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Pengantar Penulis ~ v 

PENGANTAR PENULIS 

uji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt. dengan 
izin-Nya buku yang berjudul ‚Kiat Sukses Menjadi 
Guru Halal‛ dapat dirampungkan. Judul ini lahir oleh 

karena terinspirasi bagaimana menjadi guru yang selalu di-
senangi dan diharapkan kehadirannya di kelas oleh siswa, 
bukan guru yang diharapkan ketidakhadirannya di kelas. 

Buku ini lima puluh persen bersumber dari bahan ajar 
yang dikeluarkan LAPIS-PGMI selama bekerja sama dengan 
PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), sebe-
lumnya Fakultas Tarbiyah, IAIN Mataram selama tiga tahun, 
yakni sejak pertengahan 2007 sampai awal 2010. 

Isi dari buku ini adalah konsep teoretis dari beberapa 
persyaratan bagi seorang calon guru atau guru yang ingin 
menjadi seorang profesional di bidang pendidikan dan pe-
ngajaran. Dengan memahami bab demi bab dari buku ini, 
pembaca akan memahami konsep bagaimana menjadi guru 
profesional.  

Tentunya buku yang hadir di tangan pembaca belum 
sampai kepada kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan 
saran sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini. Se-
moga ada manfaatnya terutama bagi para calon guru dan 
para guru sebagai tambahan khazanah keilmuan di bidang 
pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. 
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BAB I 

KONSEP PROFESIONALISME GURU 

A. Pengertian Profesi 
stilah profesi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan 
profession dan dalam bahasa Belanda dikenal professie, 
serapan dari bahasa Latin professio, yang berarti peng-

akuan atau pernyataan. Kata kerja untuk tidak mengakui 
atau menyatakan adalah profiteri; apa yang telah dinyatakan 
atau diakui disebut professus (Jalal & Baharuddin, 2001).  

Dalam bidang pekerjaan, profesi berarti pengakuan atau 
pernyataan tentang pekerjaan atau bidang pengabdian yang 
dipilih. Orang yang menyatakan profesinya sebagai guru, 
sebenarnya ia menyatakan bahwa pekerjaan yang dipilihnya 
adalah sebagai pendidik. Dilihat dari arti bahasa, guru se-
bagai pekerjaan mengandung makna kegiatan untuk mencari 
nafkah, karenanya, seorang guru akan menggantungkan 
hidupnya pada pendidikan.  

Secara terminologi, kata profesi memiliki pengertian 
yang lebih ketat. Ada dua ketentuan mengenai penggunaan 
kata profesi; pertama, suatu kegiatan boleh dikatakan sebagai 
profesi kalau kegiatan itu dilakukan untuk mencari nafkah. 
Kegiatan yang dilakukan tidak untuk mencari nafkah, me-
lainkan untuk mencari kesenangan bisa dikatakan sebagai 
hobi. Kedua, suatu kegiatan untuk mencari nafkah boleh 
dikatakan sebagai profesi bila dilakukan dengan keahlian. 

I 
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Kegiatan mencari nafkah dengan tingkat keahlian sedang-
sedang saja disebut vokasi.  

Suatu kegiatan mencari nafkah yang dilakukan tanpa ke-
ahlian dalam bahasa Inggris disebut unsklilled labour atau 
‚pekerjaan awam‛ dalam bahasa Indonesia (Nata, 2003). 
Pengertian secara bahasa memberi kesan bahwa profesi da-
lam pendidikan, seperti guru, telah melunturkan nilai keikh-
lasan dan perjuangan tugas guru. Oleh karena itu, sebagian 
orang Muslim tidak sepakat jika guru sebagai profesi karena 
dalam Islam tugas guru adalah tugas mulia yang bisa dikata-
kan sebagai bagian dari penyampaian wahyu Ilahi dan ter-
masuk peranan penting dalam agama (Ibnu Jama’ah, t.t.). 

Dengan demikian, profesi bukan semata-mata mengan-
dung makna kegiatan untuk mencari nafkah atau pekerjaan, 
tetapi terdapat ketentuan yang ketat mengenai profesi.  

B. Ciri-ciri Profesi 
Ada beberapa kriteria suatu pekerjaan dapat dipandang 

sebagai profesi (Jalal & Baharuddin, 2001), yaitu: 
1. Profesi harus ditunjang dengan keahlian. 
2. Profesi diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. 

Seseorang memilih suatu profesi, bukan semata-mata 
karena uang atau kedudukan, tetapi karena profesi 
tersebut dipilihnya sebagai lapangan pengabdiannya. 
Profesi itu untuk masyarakat, bukan untuk kepen-
tingan diri sendiri. Profesi sebagai panggilan hidup 
menuntut komitmen tinggi. 

3. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam menjalan-
kan profesinya. Artinya, ia bebas dalam melakukan 
sesuatu tanpa dipengaruhi campur tangan orang lain, 
namun kebebasan itu bukan kebebasan mutlak. 
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4. Diperlukan kode etik sebagai rambu-rambu dalam 
melakukan tugas dan mengatur batas-batas kebeba-
san suatu profesi. 

5. Diperlukan sarana untuk senantiasa meningkatkan 
mutu profesi agar dapat mengikuti perkembangan za-
man. 

Websty Gybson sebagaimana dikutip oleh Suparlan 
(2006) menyebutkan beberapa persyaratan suatu pekerjaan 
disebut sebagai suatu profesi, yaitu: 

1. Adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah 
mengenai bidang layanan tertentu, hanya dapat dila-
kukan oleh mereka yang memiliki bidang keahlian 
tertentu, dan dengan standar kualifikasi tertentu yang 
berbeda dengan profesi lain. 

