




i 
 

 

MEMBENTUK KARAKTER MELALUI 

BELAJAR MENGAJAR 

 
 

M. Dahlan R. � Adista Arini ��'ZL�,QGDK�<XQLDU � Irpan Maulana 

� Kartika Amelia �� /DXG]D� =XOID� 1XU� 'LSD � Mulan Alfiah ��

Thosin Balqis Zukhrufi ��$GH�6XU\DQL ��,VPD�$QLNPDK ��1XJURKR�

Septian � Samsul Basyri � Ghifarisyah Akbar � Muhammad 

Farhan � Hana Fauziah � Hikmah Fujianti Supardah � Noer Qory 

� Muhamad Ibnu Malik � Sri Nurul Mila �  Ana Kasyifa 

Lilummah �  Elza Fauziah Safitri � Lutfia Nurul Ilma � Siti 

Mursyida � Marnianti Nervinarsya � Santi Lisnawati � Dinda 

Patria Junigiri � Marsheilla Veronica � Aniedhya Pramesti � Putri 

Nur Agustin � Suci � Rahmatul Husni ��6LWL�1XUNKROLVDWXUUL]TL � 

Muhammad Rizki Marwan � Rossy Idayan Poetra � Nurfaqhiatul 

Karimah � Suci Razaby � Fahmi Irfani � Balqis Jihan � 1RYL���1XU�

Afiyah Sulistiyanti � Titin ��6LWL�$LV\DK � Oking Setya priyatna � 

Khofifah Indah Nurhasanah �� 0XKDPDG� $TLO� ,EDWXOORK ��

Nahiyatu Diniyah �� 5LDQ� 0XNVDOPLQD �� 6LWL� =XOIDK� -DHOLODK ��

Sundari Hotimah , Eka Paradila ��Salfania Rahmatul Adhiningsih � 

Rida Silviani � Yaumil Akbaria � Muhamad Rizal Pratama ��

Nurkholis Majid � Rahmatul Ummah �� 5L]NL� 0XEDURN ��

Muhammad Reiza � Muhamad Azhar Alwahid �� 0XKDPPDG�

Asyrul Adha �� $LQL� 6DOVDELOD �� 0XKDPDG� ,TEDO� =XOIDKPL ��

Nur·DLQL�6HSWLD � Suhendra ��)LUGKD�$\XGLD�5DFKPDQ ��)XML�$O\D�

Lestari �� 0DHOD� 6DUL � Muhammad Rifqi Ansorillah �� 1DXIDO�

Kusuma Putra ��4XWURWXQQDGD ��6LWL� 6\DIDWXO�5DKPDK ��Ahmad 

Dimas Sugaluh � Ahmad Gustiaji � Ananda Permana Agustian � 

Noor Isna Alfaien ��5XVPD�<XQL ��5HYLWD�$OPDLV\D ��6UL�+HUOLQD ��

Nur Azmi Laila ��5LMDO� ,OKDP�5DPDGKDQ ��1XUDPDOLD� -XPLDUWL ��

Muhammad Abdillah Alburhani �� -HIU\� $GH� 3XWUD � Gunawan 

Ikhtiono ��$FKPDG�)LTUL ��)DL]�0DGDQL ��)DWNKXQ Naja � Ricko 

Prabowo �� =DLQXUUR\\DQ � M. Zainul Hasani Syarif �� 'DQLVD�

Fitriah N � Hafifah � Nurul Hikmah ��6LWL�1XUDVL\DK ��6LOYLD�(ND�

P � Indry Nirma Yunizul Pesha ��0��$OLP�1XU �� /LYLD� KDWUL � 

Mohamad Nur Rifai �� )DGLOD� 4RWUXQ �� 'HZL� &LWUD � Andri 



ii 
 

Ardiansyah � Farid Robby Rodiya � Muthia Zuraida ��1DGLDWXO�

Kamila �� 5LVPD� 0XWLDUD �� 6DUDK� 1XU� $SULDQW\ �6KLVL� ,QGDK�

Permana � Siti Nurul Fadlilah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA 



iii 
 

 

MEMBENTUK KARAKTER MELALUI BELAJAR MENGAJAR 

 

