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PROFIL GURU DALAM PANDANGAN K.H. IMAM ZARKASYI 

 

Abstrak 

Guru merupakan  figur manusia yang menempati posisi dan memegang peranan 

penting dalam pendidikan. Di sekolah, guru hadir untuk mengabdikan diri kepada 

umat manusia dalam hal ini anak didik. Negara menuntut generasinya yang 

memerlukan pembinan dan bimbingan guru. Maka figur guru dalam tidak dapat 

dipisahkan dalam dunia pendidikan. Maka dalam hal ini guru merupakan komponen 

paling penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena guru memiliki fungsi yang 

sangat vital dalam dunia pendidikan. Di setiap ada lembaga pendidikan pasti di sana 

ada guru. Tujuan penelitin ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan K.H. Imam 

Zarkasyi yang berkaitan dengan guru terutama tentang sifat-sifat yang harus dimiliki 

oleh seorang guru. Jenis penelitian adalah library research (studi kepustakaan) atau 

juga analisis dokumen yang mana penelitian ini dilakukan secara sistematis terhadap 

catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data. Selain itu peneliti juga 

mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan serta menuangkannya dalam 

tulisan. Metode yang digunakan adalah Content analisys ( menganalisa karya dan 

gagasan K.H. Imam Zarkasyi) serta memberikan pemahaman tentang sifat-sifat guru 

yang dipaparkan dalam beberapa dokumentasi tentang gagasan beliau. Dari hasil 

penelitian dapat dikemukakan bahwa guru dalam pandangan KH Imam Zarkasyi 

mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan dimana bisa diarah 

pada dua hal, yaitu mengajar diri sendiri. Dimana apa yang dilakukan oleh seorang 

guru dalam proses pembelajaran dan mendisiplinkan siswa, pembelajaran materi 

maupun persiapan pembelajaran, semua itu mengandung proses mengajar diri sendiri. 

Sementara untuk hal mengajar orang lain (siswa)  adalah upaya seorang guru 

menyampaikan ilmu kepada siswa dengan cara atau metode tertentu. 

 

Kata kunci : profil guru, KH. Imam Zarkasyi  

 

Abstract 

Teacher is a person who has important role and post in education. In schools, the 

teacher exists to devote himself for the sake of human being particularly students. 

Besides, Indonesia demands their generation to have supervision and guidance from 

the teacher. Therefore, teacher’s role is inseparable from education. The teacher is the 

utmost component in education institution because the teacher plays a vital role in 

education. Thus, the teacher survives along with education institution existence. This 

research aims to investigate K.H. Imam Zarkasyi’s point of view regarding to teacher 

primarily the characteristics that a teacher should have. This study was library 

research and the data collection method was document analysis which was done 

systematically on notes and documents as the data resources. The data analysis 

method employed was content analysis by giving understanding of teacher’s 

characteristics explained in literatures based on K.H. Imam Zarkasyi’s standpoint. 

The results revealed that the teacher, based on K.H. perception, has an important role 
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in education process. The role led to two cases namely self-teaching and teaching 

others. Self-teaching process covered what teacher had done in the process of 

teaching, managing student, material comprehension, and teaching preparation. 

Meanwhile, teaching others (student) is an effort of a teacher to transfer knowledge to 

students by certain technique and method.    

 

Keyword: teacher identity, KH. Imam Zarkasyi  

 

1. PENDAHULUAN  

Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia yang 

menepati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Di sekolah, guru 

hadir untuk mengabdikan diri kepada umat manusia dalam hal ini anak didik. Negara 

menuntut generasinya yang memerlukan pembinan dan bimbingan guru.
1
 Maka figur 

guru dalam tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Maka dalam hal ini guru 

merupakan komponen paling penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena guru 

memiliki fungsi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Di setiap ada lembaga 

pendidikan pasti di sana ada guru. 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 guru adalah 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. Guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2
 

Guru adalah orangtua kedua bagi anak didik. Menjadi guru tidak sekedar 

mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan, melainkan menjadi guru 

juga mentransfer kehidupan.  Implikasi yang paling dekat adalah semua guru, tidak 

pandang mata pelajaran yang diampu, memiliki tanggung jawab membangun moral 

dan karakter anak didik. 