2. Bidang ilmu pengetahuan yang menjadi landasan 
teknik dan prosedur kerja yang unik, yang memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan 
lainnya. 

3. Memerlukan proses persiapan yang sengaja dan siste-
matis sebelum orang mengerjakan pekerjaan profe-
sional tersebut. 

4. Memiliki mekanisme yang diperlukan untuk me-
lakukan seleksi secara efektif, sehingga hanya mereka 
yang dianggap kompetitif yang diperbolehkan untuk 
melaksanakan bidang pekerjaan tersebut. 

5. Memiliki organisasi profesi yang dapat melindungi 
kepentingan anggotanya serta berfungsi untuk meya-
kinkan kepada pihak lain yang terkait bahwa para 
anggota profesi tersebut dapat menyelenggarakan 
layanan keahlian yang terbaik yang dapat diberikan 
kepada masyarakat.  
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Soelaeman (1985) memberikan lima ciri yang terkait pe-
kerjaan dikatakan sebagai profesi. Kelima ciri tersebut adalah 
sebagai berikut:  

1. Pekerjaan tersebut memiliki fungsi dan signifikansi 
sosial karena diperlukan oleh warga masyarakat.  

2. Pekerjaan tersebut menuntut adanya keterampilan 
atau keahlian tertentu yang didukung oleh suatu di-
siplin ilmu tertentu. 

3. Untuk memperoleh keterampilan atau keahlian ter-
sebut didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. 

4. Ada kode etik yang menjadi pedoman bagi anggotanya 
dalam berperilaku dan melaksanakan tugas-tugas 
profesionalnya dan disertai dengan sanksi tertentu. 

5. Sebagai konsekuensi layanan yang diberikan kepada 
masyarakat, maka mereka yang bertugas dalam bi-
dang pekerjaan tersebut berhak untuk memperoleh 
imbalan finansial dengan sistem penggajian yang 
memadai. 

C. Syarat-syarat Pekerjaan sebagai Profesi 
Lieberman, dalam Suparlan (2006), mengungkapkan be-

berapa persyaratan profesionalisme sebagai suatu jabatan, 
yaitu: 

1. Jabatan terus harus merupakan suatu pelayanan yang 
khas dan esensial, serta dengan jelas dapat dibedakan 
dari jabatan-jabatan lain. 

2. Untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan kete-
rampilan (skill), melainkan diperlukan pula kemam-
puan intelektual, misalnya tidak seperti pekerjaan 
memangkas rumput yang dapat dilakukan sembarang 
orang setelah diberi petunjuk singkat. 
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3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang 
cukup lama. 

4. Para praktisinya, secara individual maupun kelom-
pok, memiliki otonomi dalam bidangnya. 

5. Tindakan dan keputusannya dapat diterima oleh para 
praktisi yang bertanggung jawab. 

6. Pelayanan tersebut tidak semata-mata dilaksanakan 
untuk kepentingan ekonomis. 

7. Para praktisinya memiliki suatu organisasi profesio-
nal yang berdiri sendiri. 

8. Mereka memiliki suatu kode etik, yaitu seperangkat 
aturan atau nilai yang jelas dan tandas yang mengikat 
para praktisinya. 

Menurut UU No. 14 Tahun 2005, profesi guru merupa-
kan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan 
prinsip sebagai berikut:  

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.  
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pen-

didikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.  
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 

pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 

bidang tugas. 
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas kep-

rofesionalan.  
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai 

dengan prestasi kerja.  
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesio-

nalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam me-

laksanakan tugas keprofesionalan. 
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9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewe-
nangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
tugas keprofesionalan guru.  

Selanjutnya, dalam melaksanakan kewenangan profesio-
nalnya, guru dituntut memiliki kemampuan atau kompetensi 
yang beraneka ragam. Namun sebelum dibahas selanjutnya 
tentang jenis-jenis kompetensi terlebih dahulu dipaparkan 
persyaratan profesional, antara lain: 

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan 
konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. 

2. Menekankan pada satu keahlian dalam bidang ter-
tentu sesuai dengan bidang profesinya. 

3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang 
memadai. 

4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan 
dari pekerjaan yang dilaksanakannya. 

5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dina-
mika kehidupan. 

6. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksa-
nakan tugas dan fungsinya. 

7. Memiliki obyek layanan yang tetap, yakni peserta 
didik. 

8. Diakui oleh masyarakat. 

Atas dasar persyaratan tersebut, tampak jelas bahwa ja-
batan profesional harus ditempuh melalui jenjang pendidi-
kan yang khusus mempersiapkan jabatan itu. Demikian pula 
dengan profesi guru, harus ditempuh melalui jenjang pen-
didikan seperti pada sekolah dan perguruan tinggi keguruan.  
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BAB II 

TUGAS DAN FUNGSI GURU 

A. Tugas Guru 
uru adalah seorang figur pemimpin. Guru adalah 
sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan 
watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan un-

tuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik 
menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan 
bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang 
cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan 
membangun bangsa dan negara.  

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru 
untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, me-
ngajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai 
suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti me-
neruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak 
didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 
anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengem-
bangkan kepelatihan dan menerapkannya dalam kehidupan 
demi masa depan anak didik. 

Menurut Rosdiyah bahwa guru dalam mendidik murid 
bertugas untuk: 

G 
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1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa 
kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman. 

2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai 
cita-cita dan dasar Pancasila. 

3. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik 
sesuai UU Pendidikan yang merupakan Keputusan 
MPR No. 2 Tahun 1983. 

4. Sebagai perantara/fasilitator dalam belajar. Dalam 
proses belajar, guru hanya sebagai perantara/medium 
di mana anak harus berusaha sendiri mendapatkan 
suatu pengertian/insight sehingga timbul perubahan 
dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. Dalam 
konteks ini, guru harus selalu siap memberi 
kemudahan serta melayani peserta didik sesuai minat, 
kemampuan, dan bakatnya.  

5. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa 
anak didik ke arah kedewasaan, pendidik tidak maha 
kuasa, tidak dapat membentuk anak sesuai dengan 
kehendaknya. 

6. Guru adalah sebagai penghubung antara sekolah dan 
masyarakat. 

7. Sebagai penegak disiplin, menjadi contoh dalam 
segala hal. Tata-tata tertib dapat berjalan bila guru 
dapat menjalani lebih dahulu. 

8. Guru sebagai administrator dan manager. Manager 
berarti pendidik bertugas menegakkan ketentuan dan 
tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah; 
memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan 
agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. Adminis-
trator berarti guru bertugas melaksanakan adminis-
trasi sekolah, seperti buku presensi siswa, daftar nilai 
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rapor. Bahkan secara administratif guru guru hen-
daknya juga memiliki rencana mengajar, program 
semester, dan program tahunan (Suparlan, 2006). 

9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Jika konotasi 
profesi kita selipkan, maka pelaku harus bersifat 
profesional. Sanjaya (2007) menyatakan, ada empat 
syarat atau ciri pokok dari pekerjaan profesional: 
a. Ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara menda-

lam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga 
pendidikan yang sesuai. 

b. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahilan 
dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan 
profesinya. 

c. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi 
didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang 
dialaminya yang diakui oleh masyarakat. 

d. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat 
juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyara-
katan. 

10. Guru sebagai perencana kurikulum. Guru meng-
hadapi anak-anak setiap hari, gurulah yang paling ta-
hu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar, 
maka dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini 
tidak boleh ditinggalkan. Guru adalah perencana, 
pelaksana, dan pengembang kurikulum.  

11. Guru sebagai pemimpin (guidance worker). Guru 
mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam 
banyak situasi untuk membimbing anak ke arah pe-
mecahan soal, membentuk keputusan, dan meng-
hadapkan anak-anak pada problem. 

12. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak. Guru 
harus selalu aktif dalam segala aktivitas anak, mi-
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salnya dalam ekstrakurikuler, membentuk kelompok 
belajar dan sebagainya (Djamarah, 2005). 

Di samping itu, dalam UU No. 20 Tahun 2003 dinyata-
kan lebih lanjut bahwa pendidik dan tenaga kependidikan 
memiliki kewajiban sebagai berikut: 

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 

2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk me-
ningkatkan mutu pendidikan. 

3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, 
profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 
yang diberikan kepadanya.  

Dengan meneliti poin-poin tersebut, nyatalah bahwa tu-
gas guru tidaklah ringan. Guru di samping mengajar (trans-
fer of knowledge), juga mendidik (transfer of value). Dua 
beban ini sudah sangatlah berat, yang oleh karenanya, pro-
fesi guru harus berdasarkan panggilan jiwa, sehingga dapat 
menunaikan tugas dengan baik, dan ikhlas. Guru harus 
mendapat haknya secara proporsional dengan gaji yang patut 
diperjuangkan melebihi profesi-profesi lainnya, sehingga 
keinginan peningkatan kompetensi guru dan kualitas belajar 
anak didik bukan hanya slogan di atas kertas.  

B. Fungsi Guru 
Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan 

fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu 
kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan, antara 
kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. 
Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan in-
tegratif, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. 
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Misalnya, seorang guru yang dapat mendidik, tetapi tidak 
memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih, 
maka ia tidak dapat dikatakan guru yang paripurna.  

Secara komprehensif, guru harus memiliki keempat ke-
mampuan itu secara utuh, sehingga siswa tidak termenung 
dengan pepatah dan paradigma lama proses pembelajaran 
D4 (datang, duduk, dengar, dan diam). Tugas, peran dan 
fungsi guru sebenarnya suatu kesatuan utuh. Hanya saja 
terkadang tugas dan fungsi disejajarkan sebagai penjabaran 
dari peran. Untuk berikut dipaparkan pendapat Suparlan 
(2005) tentang tugas dan fungsi guru: 

1. Peran sebagai educator memiliki fungsi: (a) mengem-
bangkan kepribadian; (b) membimbing; (c) membina 
budi pekerti; (d) memberikan pengarahan. 

2. Peran sebagai manajer memiliki fungsi mengawal 
pelaksanaan tugas dan fungsi tugas berdasarkan ke-
tentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Peran sebagai administrator memiliki fungsi: (a) mem-
buat daftar presensi; (b) membuat daftar penilaian, (c) 
melaksanakan teknis administrasi sekolah; (d) mem-
buat daftar presensi; (e) membuat daftar penilaian; (f) 
melaksanakan teknis administrasi sekolah. 

4. Peran sebagai supervisor memiliki fungsi: (a) meman-
tau; (b) menilai; (c) memberikan bimbingan teknis. 

5. Peran sebagai leader memiliki fungsi mengawal pe-
laksanaan tugas pokok dan fungsi tanpa harus meng-
ikuti secara kaku ketentuan dan perundang-undang-
an yang berlaku. 