Penulis  : M. Dahlan R. � Adista Arini � Dwi Indah 

Yuniar � Irpan Maulana � Kartika Amelia � 

Laudza Zulfa Nur Dipa � Mulan Alfiah � Thosin 

Balqis Zukhrufi � Ade Suryani � Isma Anikmah 

� Nugroho Septian � Samsul Basyri � 

Ghifarisyah Akbar � Muhammad Farhan �  

Hana Fauziah � Hikmah Fujianti Supardah � 

Noer Qory � Muhamad Ibnu Malik � Sri Nurul 

Mila �  Ana Kasyifa Lilummah �  Elza Fauziah 

Safitri � Lutfia Nurul Ilma � Siti Mursyida � 

Marnianti Nervinarsya � Santi Lisnawati � 

Dinda Patria Junigiri � Marsheilla Veronica � 

Aniedhya Pramesti � Putri Nur Agustin � Suci � 

Rahmatul Husni � Siti Nurkholisaturrizqi � 

Muhammad Rizki Marwan � Rossy Idayan 

Poetra � Nurfaqhiatul Karimah � Suci Razaby � 

Fahmi Irfani � Balqis Jihan � Novi � Nur Afiyah 

Sulistiyanti � Titin � Siti Aisyah � Oking Setya 

priyatna � Khofifah Indah Nurhasanah � 

Muhamad Aqil Ibatulloh � Nahiyatu Diniyah � 

Rian Muksalmina � Siti Zulfah Jaelilah � Sundari 

Hotimah , Eka Paradila � Salfania Rahmatul 

Adhiningsih � Rida Silviani � Yaumil Akbaria � 

Muhamad Rizal Pratama � Nurkholis Majid � 

Rahmatul Ummah � Rizki Mubarok � 

Muhammad Reiza � Muhamad Azhar Alwahid � 

Muhammad Asyrul Adha � Aini Salsabila � 

Muhamad Iqbal Zulfahmi � 1XU·DLQL� 6HSWLD � 

Suhendra � Firdha Ayudia Rachman � Fuji Alya 

Lestari � Maela Sari � Muhammad Rifqi 

Ansorillah � Naufal Kusuma Putra � 

Qutrotunnada � Siti Syafatul Rahmah � Ahmad 

Dimas Sugaluh � Ahmad Gustiaji � Ananda 

Permana Agustian � Noor Isna Alfaien � Rusma 

Yuni � Revita Almaisya � Sri Herlina � Nur 

Azmi Laila � Rijal Ilham Ramadhan � Nuramalia 



iv 
 

Jumiarti � Muhammad Abdillah Alburhani � 

Jefry Ade Putra � Gunawan Ikhtiono � Achmad 

Fiqri � Faiz Madani � Fatkhun Naja � Ricko 

Prabowo � Zainurroyyan � M. Zainul Hasani 

Syarif � Danisa Fitriah N � Hafifah � Nurul 

Hikmah � Siti Nurasiyah � Silvia Eka P � Indry 

Nirma Yunizul Pesha � M. Alim Nur � Livia 

hatri � Mohamad Nur Rifai � Fadila Qotrun � 

Dewi Citra � Andri Ardiansyah � Farid Robby 

Rodiya � Muthia Zuraida � Nadiatul Kamila � 

Risma Mutiara � Sarah Nur Aprianty �Shisi 

Indah Permana � Siti Nurul Fadlilah 

 

Desain Sampul : Eri Setiawan 

 

Tata Letak : Abdina Khaeru Sabila 

 

ISBN  : 978-623-487-089-3 

 

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2022 

 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

NO. 225/JTE/2021 

 

Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 

 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 

 

Cetakan Pertama : 2022 

 

All right reserved 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau 

seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara 

apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik 

perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit. 



v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena 

atas berkat dan rahmat-Nya. Sholawat dan salam semoga 

senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, 

sahabat dan pengikut yang setia. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan buku ini. . 

Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

SHQXOLV� \DQJ� GLEHUL� MXGXO� ´3HQHOLWLDQ� .HSHQGLGLNDQµ�� %XNX� LQL�

bertujuan untuk mengembangkan literasi mahasiswa dan dosen 
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kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku 

ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. 

