guru yang mampu melatih kegiatan tersebut”.  

6. Guru sebagai penilai 

Setelah melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti melihat bahwa seorang guru tidak hanya mendidik, mengajar, 



melatih dan lain sebagainya. Tetapi harus bisa menilai atau 

mengevaluasi jika terdapat kekurangan atau kesalahan yang terjadi di 

dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru 

Gontor 6 Irfan “Sebagai guru kita harus bisa menilai peserta didik 

agar kita tau kekurangan yang ada pada peserta didik”.  

B. Pembahasan 

1. Guru Sebagai Pendidik 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan 

identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karea itu, 

guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang 

mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan 

kedisiplinan.  

2. Guru Sebagai Pengajar 

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membenttuk 

kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru 

sebagai penagajar harus terus mengikuti perkembangan teknologi 

sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal – 

hal yang terus diperbarui. 

3. Guru Sebagai Pembimbing 

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai 

pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru 



harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, 

menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk 

perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhandan 

kemampuan peserta didik. 

4. Guru Sebagai Pengarah 

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik bahkan bagi 

orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengajarkan peserta 

didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, 

mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan, dan 

menemukan jati dirinya. 

5. Guru Sebagai Pelatih 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan 

keterampilan, baik intelektual maupun motorik sehingga menuntut 

guru untuk bertindak sebagai pelatih. Guru bertugas melatih peserta 

didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi 

masing – masing peserta didik. 

6. Guru sebagai penilai 

Penilaian atau evalusai merupakan aspek pembelajaran yang 

paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan 

hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila 

berhubungan dengan konteks yang tidak mungkin dipisahkan dengan 

setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena 

penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau 



proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 

peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

C. Kesimpulan 

Dari hasil dari pembahasan tersebut, peniliti menympulkan bahwa 

guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri maupun swasta yang 

memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal 

minimal berstatus sarjana, dan ketetapan hukum yang sah sebagai guru 

berdasarkan undang - undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. 

Guru memliki peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, 

yaitu sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan 

penilai. 
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