                                                           
1
 Saiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2000, 46 
2
 Ibid, 3-4. 
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Menjadi guru berdasarkan tuntutan pekerjaan adalah mudah tuntutan pekerjaan 

adalah mudah, tetapi menjadi guru berdasrkan panggilan jiwa atau tuntunan hati 

nurani adalah tidak mudah, karena kepadnya dituntut suatu pengbdian kepada anak 

didik daripada tuntutan pekerjaan dan material oriented. Guru yang mendasarkan 

pengabdiannya karena panggilan jiwa mersakan jiwanya lebih dekat dengan anak 

didiknya. Dan itulah gambaran figur guru dengan segala kemuliaanya yang 

mengabdikan diri berdasarkan panggilan jiwa.
3
 

Dalam konteks diatas, dalam hal ini K.H. Imam Zarkasyi adalah salah satu 

seorang tokoh pendidik yang sudah tidak asing lagi dalam kancah pendidikan Islam 

di Indonesia, lebih dari sekedar pendidik, Beliau adalah seorang praktisi pendidikan. 

Dalam pandangan penulis, Beliau mempunyai pandangan yang spesifik tentang 

pendidikan. Terutama terkait dengan komponen pendidik dalam proses pendidikan 

pandangan-pandangannya cukup menarik untuk di teliti. Dalam pandangan beliau, 

seorang guru mestinya menjadi pendidik yang betul-betul ikhlas, penuh tanggung 

jawab dan mengembangkan diri lillahi ta’ala, lil-‘ibadah
4
 

Menurut K.H. Imam Zarkasyi ada dua tugus pokok yang harus dijalankan oleh 

seorang guru yaitu; pertama mengajar; yaitu mengajar diri sendiri dan orang lain, 

kedua mendidik; mendidik diri sendiri dan mendidik orang. Kedua tugas pokok 

tersebut sangat erat kaitannya. Tujuan pendidikan dan pengajaran yang sebenarnya, 

adalah membina manusia seutuhnya, maka selayaknya guru tidak sekedar mengajar, 

tapi harus mendidik disetiap saat dan tempat.
5
 

Dari pokok pikiran sekilas yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk 

mendalami dan meneliti pokok-pokok pikiran seorang tokoh pendidik terkemuka 

Indonesia, yaitu K.H. Imam Zarkasyi. Salah seorang pendiri sebuah pesantren 

                                                           
3
 Saiful Bahri Djamarah, op. cit,  2. 

4
 K.H. Imam Zarkasyi, Untuk Stabilitas Pendidikan dan Pelajaran di Kulliyatu-l-Mu’allimin al-

Islamiyyah (Ditulis Ulang dari Pidato K.H. Imam Zarkasyi pada Stabilisasi Pendidikan dan 

Pengajaran Tahun Ajaran: 1401-1402 (Gontor, 15 September 1981)), Ponorogo, Darussalam Press, 

tanpa tahun, hlm. 1-2. 
5
 Ibid 2 
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terkemuka “Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo” . Pokok pikiran itu 

terkait dengan konsep seorang pendidik dalam pandangan beliau .dari sini penulis 

mengangkat sebuah judul skripsi “Profil Guru dalam PandanganK.H. Imam 

Zarkasyi”. 

 

2. METODE   

Jenis penelitian adalah library research (studi kepustakaan) atau juga analisis 

dokumen yang mana penelitian ini dilakukan secara sistematis terhadap catatan-

catatan atau dokumen sebagai sumber data.
6
 

Karakteristik penelitian analisis dokumen antara lain:
7
 (1) Penelitian dilakukan 

terhadap informasi yang didokumnentasikan dalam bentuk rekaman, gambar, dan 

sebagainya. (2) Subjek penelitiannya adalah sesuatu barang, buku, majalah, dan 

lainnya; (3) Dokumen sebagai sumber data pokok dalam penelitian yang dilakukan. 