Keberhasilan karya ini menjadi motivasi dan dorongan bagi 

seluruh akademisi dan masyarakat untuk memacu kemampuan 
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PRAKATA 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah pemilik alam dna 

penguasa jagat raya, sholawat dan salam semoga Allah limpahkan 

kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, shabat, dan kita semua 

sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul 

´3HQHOLWLDQ�.HSHQGLGLNDQµ 

Buku ini merupakan hasil karya dari berbagai penulis yang 

didalamnya membahas mengenai pendidikan,  seperti upaya guru 

dalam meningkatkan motivasi, pementukan karakter, membentuk 

kedisiplinan siswa, manajemen kelas, peran guru dalam 

mengembangkan pembelajaran luring dan daring pada era new 

normal covid-19, kreativitas guru, kepemimpinan sekolah, dan lain 

sebagainya yang akan dibahas secara lengkap dalam buku 

Penelitian Kependidikan ini. 

Pembuatan buku ini tidak akan berhasil dan sukses jika 

tidak diberikan kontribusi dan bantuan serta kerjasama dari pihak-

pihak yang terkait, karena itu kami mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang sudah membantu terselesaikannya 

buku ini. 

Kami menyadari tentunya dalam buku ini masih banyak 

kekurangan dan kelemahan, karena itu koreksian yang konstruktif 

sangat diharapkan agar menjadi modal dalam perbaikan 

dikemudian hari, dan semoga menjadi amal jariah buat semuanya. 

 

 

Bogor, April 2022 

 

 

Tim Penyusun 
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UPAYA GURU BAHASA ARAB DALAM 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DI 

MASA PANDEMI 

M. Dahlan R., Adista Arini, Dwi Indah Yuniar, Irpan Maulana, 

Kartika Amelia, Laudza Zulfa Nur Dipa, Mulan Alfiah, Thosin 

Balqis Zukhrufi, Ade Suryani, Isma Anikmah, Nugroho Septian 

 

 

Pada era globalisasi saat ini telah melanda negara kita suatu 

virus yaitu Covid-19 yang memberikan dampak buruk pada 

negara kita dari berbagai bidang ekonomi, pendidikan, dll. 

Khususnya dalam bidang pendidikan menjadikan tantangan baru 

di tahun 2020 karena dengan dilandanya virus covid 19 ini sangat 

mempengaruhi dalam pembelajaran tidak hanya pada murid saja 

begitu juga pada guru-guru negara kita indonesia memiliki 

kebijakan ketika masa pandemi yaitu menjaga jarak, memakai 

masker bahkan sampai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

dalam keadaan ini mengharuskan melakukan berbagai aktivitas 

hanya di dalam rumah saja begitu juga seperti beribadah, 

pembelajaran sekolah yang awalnya tatap muka menjadi online 

dan dilaksanakan di rumah masing masing dan itu tidak hanya 

berlaku pada sekolah saja begitu juga dengan perguruan tinggi 

yang memberhentikan proses pembelajaran secara tatap muka 

keputusan ini sesuai dengan surat edaran yang di berikan oleh 

menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 04 tahun 2020 dalam 

kebijakan pendidikan untuk memutus rantai penyebaran Covid-

19.  

Penyebaran Covid-19 menyebabkan karkulasi Tinggi angka 

kematian di indonesia dengan  menduduki peringkat ke-13 

dengan kasus aktif yang terbanyak. Kasus aktif tersebut 

terdiagnosis positif Covid-19, baik sedang mendapatkan proses 

penyembuhan dan perawatan di rumah sakit, serta menjalani 

proses isolasi mandiri. (Nur Sholikah: 2021) 

Pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa 

tatap muka pembelajaran yang dilakukan secara online antara 
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PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS SISWA 

MELALUI PEMBIASAAN TADARUS AL-485·$1�

DAN ASMAUL HUSNA 

Samsul Basyri, Ghifarisyah Akbar, Muhammad Farhan, Hana 

Fauziah, Hikmah Fujianti Supardah, Noer Qory ,Muhamad Ibnu 

Malik 

 

Sekolah mempunyai peranan penting dalam membentuk 

kepribadian dan tingkah laku moral siswa, dengan menanamkan 

nilai-nilai agama agar tercipta insan yang religius. Oleh karena itu, 

harus ada proses pendidikan yang mampu memadukan antara 

pendidikan sekolah, keluarga dan lingkungan. Hal ini diharapkan 

bisa mendorong penguatan pendidikan karakter anak, 

meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak, 

membangun sinergitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Dengan demikian akan terwujud lingkungan belajar yang aman, 

nyaman, dan menyenangkan. 

