
BAB VI 
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 

  
Konsep Pengembangan tanpa diimbangi dengan ketersediaan 

sumberdaya manusia yang memadai adalah pekerjaan yang sia-sia, ibarat ada 
komputer, yang ada tukang sayur. SDM kita rendah, baik di jajaran penentu 
kebijakan (birokrat) maupun di tenaga teknis. Fit and propertis sebagai 
pemegang tanggung jawab program maupun proyek, setidaknya 
berdasarkan proffesionalitas, bukan karena usia apalagi selera. Kalau mau 
baik, paradigma menjadikan pejabat karena “sungkan” apalagi “kasihan”,  
bukan zamannya lagi, kalau kita ingin perubahan. Pengelola program 
nasional, penentu nasib Madrasah di masa-masa mendatang, setidaknya 
dipilih orang yang dianggap mampu, bukan orang yang akan besok mau 
pensiun yang hanya concern mencari bekal di hari tua. Bisa jadi bagi beberapa 
“oknum”, buat apa memikirkan masa depan pendidikan 10 atau 20 tahun 
kedepan, toh tahun depan bukan saya lagi yang menangani? Apa yang bisa 
saya dapat disini? Bisa jadi mereka lupa bahwa jabatan itu bukan prestasi 
yang harus dibanggakan dengan penampilan serba “wah”, tetapi amanat 
yang harus diperjuangkan dengan kerja keras dan pengabdian. 

Dari sisi tenaga teknis, dalam hal ini guru dan kepala Madrasah, 
mayoritas guru kita alumni pendidikan berbasis agama, dibebani mengajar 
ilmu-ilmu eksakta, sehingga mereka mengajar sesuai dengan pemahaman 
sang guru. Minat baca guru kita rendah, dengan alasan klasik; kesejahteraan. 
Guru-guru di MIN tadi, yang dibebani kredit rumah dan sepeda motor selam 
15 tahun, terpaksa menjadi tukang ojek sampai larut malam untuk 
mempertahankan eksitensi “dapur agar tetap ngebul.”  Kapan waktunya 
belajar, apalagi memikirkan membeli buku-buku baru? Kita baru mulai 
memahami dan mau membaca  konsep-konsep baru, tahu-tahu ganti mentri, 
ganti kurikulum, ganti pendekatan. 

Kita menginginkan kompetensi siswa kita berkembang dengan pesat, 
mampu menguasai ketrampilan-ketrampilan praktis, atau paling tidak 
bahasa Inggris-lah, tapi gurunya sama sekali tidak “melek” Inggris.   Apalagi 
ketrampilan komputer, komputernya saja kayak apa modelnya tidak tahu. 
Jangan jauh-jauh, guru kita (di MI) yang tahu matematika sangat terbatas 
pada hitungan-hitungan kasar, apalagi bicara rumus aljabar dan logaritma. 

Guru agama (di Madrasah maupun di luar Madrasah), seperti halnya guru 
mata pelajaran lain, bukanlah orang yang serba tahu. Lebih-lebih dengan 
tersedianya berbagai alternatif sumber informasi baik dalam bentuk cetak maupun 
elektronik. Sebagaimana tugas guru umum yang bertanggungjawab 
membelajarkan peserta didik, guru agama dituntut mampu menerapkan 
pembelajaran agama secara efektif. Guru agama mempunyai peran sangat penting 
bagi keberhasilan pendidikan agama. Apakah ia menguasai materi? Memiliki 
contoh-contoh yang mudah dipahami peserta didik? Menyajikannya dengan 
metode yang tepat dan efektif?  Apakah ia menunjukkan keteladanan? Bagaimana 
performance-nya? Dekat dengan peserta didik atau tidak? Adil, disiplin, 
bertanggungjawab, dan lain-lain? Cakupan tanggung jawab guru agama jelas luas, 



bukan saja agar siswa mendapat pengetahuan agama cukup, melainkan 
sejauhmana meyakini kebenaran agamanya, melakukan ibadah ritual dan 
berprilaku terpuji.  

Pendidikan agama pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Maka persyaratan 
pertama yang harus dipenuhi guru agama adalah berusaha mengetahui nilai-nilai 
yang dapat ditransfer dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, guru agama 
tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran dan metode pengajarannya, tetapi 
sekaligus mendalami nilai-nilai yang merupakan landasan motivasional, etis, dan 
moral dari materi yang disajikan, serta memahami konfigurasi nilai-nilai tersebut. 
Hanya dengan menguasai materi pelajaran yang mendalam seperti itu guru agama 
dapat meningkatkan kegiatan mengajarnya menjadi kegiatan mendidik, di samping 
turut menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi perkembangan nilai-nilai dalam 
diri peserta didik. Dan hanya melalui langkah-langkah pedagogis seperti ini 
kegiatan pendidikan agama lewat sistem formal (seperti diniyah) akan mampu 
secara sadar dan terencana menciptakan kesadaran beragama dan suasana agamis 
bagi peserta didik.  