Maka dalam hal ini peneliti mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan 

serta menuangkannya dalam tulisan. Metode yang digunakan adalah Content analisys 

(menganalisa karya dan gagasan K.H. Imam Zarkas yi) serta memberikan 

pemahaman tentang sifat-sifat guru yang dipaparkan dalam beberapa dokumentasi 

tentang gagasan beliau. 

Sebagai kajian terhadap pemikiran tokoh, dalam hal ini metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif analisis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Tugas guru dalam pandangan K.H Imam Zarkasyi 

Diantara tugas guru yang terpenting adalah menghantarkan seorang siswa untuk 

menjadi seorang mukmin, muslim, tamak ilmu dan gandrung perjuangan oleh sebab 

itu seorang guru haruslah mempunyai jiwa tulus, ikhlas, penuh rasa tanggung jawab 

                                                           
6
 Ibid, 5 

7
 Ibid, 7 
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terhadap tugas dan kewajibannya, serta harus senantiasa mengembangkan potensi dan 

bakat dirinya semata lillahi ta’ala dan untuk pengandian kepada Nya.
8
 

K.H. Imam Zarkasyi mencoba memerinci pokok-pokok pikirannya mengenai 

tugas-tugas pokok seorang guru. Diantara tugas-tugas itu adalah mengajar dan 

mendidik. 

3.1.1 Mengajar 

Dalam pandangan K.H.Imam Zarkasyi dalam mengajar bisa diarahkan kepada 2 hal, 

yaitu mengajar diri sendiri setiap apa yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses 

pembelajaran dari mendisiplinkan siswa, pembelajaran materi maupun persiapan 

pembelajaran, semua mengandung proses mengajar diri sendiri.  

Sementara mengajar orang lain (siswa) adalah upaya seorang guru 

menyampaikan ilmu kepada siswa dengan cara-cara atau metode tertentu. 

3.1.2 Mendidik  

Dalam pandangan K.H.Imam Zarkasyi dalam mendidik bisa diarahkan  kepada 2 hal, 

yaitu mendidik diri yang dilakukan setiap hari disekolah dengan secara tidak 

langsung, mereka para pendidik harus membiasakan diri untuk disiplin, mendidik 

dirinya sendiri dengan disiplin waktu. 

Mendidik pada umumnya ditujukan kepada orang lain, maka mendidik diri 

sendiri merupakan hal yang jarang kita dengar. Padahal dari sisi urgensi dan arti 

pentingnya, mendidik diri sendiri justru menjadi hal yang lebih utama. Apalagi jika 

kita kaitkan dengan  fenomena yang berkembang saat ini, di mana banyak orang 

sangat piawai ketika harus mendidik orang lain namun gagal mendidik dirinya 

sendiri. 

Tugas pokok guru yang telah diuraikan diatas maka K.H. Imam Zarkasyi sampai 

pada tujuan pendidik. Menurut beliau tujuan pendidik dan pengajar yang 

sesungguhnya adalah: 

 

                                                           
8
 Untuk Stabilitas Pendidikan dan Pengajaran di Kulliyatul Mualimin Al-Islamiyah  
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3.1.2.1 Persiapan Mengajar Baik Lahir Maupun Batin 

Seorang tenaga pendidik harus mengkonsep perencanaan mengajar. perencanaan 

mengajar yang harus dipersiapkan guru adalah menganalisis tugas, mengidentifikasi 

kebutuhn latihan/ belajar, menulis tujuan belajar. Dengan cara ini seorang guru 

sanggup mengamalkan tugas-tugas belajar yang harus dilakukan sebelum guru 

memilih menggunakan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Persiapan atau rencana guru yang dirancang merupakan means atau alat 

dari kegiatan mengajar baru mempunyai arti setelah dilaksanakan proses belajar 

mengajarnya.
9
 

3.1.2.2 Disiplin seorang guru 

Disiplin menurut K.H. Imam Zarksyi mencakup disiplin waktu, disiplin mengajar, 

disiplin bahasa, disiplin pakaian dan rambut, itulah cakupan disiplin yang harus ada 

pada setiap orang guru adalah disiplin waktu, disiplin mengajar, disiplin ketrampilan 

dan kebersihan. 