Jamaluddin (2013) menjelaskan bahwa pelaksanaan 

pembiasaan keagamaan melibatkan tiga pihak yang dapat 

mendukung terbentuknya karakter religius yaitu keluarga, sekolah 

dan lingkungan. Pertama, pihak keluarga. Pihak keluarga adalah 

pendidikan yang pertama dimana anak mendapatkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang agama dari orang tua, 

sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak 

adalah dalam keluarga. Dapat dipahami bahwa orang tua 

memegang faktor kunci yang dapat menjadikan anak tumbuh 

dengan jiwa Islami. Sehingga orang tua memegang peranan 

penting dalam pendidikan dan bimbingan terhadap anak, karena 

hal tersebut sangat menentukan anak dalam masa perkembangan 

untuk mencapai keberhasilannya. Hal ini juga sangat bergantung 

pada pembentukan karakter religius, serta peranan orang tua 

sebagai pembuka mata yang pertama bagi anak dalam rumah 

tangga. 

Berikut Sani at al (2016) menerangkan pada poin kedua 

yaitu pihak sekolah. Pendidikan di sekolah seharusnya terintegrasi 
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MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA 

DIDIK 

Sri Nurul Mila, Ana Kasyifa Lilummah, Elza Fauziah Safitri, Lutfia 

Nurul Ilma, Siti Mursyida, Marnianti Nervinarsya 

 

 

Pemahaman akan pendidikan agama sangatlah diperlukan. 

pemahaman tersebut, dapat menjadikan suatu dasar pengalaman 

dan juga dapat mempengaruhi akhlak seseorang dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Untuk dapat memahami suatu agama yang 

baik seseorang wajib mengenal Allah, sifat-sifat-Nya dan segala 

peristiwa atau kejadian tentang-Nya. Dalam hal ini membutuhkan 

suatu usaha diantaranya yaitu dengan membaca, mendengar dan 

PHPDKDPL�$VPD·XO�+XVQD�� 

$VPD·XO� +XVQD� DGDODK� VHUDQJNDLDQ� QDPD-nama indah, 

menyimpan rahmat, dan kenikmatan bagi setiap insan yang 

PHQGDPEDNDQ� ULGKD� $OODK� 6:7�� 6HVXQJJXKQ\D� $VPD·XO� +XVQD�

adalah obat penyakit jiwa dan fisik dalam meraih kebahagiaan. 

$VPD·XO� KXVQD� VDODK� VDWX� LOPX� SHQJHWDKXDQ� \DQJ� EHUNDLWDQ�

dengan ilmu-ilmu ke islaman. Dengan memSHODMDUL� $VPD·XO�

Husna kita dapat mengetahui nama-nama Allah yang baik dan 

agung serta indah sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Pembacaan 

Asmaul Husna di sekolah merupakan hal yang sangat penting 

dalam pembentukan karakter agar peserta didik dapat termotivasi 

untuk mampu mengembangkan potensinya yaitu dengan 

memiliki Spiritual Keagamaan, Kepribadian, Kecerdasan dan 

Berakhlak Mulia.  

Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri (pribadi) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat muncul dalam diri 

seseorang apabila ada dorongan dari luar maupun motivasi yang 

berasal dari dalam diri yang dapat dilihat dalam bentuk aktivitas.  

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti 

merumuskan masalah, yakni tentang bagaimana pelaksanaan 
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IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM 

MEMBENTUK KEDISIPLINAN  SISWA 

Rahmatul Husni,  Siti Nurkholisaturrizqi, Muhammad Rizki 

Marwan, Rossy Idayan Poetra, Nurfaqhiatul Karimah, Suci Razaby 

 

 

Pendidikan memiliki tujuan utama dalam memajukan 

bangsa Indonesia menuju negara yang maju sehingga diperlukan 

para generasi muda yang memiliki nilai-nilai serta norma agama 

yang dipadukan dengan budaya bangsa serta didasari oleh 

perkembangan ilmu dan teknologi yang diperdalam dan 

direalisasikan secara terus menerus. Pembelajaran secara interaktif 

antara para peserta didik dan pendidik tersebut mengalami suatu 

hambatan pada masa darurat covid-19 dimana semua aktivitas 

belajar mengajar harus dilakukan secara pasif sesuai anjuran 

pemerintah yakni belajar jarak jauh (study from home). 