6. Peran sebagai inovator memiliki fungsi: (a) mela-
kukan kegiatan kreatif; (b) menemukan strategi, me-
tode, cara-cara atau konsep-konsep yang baru dalam 
konsep pengajaran. 
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7. Peran sebagai motivator memiliki fungsi: (a) mem-
berikan dorongan kepada siswa untuk dapat belajar 
lebih giat; (b) memberikan tugas kepada siswa sesuai 
dengan kemampuan dan perbedaan individual pe-
serta didik. 

8. Peran sebagai dinamisator memiliki fungsi: (a) mem-
berikan dorongan kepada siswa dengan cara mencip-
takan lingkungan pembelajaran yang kondusif. 

9. Peran sebagai evaluator memiliki fungsi: (a) menyu-
sun instrumen penilaian; (b) melaksanakan penilaian 
dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian; (c) meni-
lai pekerjaan siswa. 

10. Peran sebagai fasilitator ber fungsi memberikan bantu-
an teknis, arahan, atau petunjuk kepada peserta didik. 

Selain itu, Mulyasa (2005) menambahkan beberapa peran 
guru dalam pembelajaran sebagai berikut:  

1. Sebagai Model dan Teladan (Uswatun Hasanah) 
Sebagai seorang yang digugu dan ditiru, tentu saja 
pribadi seorang guru selalu mendapat sorotan peserta 
didik dan orang sekitarnya. Beberapa hal di bawah 
ini perlu diperhatikan: 
a. Sikap dasar 
b. Bicara dan gaya bicara 
c. Kebiasaan bekerja 
d. Sikap melalui pengalaman dan kesalahan 
e. Pakaian 
f. Hubungan kemanusiaan 
g. Proses berpikir 
h. Perilaku neurotis 
i. Keputusan 
j. Kesehatan 
k. Gaya Hidup secara umum 
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2. Sebagai Pembangkit Pandangan. Guru dituntut un-
tuk memberikan dan memelihara pandangan tentang 
keagungan kepada peserta didiknya. 

3. Sebagai pembawa cerita 
4. Sebagai Aktor. Guru tidak hanya berkutat pada pen-

yampaian materi, melainkan juga tentang kepriba-
dian manusia sehingga mampu memahami respons-
respons pendengarnya. Dengan menanggapi respons 
tersebut dapat mengerti sikap yang harus dilakukan.  

5. Sebagai Emansipator. Guru menyamaratakan asal 
usul murid sehingga tidak ada pilih kasih dalam 
proses pembelajaran 

6. Sebagai Pengawet. Maksudnya, guru harus menjaga 
tradisi kekayaan kebudayaan masa lampau dan men-
transfer kepada peserta didik. 

7. Sebagai Kulminator. Guru adalah orang yang menga-
rahkan proses pembelajaran dari awal hingga akhir 
(kulminasi). Dengan rancangannya peserta didik 
akan melewati tahap kulminasi, yaitu tahap yang me-
mungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui 
kemajuan belajarnya. 

Dengan memperhatikan dan melaksanakan peran dan 
fungsi guru secara simultan, maka peserta didik akan lebih 
terkondisi untuk siap menggapai masa depan yang cemer-
lang. Sebab guru adalah barisan terdepan dalam membentuk 
karakter calon pemimpin masa depan.  

Memasuki abad XXI, tugas guru tidak akan semakin rin-
gan. Menurut Wardiman Djojonegoro dalam kertas kerjanya 
yang disampaikan pada Seminar Nasional Wawasan Profesi 
Guru Tahun 200, ICMI Orwil Jawa Timur di Surabaya tang-
gal 21 Desember 1996, bahwa bangsa Indonesia harus menyi-
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apkan diri untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang 
berkualitas. Ciri SDM yang berkualitas tersebut adalah:  

a. Memiliki kemampuan dalam menguasai keahlian 
dalam suatu bidang yang berkaitan dengan iptek. 

b.  Mampu bekerja secara profesional dengan orientasi 
mutu dan keunggulan. 

c.  Dapat menghasilkan karya-karya unggul yang mam-
pu bersaing secara global sebagai hasil dari keahlian 
dan profesionalitasnya. 

Makaminan Makagiansar menyebutkan bahwa untuk 
menghadapi era globalisasi, salah satu faktor yang harus 
diperhatikan dalam bidang pendidikan adalah ketidakpas-
tian. Untuk itu, seseorang harus memiliki empat kemam-
puan, yaitu: kemampuan antisipasi, kemampuan mengerti 
dan mengatasi masalah, kemampuan mengakomodasi, dan 
kemampuan melakukan reorientasi. 

Tilaar menyatakan bahwa masyarakat millenium ketiga 
nanti mempunyai karakteristik masyarakat teknologi, masya-
rakat terbuka, dan masyarakat madani yang secara keselu-
ruhan akan berpengaruh pada visi, misi, dan tujuan pendi-
dikan. Pertumbuhan teknologi akan mengubah bentuk dan 
cara hidup manusia yang sama sekali akan berlainan dengan 
kehidupan manusia dewasa ini. Teknologi dapat memajukan 
kehidupan manusia, tetapi juga dia akan mampu menghan-
curkan kebudayaan manusia itu sendiri. Kemajuan teknologi 
pula yang akan membuka dunia seakan tanpa batas, baik 
geografis, sosial, maupun budaya. Saling keterpengaruhan 
antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain akan men-
jadi ciri utama masyarakat terbuka. Secara optimistik, masya-
rakat yang terbuka tersebut akan bermuara pada lahirnya 
masyarakat madani, masyarakat yang berkembang baik 
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kemampuan intelektualnya, maupun aspek-aspek kehidupan 
lainnya, serta tanggung jawabnya. 