3.1.3 Tingkah laku yang baik  

Menurut K.H. Imam Zarkasyi seorang guru harus bisa jadi contoh digugu dan ditiru 

dalam segala bidang. Maka, harus selalu sopan dan mendidik kesopanan, lebih-lebih 

dalam kelas.  

3.1.3.1 Guru dan peranya dalam pendidikan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) guru adalah orang yang pekerjaannya 

(mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Pengertian guru menurut KBBI masih 

sangat umum dan belum bisa menggambarkan sosok guru yangsebenarnya, sehingga 

untuk memperjelas gambaran tentang seorang gurudiperlukan definisi-definisi lain. 

Dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang 

yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu.
10

 

                                                           
9
Larlen, persiapan guru bagi proses belajar mengajar  

10
 Saiful bahri djamarah, hlm.31. 
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menurut K.H. Imam Zarkasyi guru adalah seseorang yang harus bisa jadi 

contoh bagi anak didiknya “digugu dan ditiru” dalam segala bidang.
11

 Guru adalah 

contoh yang paling utama bagi murid. Setiap perilaku guru menjadi contoh langsung 

bagi murid. Maka dari itu seorang guru haruslah memliki akhlak yang mulia. Sebab 

bagaimana mungkin guru mendidik akhlak sedangkan akhlak guru sendiri tidak baik. 

Maka benarlah kata pepatah ”guru kencing berdiri murid kencing berlari ”artinya 

kalau seorang guru memiliki akhlak yang buruk, maka muridyang diajarkannya akan 

lebih buruk lagi. 

Guru memang mempunyai kedudukannya yang terhormat di masyarakat. 

Kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak 

meragukan figur guru. Masyarkat yakin bahwa gururlah yang yang dapat mendidik 

anak didik merekea agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. 

3.1.3.2 Fungsi dan kedudukan guru dalam pendidikan 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru sosok arsitektur yang dapat membentuk 

jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan 

membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, 

dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat 

diharpkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara.
12

 Sehingga guru 

adalah sebgai sosok manusia yang harus bisa membangun karakter anak didiknya 

dengan lingkunnya yang ada. 

3.1.3.3 Guru Sebagai Pelaksana Proses Pendidikan dan Pembelajaran 

Konsep dasar penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran adalah interaksi 

personal untuk melakukan proses perubahan kondisi, khususnya kompetensi diri agar 

dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghadapi kehidupan. Pembahan kondisi ini 

dilaksanakan melalui proses adaptasi dan adopsi terhadap segala aspek yang ada di 

dalam kehidupan. Untuk dapat menjalani proses adaptasi dan adopsi tersebut, kita 

                                                           
11

 Imam Zarkasyi, hlm 5.  
12

 Ibid  
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membutuhkan sosok khusus yang mampu membimbing kita dan memfasilitasi 

kebutuhan kita.
13

  

Guru ini adalah sesosok manusia yang dianggap mempunyai kelebihan, baik 

spiritual, intelektual, sikap, ataupun keterampilan tertentu. Kita datangi orang-orang 

yang mempunyai kelebihan tersebut dan memohon kepadanya agar mau membimbing 

kita untuk dapat memiliki kelebihan yang ada di orang tersebut. Kita berharap untuk 

dididik, diajari, dan dilatih agar kemampuan yang dimiliki orang tersebut juga kita 

miliki.  