Pendidikan nilai akan sangat efektif jika dipelajari melalui contoh keteladanan. 
Guru agama selayaknya memerankan diri sebagai figur teladan bagi peserta didik. 
Hubungan formalitas antara guru/guru dan murid/siswa tidak akan 
membuahkan apa-apa. Tetapi keteladanan melahirkan suasana hubungan antara 
guru dan murid yang sifatnya lebih mendalam, lahir dan batin.  

Islam mengajarkan agar memberikan penghormatan yang tinggi kepada 
guru, karena guru merupakan orang tua siswa di Madrasah,  yang memberi 
santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan menjadikan dirinya sebagai 
teladan. Rasulullah menaruh perhatian besar terhadap guru (pendidik), 
mengamanatkan  kepada mereka risalah kenabian, dan meneruskan beberapa tugas  
kenabian  dalam  mendidik  manusia  ke  jalan  Allah.  Rasulullah   bersabda: 
“Sesungguhnya Allah, para malaikat, para penghuni langit dan bumi sampai semut yang 
ada dalam lubangnya dan ikan-ikan (yang ada dalam air) selalu menyampaikan shalawat 
(do’a keselamatan) kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia” (HR 
Tirmidzi dari hadits Abu Umamah, hadits hasaN).  

Adakah kemuliaan yang lebih tinggi dan keutamaan yang lebih besar dari 
shalawat dan do’a yang selalu dipanjatkan oleh segenap makhluk Allah di langit 
dan bumi kepada orang yang mengajarkan ilmu terhadap manusia? Masih banyak 
penghormatan yang diberikan Rasulullah saw. kepada guru. Perhatikan sabda 
Nabi berikut. “Shadaqah yang paling utama adalah seseorang yang mempelajari suatu ilmu 
lalu mengajarkannya kepada saudaranya yang muslim” (HR Ibnu Majah dari Abu 
Hurairah).  

Kalau guru mengambil sebagian tugas Rasulullah untuk menyampaikan 
risalahnya kepada manusia, maka wajar jika kedudukan guru amat mulia. 
Kemuliaan guru itu sepadan dengan tugas berat yang diemban untuk mengajak 
manusia kepada jalan kebaikan dan keridhaan Allah. Dengan demikian, guru 
adalah idola dan model bagi murid sehingga hubungan keruhanian yang terjalin 
antara guru dan murid menyatu dan mampu melahirkan keterpaduan bimbingan 
ruhani dan spiritual serta akhlak mulia.  



Guru sebagai model atau teladan selaras dengan salah satu teori Quantum 
Learning, yaitu modelling. Teori ini mempercayai bahwa seseorang memerlukan 
model/figur yang akan memotivasi dirinya mengidentifikasi diri seperti model 
atau figur tersebut. Jika seseorang telah teridentifikasi oleh modelnya, apapun yang 
dilakukan model akan menjadi inspirasi baginya untuk berbuat dan bertindak 
sesuai dengan perbuatan atau tindakan model. Dalam konteks ini patut kiranya 
diajukan pengalaman guru Madrasah.  

Guru bagi siswa adalah model, idola, atau figur teladan. Identifikasi siswa 
terhadap gurunya bukan saja pada karakter kepribadiannya yang sederhana, jujur, 
adil, lugas, disiplin, empatik, dan sebagainya, tetapi juga pada penampilan fisik 
seperti cara berjalan, berpakaian, dan bersurban. Identifikasi ini terjadi karena siswa 
melihat langsung “teladan yang hidup”. Guru memerankan diri secara total sebagai 
figur panutan bagi siswa, bahkan penduduk sekitar Madrasah, karena situasi dan 
kondisi pembelajaran di Madrasah sangat mendukung. Siswa terbiasa dengan 
kedisiplinan dan menampakkan prilaku/akhlak yang baik (cara bertamu, 
berpakaian, makan, bergaul, dan sebagainya) tanpa harus dipaksa. Suasana 
Madrasah yang demikian itulah yang memungkinkan pembelajaran agama yang 
mengutamakan nilai berlangsung secara normal, wajar, tetapi bermanfaat.  

Kesinambungan pendidikan agama tidak terletak pada banyak dan tingginya 
materi yang disajikan. Pun tidak pada alokasi waktu atau jam pelajaran per 
minggu. Pendidikan agama tidak harus seluruhnya diajarkan di kelas (tatap muka) 
dan melalui guru. Banyak kesempatan, waktu yang dapat dipergunakan sebagai 
medium pendidikan agama, apakah berbentuk kegiatan ekstra kurikuler atau 
pemanfaatan kegiatan-kegiatan keagamaan.  
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