Sesungguhnya, dengan tantangan yang dihadapi ke 
depan adalah globalisasi dengan dominasi teknologi dan 
informasi yang sangat kuat, maka kemampuan dasar yang 
mesti dimiliki bangsa ini tidak boleh hanya sebatas pengua-
saan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Oleh 
karenanya, kemampuan yang dimiliki harus jauh melampaui 
tiga hal tersebut. Menghadapi tantangan demikian, maka 
diperlukan guru yang benar-benar profesional. Tilaar mem-
berikan empat ciri utama agar seorang guru terkelompok ke 
dalam guru yang profesional. Masing-masing adalah: 

1. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. 
2. Memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat 

peserta didik. 
3. Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan tekno-

logi yang kuat. 
4. Sikap profesionalnya berkembang secara berkesinam-

bungan. 
Menurut Wardiman Djojonegoro, guru yang bermutu 

memiliki paling tidak empat kriteria utama, yaitu: kemam-
puan profesional, upaya profesional, waktu yang dicurahkan 
untuk kegiatan profesional, dan kesesuaian antara keahlian 
dengan pekerjaannya. Kemampuan profesional meliputi 
kemampuan intelegensia, sikap, dan prestasi kerjanya. Upaya 
profesional adalah upaya seorang guru untuk mentrans-
formasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke 
dalam tindakan mendidik dan mengajar secara nyata. Waktu 
yang dicurahkan untuk kegiatan profesional menunjukkan 
intensitas waktu dari seorang guru yang dikonsentrasikan 
untuk tugas-tugas profesinya. Dan yang terakhir, guru yang 
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bermutu ialah mereka yang dapat membelajarkan siswa 
secara tuntas, benar, dan berhasil. Untuk itu, guru harus 
menguasai keahliannya, baik dalam disiplin ilmu penge-
tahuan maupun metodologi mengajarnya. 

Selanjutnya Muchlas Samani dari Universitas Negeri 
Surabaya mengemukakan empat prasyarat agar seorang guru 
dapat profesional. Masing-masing adalah kemampuan guru 
mengolah/menyiasati kurikulum, kemampuan guru mengait-
kan materi kurikulum dengan lingkungan, kemampuan guru 
memotivasi siswa untuk belajar sendiri dan kemampuan 
guru untuk mengintegrasikan berbagai bidang studi/mata 
pelajaran menjadi kesatuan konsep yang utuh. Masih terkait 
dengan harapan-harapan yang digayutkan di pundak setiap 
guru, Muhammad Surya selaku Ketua Umum Pengurus 
Besar PGRI, mengemukakan sembilan karakteristik citra 
guru yang diidealkan. Masing-masing adalah guru yang: 

1. Memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas 
keimanan dan ketakwaan yang mantap. 

2. Mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan 
padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkem-
bangan iptek. 

3. Mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain. 
4. Memiliki etos kerja yang kuat. 
5. Memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan 

jenjang karir. 
6. Berjiwa profesionalitas tinggi. 
7. Memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material, dan 

nonmaterial. 
8. Memiliki wawasan masa depan. 
9. Mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara 

terpadu. 
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BAB III 

KARAKTERISTIK GURU PROFESONAL 

A.  Karakter Guru Profesional  
da beragam julukan diberikan kepada sosok guru. 
Salah satu yang paling terkenal adalah ‚pahlawan tan-
pa tanda jasa‛. Julukan ini mengindikasikan betapa 

besarnya peran dan jasa yang dilakukan guru sehingga guru 
sebagai pahlawan. Namun penghargaan terhadap guru ternya-
ta tidak sebanding dengan besarnya jasa yang telah diberikan. 

Setiap orang yang pernah belajar pasti memiliki guru. 
Jumlah guru yang mengajar kita sangat banyak, semakin 
lama kita belajar dan semakin jenjang pendidikan yang kita 
tempuh, maka semakin banyak pula jumlah guru kita. Akan 
tetapi dari sekian banyak guru yang perah mengajar kita, 
tidak semuanya kita kenang atau kita ingat, hanya sebagian 
saja dari guru yang pernah mengajar kita yang dapat kita 
kenang karena ‚keistimewaan‛ tertentu yang ada pada guru 
tersebut. Guru istimewa inilah yang cenderung dikenang, 
biasanya disebut sebagai guru idola, yakni diidolakan karena 
kepribadiannya, karena cara mengajarnya yang bagus, karena 
penguasaannya materinya yang bagus, dan karena perfor-
mannya membuat siswa senang.  

Berikut ini akan dibahas karakteristik guru yang berhu-
bungan dengan profesinya;, yaitu (1) belajar terus menerus; 
(2) kompeten; (3) ikhlas; (4) spiritualis; (6) totalitas. 

A 
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B.  Macam-macam Karakteristik Guru Profesional 
1.  Belajar Terus Menerus  

Belajar menambah pengetahuan secara terus menerus 
merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Per-
kembangan ilmu pengetahuan yang pesat menjadi tantangan 
bagi guru untuk terus mengikutinya. Akses menambah ilmu 
sekarang ini semakin terbuka. Sumber pengetahuan tidak 
hanya dari buku. Sekarang ini, ada beraneka sumber belajar 
yang bisa didapatkan. Misalnya lewat internet, CD, maupun 
sumber-sumber yang lainya. Seorang guru profesional akan 
senantiasa tertantang untuk mengikuti perkembangan ilmu 
demi meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai 
seorang guru. 

