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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepribadian guru

dalam kitab Ada>bu al ‘A<lim wa al Muta’allim dapat

disimpulkan bahwa:

1. Ciri kepribadian guru dalam kitab Ada>bu al ‘A<lim

wa al Muta’allim yang dilihat dari kacamata

psikologis menggunakan teori big five adalah

dominan pada ciri conscientiousness. Ini artinya,

guru yang diidealkan oleh KH. Hasyim Asy’ari

adalah yang memiliki ciri; tekun, teratur,

bertanggungjawab, mematuhi ajaran agama, serius,

gigih, mengikuti peraturan dan norma agama

maupun masyarakat.

2. Esensi kepribadian guru dalam kitab tersebut

pertama, guru harus memilki ilmu dan

mengamalkanya dalam kehidupan sekaligus

membumi. Kedua, banyaknya redaksi nilai-nilai

kesufian dalam kitab tersebut dapat dimaknai

sebagai pengingat bahwa manusia (guru) yang

memiliki kecenderungan mencintai diri sendiri

harus dihilangkan. Maka proses zuhud, wira’i,

khusyu’, khouf, dan lain sebagainya sebagai suatu
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cara menyadarkan manusia bahwa mereka

(khususnya orang yang berilmu) tidak boleh

berlaku demikian. Sebab melakukan demikian

tidak hanya merugikan diri sendiri. Tetapi orang

lain yang bersosialisai bersamanya dapat menjadi

rugi.

B. Saran

1. Bagi Fakultas Ilmu Tabiyah dan Keguruan

(FITK) mengadakan acara berupa penelitian,

sosialisasi atau workshop terkait kepribadian

guru. Selain itu, perlu bagi FITK membuat

penilaian kepribadian Dosen dengan sistem

online yang terintegrasi dengan SIA Akademik

mahasiswa. Dengan hal ini harapanya Dosen

atau pejabat kampus dapat melihat kepribadian,

bahkan kinerja dosen saat di kampus.

2. Bagi guru harus menjaga akhlaqnya baik di

dalam kelas maupun luar kelas. Sebab

terkadang banyak guru yang mampu

berkepribadian baik di dalam kelas tetapi di luar

itu mereka tidak melaksanakanya.

3. Bagi mahasiswa keguruan, harus ikut serta

dalam penelitian, sosialisasi atau workshop

terkait kepribadian guru pada wilayah
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mahasiswa. Sehingga setelah mereka lulus,

sudah mendapatkan bekal ilmu tentang peran

dan kewajiban guru.

C. Penutup
Demikian penelitian ini penulis susun. Penulis

menyadari bahwa penelitian ini masih banyak

terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga kami

memohon kritik dan saran pembaca untuk

perbaikan penelitian ini.


