
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENDIDIK DENGAN HATI 

OLEH: 

Dr. MUAMMAR, M.Pd. 

Dosen Jurusan PGMI FTK-UIN Mataram 

 

Ada satu pesan yang sangat berkesan disampaikan oleh Almarhum KH. Maimun 

Zubair untuk para guru. Pesan itu berbunyi, “Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin orang 

pintar. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi 

hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu 

jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya 

mendapat hidayah.” Pesan tersebut mengandung makna yang mendalam bagi para guru 

bahwa niat membuat murid menjadi pintar adalah hal yang salah. Terbukti, ketika murid sulit 

memahami penjelasan guru, guru menjadi marah, bahkan ada yang sampai memukul. Lalu, 

bagaimana seharusnya para guru itu bersikap? 

Tugas utama guru adalah mendidik. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang tertera 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa guru adalah 

pendidik profesional yang berperan aktif dalam usaha mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik agar menjadi manusia yang 

potensial dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai agama, kebudayaan, dan ilmu 

pengetahuan baik di tingkat dasar maupun menengah. Ketika kata „mendidik‟ disebutkan 

pertama, bagi para guru harus mengakui bahwa profesi guru ini tidak mudah karena guru 

harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Keteladanan inilah menjadi kunci utama 

menjadi seorang pendidik. 

Jika keteladanan menjadi kuncinya, guru harus mendidik dengan hati. Para guru harus 

mampu mendidik dengan pendekatan hati. Guru harus mampu menyentuh hati murid-

muridnya dengan setulus cinta. Menyentuhnya juga harus dengan hati-hati. Ketika itu telah 

dilakukannya, para murid akan taat dan patuh kepadanya. Bahkan, ia akan menjadi teladan 

bagi murid-muridnya untuk selamanya. Taat dan patuh bukan berarti mengekakang 

kebebasan para murid dalam belajar, melainkan nilai-nilai kemanusiaan akan mewarnai 

kehidupan para murid dalam belajarnya. Bukankah seseorang itu dikatakan berilmu ketika 

memiliki akhlak yang mulia. 

Untuk mewujudkan hal di atas, langkah utama yang dilakukan para guru adalah guru 

harus memahami murid-muridnya. Siapa dia? Rumahnya di mana? Orang tuanya siapa? 

Tujuannya apa? Kesukaannya apa? Ketidaksukaannya apa? Penyakitnya apa? dan seterusnya. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membawa guru untuk mencoba memahami muridnya 

dengan baik. Alhasil, guru tersebut akan melakukan yang terbaik bagi muridnya. 

Sebenarnya, pemahaman guru atas pertanyaan-pertanyaan tersebut telah 

mengantarkan guru kepada pemahaman guru tentang pola asuh murid-muridnya di rumah. 

Menurut Pestalozzi rumah adalah tempat pertama yang ideal dalam mendidik anak. Rumah 

memiliki fungsi untuk melindungi anak-anak dari bahaya dunia luar. Di rumah, anak akan 

merasa aman dan terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang merusak dan pengetahuan yang 

tidak bermakna. Di rumah juga, anak distimulasi secara memadai bagi keseluruhan 

perkembangan moral, intelektual, dan fisiknya. Oleh karena itu, tidak dapat diragukan bahwa 

keseluruhan kehidupan di rumah merupakan kesatuan unsur-unsur dasar dari semua 

pendidikan kemanusiaan yang benar dalam segala aspek. 

Guru adalah orang tua di sekolah. Peran orang tua di rumah harus mampu 

digantikannya. Dengan pendekatan hati, guru akan mendidik dengan hati. Dari hati ke hati 

permasalahan pembelajaran diselesaikannya. Bisa dibayangkan, ketika para murid memiliki 

masalah dalam belajar, lalu disampaikan kepada gurunya, dan gurunya memberikan solusi, 

rasa-rasanya seperti orang tua di rumah yang berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. 



Seorang ibu di rumah akan menghadirkan pengalaman-pengalaman pada anaknya 

dengan cara yang sangat komprehensif. Ia akan menjauhkan anaknya dari sumber-sumber 

bahaya. Ia juga secara tepat akan memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya dan menghindari 

kesenangan-kesenangan yang berlebihan. Ketika berbicara dengan anaknya, ibu mulai 

mengajarkan bahasa. Bahasa ini merupakan hal penting bagi pendidikan intelektualnya. 