Jika guru tidak mau mengikuti dan terus menambah pe-
ngetahuannya, dia akan semakin ketinggalan. Sangat mung-
kin anak didiknya yang justru lebih menguasai informasi 
dan pengetahuan secara lebih luas. Kalau sampai ini terjadi, 
maka aktualitas dan kualifikasi seorang guru akan kehilang-
an kredibilitasnya, langsung atau tidak langsung. Di zaman 
serba teknologi sekarang ini, percepatan informasi dan pen-
getahuan tengah berlangsung dengan sangat cepatnya. Alvin 
Toffler mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi, 
dia akan menjadi yang terdepan. Oleh karena itu, apapun 
caranya, seorang guru harus terus memupuk semangat 
belajar dan menambah pengetahuan tanpa henti. Dengan 
cara semacam ini, spirit inspiratif dapat terus dipupuk. 

Salah satu cara untuk meraih ilmu sebanyak banyaknya 
adalah dengan belajar secara konstruktif. Dalam konsep 
belajar mengajar, biasanya hal ini disebut sebagai pendidikan 
berbasiskan konstruktivisme. Dari kata aslinya, to construct, 
dengan gampang kita dapat melacak bahwa mazhab 
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pendidikan ini menekankan pada pentingnya si pencari ilmu 
untuk ‚membangun‛ atau mengonstruksi ilmu yang ingin 
diraihnya.  

2.  Kompeten 
Kata kompetensi sekarang ini menjadi kata kunci pen-

ting dalam konsep pendidikan. Kompetensi menjadi standar 
yang harus dicapai, baik oleh guru ataupun siswa. Secara 
sederhana, kata kompetensi bermakna sebagai kecakapan, 
kewenangan, atau kemampuan. Bagi seorang guru, memiliki 
kompetensi berarti memiliki kecakapan atau kemampuan 
untuk mengajar. Tentu saja, kompetensi ini tidak sekadar 
mampu dalam makna yang minimal, tetapi mampu dalam 
makna yang mendalam. 

Finch & Crunkilton mengartikan kompetensi sebagai 
penguasaan terhadap satu tugas, keterampilan, sikap, dan 
apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. 
Sementar Mc Ahsan (dalam E. Mulyasa, 2005) mengartikan 
kompetensi sebagai ‚ … is a knowledge, skills, and abilities 
or capabilities that a person achives, which become part of 
his or her being to the action he or she can satisfactorily per-
form particular cognitive, affective, and psychomotor be-
haviors‛. Dengan demikian, kompetensi adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang 
yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat 
melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomo-
torik dengan sebaik-baiknya. 

Pendapat Mc Ahsan hanyalah satu contoh definisi ten-
tang kompetensi. Dalam kaitannya dengan kompetensi guru, 
jika kita melacak pada buku-buku pendidikan, akan kita 
temukan perumusan yang bermacam-macam antara satu 
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pendapat dengan pendapat yang lain. Namun demikian, ter-
dapat satu kesamaan substansi dari beragam pendapat terse-
but, yaitu kemampuan guru melaksanakan tugasnya dalam 
pengelolaan pendidikan dan pengajaran. Bagi seorang guru 
profesional, setidaknya ada empat jenis kompetensi yang ha-
rus dimiliki: kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, 
kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.  

3.  Ikhlas 
Ikhlas merupakan kata kunci yang sangat penting dalam 

ajaran Islam. Ikhlas menjadi konsep yang memperoleh per-
hatian luas dari kalangan ulama karena sedemikian penting-
nya peranan ikhlas dalam segenap aktivitas hidup seorang 
Muslim. Umar Sulayman Al-Asyqar (2006) menulis bahwa 
ada sangat banyak ulama yang memberi perhatian secara 
khusus terhadap konsep ikhlas. Ar-Raghib menyatakan bah-
wa yang dimaksud dengan ikhlas adalah menyingkirkan 
segala sesuatu selain Allah Swt. Adapun Abu al-Qasim al-
Qusyairi mendefinisikan orang yang ikhlas sebagai orang 
yang berkeinginan untuk menegaskan hak-hak Allah Swt. 
dalam setiap perbuatan ketaatannya. Dengan ketaatannya 
itu, seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt., 
bukan kepada yang lain. Ia berbuat bukan untuk makhluk, 
bukan untuk mendapat pujian manusia, atau sanjungan dari 
siapapun. Satu-satunya yang ia harapkan adalah kedekatan 
kepada Allah Swt. Secara ringkas, demikian al-Qusyairi, 
ikhlas adalah memurnikan perbuatan dari pamrih apa pun 
terhadap makhluk. Sementara Izzuddin ibn Abdussalam 
menyatakan bahwa ikhlas adalah melakukan ketaatan karena 
dan demi Allah Swt. semata, bukan karena ingin diagungkan 
atau dimuliakan oleh manusia, juga bukan untuk memper-
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oleh keuntungan agama, atau menolak kemudharatan dunia. 
Ulama yang lain, Harits al-Muhasibi menyatakan bahwa 
yang dimaksudkan dengan ikhlas adalah mengenyahkan 
makhluk dari hubungan antara seseorang dan Tuhan. 
Definisi yang lain dikemukakan oleh Sahl ibn Abdullah, 
bahwa ikhlas menjadikan seluruh gerak dan diam hanya 
untuk Allah Swt. 