Begitulah, akhirnya guru melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk 

memberikan bimbingan, arahan, dan pelatihan kepada orang-orang, anak didiknya 

sehingga terjadi peningkatan kualitas kompetensinya. Guru mcnyelenggarakan proses 

pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan untuk orang-orang, anak didik agar mereka 

menjadi cerdas, santun, dan terampil. Dengan cara seperti itu, masyarakat 

mendapatkan kelompok orang dengan tingkat kemampuan khusus.  

3.1.3.4 Sikap yang harus dimiliki oleh guru 

Tegas Berwibawa. Sikap tegas dan berwibawa sangat dibutuhkan seorang guru. Guru 

adalah seorang pendidik, tidak hanya sebagai penyampai materi saja. Guru 

menjadikan peserta didik pintar juga harus berkepribadian baik. Dalam bersikap pun 

guru harus tegas karena jika tidak, akan disepelekan oleh peserta didiknya. Sebagai 

contoh dalam berpakaian, guru harus selalu memberi contoh dan menegur peserta 

didik jika dalam berpakaian tidak rapi atau sesuai dengan aturan sekolah yang 

berlaku. Berpakaian rapi itu menunjukkan rasa hormat terhadap guru, juga terhadap 

kegiatan yang berlangsung begitu sebaliknya guru pun harus bersikap demikian. 

Dalam hal  ini adalah kegiatan belajar mengajar. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa subjektivitas setiap manusia itu selalu ada. 

Kecenderungan hati kepada salah seorang dalam konteks ini adalah peserta didik itu 

akan selalu muncul. Misalnya simpatik dengan salah satu peserta didik yang rajin 

                                                           
13

Saroni Muhammad, Personal Branding Guru, Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas, 

Ar-Ruzz Media, 2011, hlm 29 



 

9 
 

atau cantik atau tampan terkadang muncul menyukai peserta didik tersebut sehingga 

memberikan perlakuan anak emas. Siapapun dan dimana pun setiap orang pasti tidak 

suka jika diperiakukan tidak adil. Begitupun dengan peserta didik, paling tidak suka 

ketika gurunya pilih kasih dan suka membandingkan dengan peserta didik lain. 

Keikhlasan sangatlah dibutuhkan saat mendidik. Seorang guru jika hanya 

orientasinya materi maka keberhasilan dalam mendidik sulit dicapai. lkhlas dalam 

konteks ini adalah saat memulai mengajar awali dengan niat ikhlas untuk menggapai 

ridho ilahi. Jangan awali dengan orientasi berapa rupiah uang yang saya dapatkan 

karena itu akan menghambat proses pembelajaran. Jika gaji yang didapatkan tidak 

sesuai maka dalam hatinya ada perasaan kecewa. Sehingga akan mempengaruhi 

psikologis guru dan peserta didik. 

 

4. PENUTUP  

Setelah melakukan data analisis yang diperoleh berikutnya dapat disimpulkan bahwa 

Guru merupakan  figur manusia yang menempati posisi dan memegang peranan 

penting dalam pendidikan. Di sekolah, guru hadir untuk mengabdikan diri kepada 

umat manusia dalam hal ini anak didik. Maka figur guru dalam tidak dapat 

dipisahkan dalam dunia pendidikan. Maka dalam hal ini guru merupakan komponen 

paling penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena guru memiliki fungsi yang 

sangat vital dalam dunia pendidikan. Di setiap ada lembaga pendidikan pasti di sana 

ada guru. 

Diantara tugas guru yang terpenting adalah menghantarkan sorang siswa untuk 

menjadi seorang mukmin, muslim, tamak ilmu dan gandrung perjuangan oleh sebab 

itu seorang guru haruslah mempunyai jiwa tulus, ikhlas, penuh rasa tanggung jawab 

terhadap tugas dan kewajibannya, serta harus senantiasa mengembangkan potensi dan 

bakat dirinya semata lillahi ta’ala dan untuk pengandian kepada Nya. 

K.H. Imam Zarkasyi mencoba memerinci pokok-pokok pikirannya mengenai 

tugas-tugas pokok seorang guru. Diantara tugas-tugas itu adalah mengajar dan 

mendidik. 
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