Melalui bahasa, seorang ibu telah mengantarkan anak menjelajahi dan menolong anak untuk 

memahami secara sistematis konsep dari benda-benda dan angka-angka berdasarkan 

pengalaman inderawinya. Kemudian, dengan bermain, seorang ibu terlibat juga dalam 

perkembangan fisik anak-anaknya. Intinya, secara tidak langsung, seorang ibu telah 

melaksanakan pendidikan secara bertahap dalam perkembangan intelektual, moral, dan fisik 

anak-anaknya dengan menggunakan pendekatan yang benar sehingga anak-anak menjadi 

lebih dewasa dan pandai dalam berbagai hal. 

Mencermati pola asuh ibu di atas, Pestalozzi melihat bahwa orang tua sebagai guru 

dan guru sebagai orang tua. Hal itu telah dipraktikkannya juga di sekolah yang telah 

dirintisnya. Menurutnya, setiap rumah memiliki aturan-aturan untuk mencapai tujuannya. 

Kebahagiaan, kasih sayang, dan saling percaya merupakan tujuan dasar yang harus tercapai. 

Dalam rumah, anak-anak dilatih untuk mentaati semua aturan, kemampuan mengontrol diri, 

dan mencapai kebahagian yang sejati. Kesemuanya itu dilakukan melalui kasih sayang. Hal 

itulah yang harus dilakukan oleh para guru. Semua yang dilakukan oleh orang tua tersebut 

akan menjadi tugas guru juga di sekolah. 

Di sekolah, banyak guru tidak memiliki kemampuan sebagaimana di atas. Guru tidak 

memiliki kemampuan profesional untuk memahami para muridnya dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Bahkan, guru itu sendiri tidak mampu mengenal dirinya. Menurut Pestalozzi, 

keberhasilan atau kegagalan para murid di sekolah berada di tangan para gurunya. Guru 

dikatakan ahli ketika memiliki persaan dan kebijaksanaan. Guru harus dipercaya oleh murid-

muridnya. Guru juga harus mampu menghargai perasaan, menjalankan aturan, memiliki 

kemampuan mengontrol diri, dan pekerja keras. Kesemuanya itu telah mengarah kepada 

kegiatan guru sebagai ayah dan ibu yang baik. Sungguh, seorang guru dapat menginspirasi 

dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid-muridnya. Guru harus mampu 

memacu para muridnya dan bukannya memaksakan sikap dan ide kepada murid-muridnya. 

Dengan perhatian dan dorongannya, para murid akan tumbuh menjadi baik. Seharusnya, guru 

seperti tukang kebun yang dengan hati-hati merawat tanamannya. Jadi, profesi guru ini 

merupakan salah satu profesi yang memerlukan keterampilan tinggi, menuntut integritas, 

pemahaman, dan kecerdasan. Orang-orang seperti ini tentunya tidak jatuh dari langit. 

Mendidik dengan hati merupakan seni. Seluruh perkembangan dan pertumbuhan 

anak-anak dalam kehidupan ini banyak bersandar pada pengasuhan orang tua (di sekolah, 

pengasuhan gurunya). Hubungan antara ibu dan anak harus sehat, mampu menciptakan rasa 

aman, harus memiliki kualitas kemanusian yang sabar, dan mendidik anak-anaknya 

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang benar dan menyesuaikannya dengan waktu yang 

tepat. Dalam hal ini, para orang tua dan para guru harus memiliki pengetahuan psikologi anak 

sehingga tidak salah dalam menganalisis masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Bahkan, 

cara orang tua dan guru mengekspresikan dirinya kepada anak-anaknya harus dapat dipahami 

dengan mudah dan benar. 

Akhirnya, marilah menjadi pendidik yang selalu memfasilitasi suasana yang nyaman 

bagi anak-anak kita, selalu memelihara harga diri mereka, dan selalu memberi ruang seluas-

luasnya bagi anak-anak untuk mencoba dan salah. Hanya dari itu semualah, kreativitas lahir. 

Dengan kreativitas itu pula, kita berharap banyak kebahagiaan hidup menanti anak-anak kita. 

Jika bukan kebahagian, apalagi yang dicari oleh para orang tua dan para guru untuk anak-

anaknya. Oleh karena itu, mendidiklah dengan hati.    
 