Secara mendasar, tidak terdapat perbedaan yang men-
colok dari berbagai definisi tentang ikhlas sebagaimana yang 
diuraikan di atas. Semua definisi tersebut mengarah pada 
upaya untuk memurnikan maksud dan tujuan kepada Allah 
Swt. Dari segala bentuk noda, campuran, dan segala hal lain 
yang merusak yang melekati maksud dan tujuan itu. Artinya, 
semua bentuk kegiatan manusia, termasuk bagi guru yang 
mengajar, dilakukan dan dimaksudkan secara murni sebagai 
manifestasi ibadah kepada Allah Swt., bukan untuk maksud 
yang lainnya.  

4. Spiritualis  
Aspek spiritualitas menjadi aspek penting untuk mem-

pengaruhi sisi profesional atau tidaknya seorang guru. Me-
mang sisi ini bukan sebuah keharusan, tetapi adanya sisi 
spiritualis ini akan semakin mengukuhkan dimensi inspiratif 
seorang guru. Bagi seorang guru, khususnya guru agama Is-
lam, aspek spiritulitas merupakan aspek yang harus dimiliki 
yang membedakannya dengan guru bidang studi lainnya. 
Guru agama bukan sebagai penyampai materi pelajaran, teta-
pi lebih dari itu, ia adalah sumber inspirasi spiritual dan 
sekaligus sebagai pembimbing sehingga terjalin hubungan 
pribadi antara guru dengan anak didik yang cukup dekat dan 
mampu melahirkn keterpaduan bimbingan rohani dan akh-
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lak dengan materi pengajarannya. Oleh karena itu, fungsi 
dan peran guru agama tidak cukup hanya bermodal profe-
sional semata-mata, tetapi perlu juga didukung oleh kekua-
tan moral. Demikian pula tentang mutu pendidikan agama 
dan pencapaian prestasi anak didik, tidak dapat begitu saja 
diukur lewat tabel-tabel statistik. Mutu keberhasilan pendidi-
kan agama harus diukur dengan totalits anak didik sebagai 
pribadi. Perilaku dan kesalehan yang ditampilkan dalam 
keseharian lebih penting dibandingkan dengan pencapaian 
nilai (angka) atau A.  

Dalam hal ini, mutu pencapaian dan pendidikan agama 
perlu diorientasikan kepada:  

1. Tercapainya sasaran kualitas pribadi, baik sebagai 
Muslim maupun sebagai manusia Indonesia yang 
ciri-ciri dijadikan sebagai tujuan pendidikan nasional. 

2. Integrasi pendidikan agama dengan keseluruhan pro-
ses maupun institusi pendidikan yang lain. 

3. Tercapainya internasialisasi nili-nilai dan norma-
norma keagaman yang fungsional secara moral untuk 
mengembangkan keseluruhan sistem sosial budaya. 

4. Penyadaran pribadi akan tuntutan hari depannya dan 
transformasi sosial budaya yang terus berlangsung 

5. Pembentukan wawasan ijtihadiyah (intelektual) di 
samping penyerapan secara aktif (Fadjar, 1998). 

Guru profesional tidak bisa semata-mata mengandalkan 
kemampuan kreativitas mengajar. Mengajar yang kreatif, 
menarik, menyenangkan, penuh motivasi, dan membangkit-
kan semangat murid untuk tumbuh dan berkembang me-
mang penting. Akan tetapi, ada hal penting yang juga harus 
dipertimbangkan oleh guru agar mampu membangkitkan 
diri menjadi seorang guru yang inspiratif, yaitu spiritualitas. 
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5. Totalitas  
Totalitas merupakan bentuk penghayatan dan imple-

mentasi profesi yang dilaksanakan secar utuh. Dengan 
totalitas, maka seorang guru memiliki curahan energi secara 
maksimal untuk mendidik para siswanya. Dalam kaitannya 
dengan totalitas ini, menarik untuk merenungkan per-
nyataan Win Wenger (2003), ‚Apapun bidang yang sedang 
anda pelajari, tenggelamkan diri anda ke dalamnya. 
Bangunlah hubungan saraf-inderawi (neuro-sensori) dengan-
nya sebanyak mungkin indera dan imajinasi anda‛. Totalitas 
sebagai seorang guru bahwa menekuni secara utuh profesi 
seorang guru dalam segenap bagian kehidupannya. Menjadi 
guru telah menjadi darah daging dan bagian yang sangat erat 
dalam kehidupan. Guru profesional salah satu indikatornya 
ditandai dengan totalitas dirinya sebagai seorang guru. 

6. Motivator dan Kreatif  
Banyak guru yang mengajar tidak menemukan motivasi 

dalam diri siswanya. Kita dapat belajar tentang motivasi ini 
dari Ira Shor dan Paulo Freire. Dalam buku yang berbentuk 
dialog, Ira mengatakan bahwa ketika memulai suatu pe-
lajaran, ia tidak menemukan adanya motivasi dalam diri para 
siswanya. Oleh karena itu, ia kemudian mencoba meng-
gambarkan profil motivasi-motivasi untuk apa dan motivasi 
terhadap apa, serta keterampilan kognitif yang sudah mereka 
miliki. Ia berhasil menemukan hal ini karena berhasil meng-
amati dengan cermati apa yang siswa tulis, katakan, dan 
lakukan. Namun demikian, untuk keberhasilan tersebut, ia 
membangun atmosfir sehingga siswa setuju untuk berbicara, 
menulis, dan melakukan apa yang mereka inginkan. Untuk 
mendorong agar para siswa mau berbicara, guru harus 
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menahan diri agar tidak banyak berbicara. Berikan kesem-
patan kepada para siswa untuk lebih banyak mengung-
kapkan segala hal dalam pikirannya. Dengan begitu, ia 
menemukan banyak siswa yang serius berdialog dan sama 
aktifnya dengan guru. Hal ini yang kemudian menjadi titik 
tolak bagi pendidikan mereka dalam kelas, dan juga sebagai 
titik tolak bagi pendidikan mereka. 