Pembelajaran jarak jauh didasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 119. Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengah, dimana belajar jarak jauh 

PHUXSDNDQ� ´SURVHV� SHQGLGLNDQ� \DQJ� WHURUJDQLVDVL� GDQ�

menjembatani keterpisahan antara siswa dengan pendidik dan 

dimediasi oleh pemanfaatan teknologi serta pertemuan tatap muka 

diadakan secara minimal. Pendidikan jarak jauh tersebut 

direalisasikan dalam lintas ruang dan waktu sehingga siswa 

memperoleh fleksibilitas belajar dalam waktu dan tempat yang 

berbeda, serta menggunakan beragam sumber belajar.  (Majid, 

2020) 

Di SMP Bosowa Bina Insani, menerapkan pendidikan jarak 

jauh dengan memanfaatkan berbagai teknlogi sebabagai alat untuk 

melaksanakan pembelajaran serta memberikan pendidikan yang 

serupa dengan halnya ketika pembelajaran dilaksanakan secara 

tatap muka. Sehingga guru serta siswa dapat berinteraksi dan 

berokumunikasi dengan baik serta memberikan pendidakan yang 

mampu menumbuhkan sikap dan jiwa kepemimpinan, 

kemandirian, dan kepekaan social dalam integritas pribadi yang 
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BIMBINGAN KEGIATAN BACA AL-485·$1�

MENGGUNAKAN METODE TALAQQI PADA 

SISWA 

Fahmi Irfani, Balqis Jihan, Novi , Nur Afiyah Sulistiyanti, Titin, Siti 

Aisyah 

 

 

Membaca dan memahami Al-4XU·DQ� PHUXSDNDQ� VXDWX�

kewajiban bagi umat Islam karena Al-4XU·DQ�PHUXSDNDQ�VXPEHU�

utama dan pedoman hidup bagi semua umat manusia, khususnya 

umat muslim didalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban paling 

besar yang diperintahkan oleh Allah kepada ummatnya terhadap 

generasinya adalah pendidikan, yang dengannya mereka 

mengetahui mana yang dapat memperbaiki urusan dunia dan 

akhirat mereka. Mendidik merupakan amalan yang mulia dan 

ibadah yang paling baik. Itu karena dalam pendidikan terangkum 

beberapa amalan, seperti dakwah, mengajar, menasihati, 

membimbing ke jalan yang benar, beramal saleh, memberi 

teladan, serta memberi manfaat bagi diri sendiri dan banyak 

orang. Bahkan para Rasul alaihimus salaam pun diutus untuk 

mendidik. Allah berfirman dalam QS. al--XPX·DK��� 

Al-4XU·DQ�GLGHILQLVLNDQ� ROHK�=DNLDK�'DUDMDW� LDODK�ZDK\X�

Allah yang dibukukan, yang durunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai suatu mukjizat, membacanya sebagai 

suatu ibaGDK�� VXPEHU� XWDPD� DMDUDQ� ,VODP��0D·PXQ�� �������

Adapun definisi pembelajaran baca al-4XU·DQ�PHUXSDNDQ� VDODK�

satu materi atau bahan pelajaran dalam pendidikan islam untuk 

mengarahkan siswa kepada kemampuan membaca, memahami, 

dan menghayati al-4XU·DQ� XQWXN� PHnjadikannya sebagai 

pedoman hidupnya. (Bimbingan et al., 2021) 

Al-4XU·DQ� PHPLOLNL� D\DW-ayat yang indah dan bermakna 

untuk dibaca, dipelajari, dan dihafal. Membacanya adalah sebuah 

ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Untuk itu, Al-4XU·DQ�

perlu dijaga keasliannya hingga akhir kehidupan seperti yang 

dilakukan oleh Sahabat pada zaman Rasulullah saw. yang sampai 
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Anugerah Tuhan yang paling besar diberikan pada manusia 

adalah diberinya akal untuk membedakan antara yang salah dan 

yang benar. Dalam optimalisasinya akal membutuhkan bimbingan 

yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan 

secara sadar oleh pendidik kepada terdidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

kepribadian yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah 

pada pembentukan manusia yang ideal (Abudi Nata dalam Siti 

Maryam Munjiat, 2018). 

Pendidikan agama selama ini diposisikan sebagai fondasi 

utama dalam membangun karakter pendidikan. Seluruh umat 

yang memeluk agama menyakini bahwa agama yang bersumber 

dari wahyu Tuhan itu, dalam bentuknya masing-masing memiliki 

komitmen yang tinggi dalam membentuk akhlakul karimah. 

Melalui nilai-nilai agung yang terdapat di dalamnya, agama 

diyakini masih memiliki energi yang kuat untuk membangun 

kesadaran religius seseorang sehingga dapat mengembangkan 

sifat-sifat positif yang ada di dalam dirinya (Fery Diantoro, 2018). 

Menanamkan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari ajaran 

agama termasuk dalam bidang pendidikan yang harus menjadi 

perhatian serius dari keluarga kepada anak-anaknya, hal ini dapat 

menjadikan kokohnya pondasi dan filter yang bersifat naluri 

untuk anak, yang dapat membangkitkan kesadaran dan kekuatan 
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Pendidikan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan 

dan menciptakan manusia yang berkualitas, serta bangsa yang 

bermartabat dan dijunjung tinggi oleh bangsa lain. Tolak ukur 

bangsa berkualitas dapat dilihat dari sejauh mana keberhasilan 

pendidikan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan 

Pendidikan Nasional sebagai mana tercantum dalam UU No. 20 

WDKXQ� ����� %$%� ,,� SDVDO� ��� ´3HQGLGLNDQ� 1DVLRQDO� EHUIXQJVL�

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlakmulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demoNUDWLV�VHUWD�EHUWDQJJXQJ�MDZDEµ� 

Peranan guru sangat penting dalam penyampaian atau 

pengajaran materi pada peserta didik khususnya pada proses 

pembelajaran dikelas. Tak ada guru, tidak ada pendidikan, tidak 

ada pendidikan tidak ada proses pencerdasan, tanpa proses 

pencerdasan yang bermakna, peradaban manusia akan mandeg. 

Statemen ini bermakna bahwa proses peradaban dan pemanusiaan 

akan lumpuh tanpa kehadiran guru dalam mentransformasikan 

proses pembelajaran anak bangsa. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang 

signifikan terhadap proses pembelajaran. Di dalam kelas guru 

melaksanakan dua tugas pokoknya yaitu kegiatan mengajar dan 

mengelola kelas. Kegiatan mengatur, mengorganisasi lingkungan 

yang ada disekitar siswa. Sedangkan kegiatan mengelola kelas 

tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. 

Kegiatan mengelola kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan 
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Guru adalah seseorang yang mendidik peserta didik untuk 

mencapai tujuan tertentu. Guru dalam pandangan masyarakat 

adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat 

tertentu, tidak mesti dilembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga 

di masjid, di surau atau musholla dan di rumah. Guru memang 

menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. 

kewibaanlah yang menyebabkan guru di hormati, sehingga 

masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat yakin bahwa 

gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi 

orang yang berkepribadian mulia. Dalam Islam, istilah pendidik 

disebut dengan beberapa istilah seperti muaddib, murabbi dan 

PX·DOOLP�� :DODXSXQ� NHWLJD� LVWLODK� LWX� PDVLK� WHUEHGDNDQ� NDUHQD�

masing-masing memiliki konotasi dan penekanan makna yang 

agak berbeda, namun dalam sejarah pendidikan Islam ketiganya 

selalu digunakan secara bergantian. 

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam 

proses belajar mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam 

usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan. Pengertian guru profesional menurut para ahli 

adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta 

bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya, baik secara 

individual atau klasikal, di sekolah atau di luar sekolah. Guru 

memiliki peran yang sangat penting di sekolah, oleh karena itu 

guru adalah salah satu komponen terpenting yang harus ada 

dalam lembaga pendidikan. Peran adalah sesuatu yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Imam Wahyudi 

yang dikutip oleh Siti Fatimah (10:2018), peran yaitu pelaksanaan 

hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya, peran 

sendiri menentukan apa yang harus diperbuat oleh seseorang bagi 
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Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting yang 

menjadi pondasi utama penguatan sumber daya manusia di 

negara manapun. Karena di dalam pendidikan terdapat proses 

pengasahan daya pikir dan penyelesaian masalah hingga 

terciptanya manusia yang solutif demi keberlangsungan hidup 

manusia. Tentunya, dalam proses pendidikan ini sangat 

diperlukan cara atau metode yang ampuh sesuai kebutuhan agar 

proses pembelajarannya bisa berjalan dengan maksimal. 

Begitupun dalam pendidikan Agama Islam pada mata pelajaran 

fiqih. Dalam dunia pendidikan seorang guru harus memiliki 

kreativitas dalam pengembangan pembelajaran pada mata 

pelajaran fiqih. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pembelajaran 

yang menghasilkan manusia yang kreatif dan pendidikan 

seutuhnya untuk menghasilkan manusia yang memiliki 

keterampilan dan berkarakter. 

Menurut Pentury, 2017, sangatlah penting bagi seorang 

guru untuk memiliki kreativitas dalam mengembangkan 

pembelajaran yang akan disampaikan. Agar apapun yang 

dipelajari bisa menyenangkan dan mudah diterima oleh peserta 

didik. 

Menurut Mulyana A.Z (133), guru yang memiliki kreativitas 

dalam mengembangkan pembelajaran, bisa menjadi icon pembeda 

antara dirinya dengan guru lain. Tentunya, selain memiliki gelar 

kreatif, guru juga memahami bahwa pembelajaran bukan hanya 

sekadar tentang penyampaian materi belaka. Mereka akan terus 
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Setiap lembaga pastinya mempunyai tujuan dan cita-cita 

yang ingin dicapainya. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut 

perlu adanya seorang kepala sekolah yang mampu mengelola 

lembaga tersebut dengan baik. Sekolah memerlukan hadirnya 

seorang pemimpin, dikarenakan tanpa hadirnya seorang 

pemimpin maka lembaga tersebut akan memicu banyak 

permasalahan karena para pegawai dan anggota akan melaksana 

kan apapun dengan sendirinya dan tanpa adanya arahan dari 

seorang pemimpin.  Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan 

yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah harus mampu 

menggerakkan para anggotanya untuk memberikan pengabdian 

agar tercapainya tujuan lembaga sesuai dengan kemampuan 

masing-masing (Matondang, 2018). Sudirman (2012:1) 

mengemukakan bahwa seorang kepala sekolah merupakan 

pemimpin yang berada di garda terdepan dalam proses dan 

penerapan pendidikan di sekolah melalui pembelajaran. Oleh 

karena itu kepala sekolah berperan penting dalam pembinaaan 

anggotanya, agar proses pembelajaran di sekolah berlangsung 

dengan baik. 

Menurut Mortimer J. Adler, dalam pemadi (2009) 

mengemukakan bahwa mutu belajar yang terlaksana di sekolah 

ditentukan oleh sebagian besar kualitas kepala sekolah (Pemadi, 

2009). Seperti yang sudah disebutkan oleh Mortimer J. Adler 

bahwa sekolah yang kehilangan kepemimpinan (uswatun 

hasanah) akan berdampak pada anggotanya yang kurang disiplin 

dan juga kurang tanggung jawabnya. Kinerja kepala sekolah 

tercapai dengan baik dapat ditentukan dengan kedisiplinan guru 

dalam mengelola waktu di sekolah dan kelas. guru diharuskan 

datang ke sekolah tepat waktu, masuk kelas dengan tepat waktu, 
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Guru dalam proses pembelajaran memiliki peran penting 

terutama dalam membantu peserta didik untuk membangun sikap 

positif dalam belajar, membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong 

kemandirian dan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan 

kondisi-kondisi untuk sukses dalam belajar. Prajudi Atmosudirdjo 

dalam Martini Yamin & Maisah (2010: 26) menyebutkan bahwa 

guru memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan, di 

pundaknya dibebani suatu tanggung jawab atas mutu pendidikan. 

Maka dari itu guru harus mengembangkan dirinya dengan 

meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.  Tugas utama guru 

adalah membimbing, membantu, mengarahkan peserat didik 

kedewasaa nnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Martinis Yamin 

& Maisah (2010:87) bahwa kinerja guru menyangkut seluruh 

aktivitas yang ditunjukkan oleh tenaga pengajar dalam 

tanggungjawabannya sebagai seorang yang mengemban suatu 

amanat dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, dan memandu peserta didik dalam 

rangka menggiring perkembangan peserta didik kearah 

kedewasaan mental-spiritual maupun fisik-biologis.  

Untuk mewujudkan tujuan di atas diperlukan seorang 

pemimpin atau kepala sekolah yang mampu memanage sekolah 

dengan baik dan memiliki motivasi kerja yang tinggi, serta mampu 

menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dapat 

mendukung kinerja guru yang berakhir pada peningkatan prestasi 

siswa.  Kepala madrasah merupakan jabatan strategis dalam 

pembinaan peserta didik sebagai calon generasi penerus bangsa. 

Untuk menjalankan tugas jabatannya, seorang kepala madrasah 

memerlukan komitmen yang dapat dijabarkan dalam bentuk etika 