Pada awal sesi, guru harus menemukan ‚berapa banyak‛ 
dan ‚secepat apakah‛ dapat belajar tentang siswa. Agar 
terbina suasana akrab, ia tidak memulai pengajaran dengan 
rencana pengajaran yang terlalu terstruktur dan daftar 
pelajaran yang panjang.  

Dengan itu, ia mau belajar bersama mereka untuk men-
getahui tingkat kognitif dan afektif mereka, bagaimana bunyi 
bahasa otentik mereka, derajat alienasi mereka terhadap stu-
di kritis, serta bagaimana kondisi kehidupan mereka. Kese-
muanya itu merupakan dasar untuk membangun kegiatan 
dialog dan penyelidikan. Siswa dapat termotivasi untuk mel-
ampaui sasaran proses belajar apabila bahan pembelajaran 
telah siap sebelumnya (Ira Shor & Paulo Freire, 2001).  

Motivasi dalam diri siswa akan terbangun manakala 
siswa memiliki ketertarikan terhadap apa yang di sampaikan 
oleh guru. Hubungan emosional ini penting untuk mem-
bangkitkan motivasi siswa. Motivasi akan sulit dibangun 
manakala dalam diri siswa tidak terdapat ketertarikan sama 
sekali terhadap guru. Apa yang di sampaikan guru hanya 
akan menjadi angin lalu saja. Sekuat apa pun motivasi yang 
ditanamkan, tetap tidak akan mengena. 
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BAB IV 

KOMPETENSI GURU PROFESIONAL 

A. Pengertian Kompetensi Guru  
enurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS. 
Purwadarminta, 1986), kompetensi berarti kewe-
nangan, kekuasaan untuk menentukan atau me-

mutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (compe-
tency), yakni kemampuan atau kecakapan. Istilah kompeten-
si menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, 
baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif (Usman, 2005).  

Pengertian di atas mengandung makna bahwa kompeten-
si itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni, pertama, 
sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada 
perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang men-
cakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta 
pelaksanaannya secara utuh.  

Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk 
mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 
yang diharapkan (Charles E. Jhonson dalam Usman, 2008). 
Kompetensi adalah suatu tugas memadai atau pemilikan 
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut 
oleh jabatan tertentu (Rosdiyah, 1989), sedangkan kompe-
tensi guru (teacher competency), adalah komampuan sese-
orang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara 
bertanggung jawab dan layak. Kompetensi merupakan gam-

M 
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baran hakikat dari perilaku guru yang tampak sangat berarti 
(Broke and Stone, 1975 dalam Usman, 2008). 

Dengan gambaran pengertian-pengertian tersebut di atas, 
dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kema-
mpuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi 
keguruannya. Kemudian istilah profesional yang berasal dari 
kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda 
berarti orang yang mempunyai keahlian, seperti guru, 
dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan 
yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat 
dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk 
bidang tertentu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh 
banyak orang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain 
(Nana Sudjana, 1988 dalam Usman, 2005).  

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu 
pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bi-
dang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian 
diaplikasikan bagi kepentingan umum. Dengan kata lain 
bahwa pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lain-
nya, karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan 
keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.  

Dengan bertitik tolak pada pengertian-pengertian di atas, 
maka pengertian kompetensi guru profesional adalah orang 
yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bi-
dang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan 
fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Mak-
sudnya adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, 
serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Yang 
dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya mem-
peroleh pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai 
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berbagi strategi atau teknik dalam kegiatan belajar mengajar, 
serta menguasai landasan-landasan kependidikan.  

B.  Kompetensi Guru Profesional 
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-

didikan Nasional, pendidik adalah tenaga profesional yang 
bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembe-
lajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbing-
an dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengab-
dian kepada masyarakat. Untuk itu pendidik berkewajiban: 

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 

2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk 
meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, 
profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 
yang diberikan kepadanya (UU No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional).  

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kom-
petensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, 
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat 
pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang 
pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat 
keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku (PP No. 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan). 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai dan mengevaluasi peserta pada pendidikan anak usia 
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 
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pendidikan menengah. Profesi guru merupakan bidang 
pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip, yakni:  

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 

sesuai dengan bidang tugas. 
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 

bidang tugas. 
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas ke-

profesionalan. 
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai 

dengan prestasi kerja. 
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan kepro-

fesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepan-
jang hayat. 

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam me-
laksanakan tugas keprofesionalan. 

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewe-
nangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
tugas keprofesionalan guru (UU No. 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen). 

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa guru dalam me-
laksanakan tugasnya harus memiliki kompetensi keguruan, 
yakni seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada 
dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat 
dan efektif. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru antara 
lain:  

1. Memiliki pengetahuan tentang belajar dan tingkah 
laku manusia. 
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2. Mempunyai sifat yang tepat tentang diri sendiri, 
sekolah, rekan sejawat dan bidang studi yang di-
binanya. 

3. Menguasai bidang studi yang diajarkan. 
4. Mempunyai keterampilan mengajar. Keterampilan 

mengajar adalah sejumlah kompetensi guru yang me-
nampilkan kinerjanya secara profesional (Nurhalda 
dan Radito, 1986).  

Keterampilan ini menunjukkan bagaimana guru mem-
perlihatkan perilakunya selama berinteraksi dalam proses 
pembelajaran berlangsung yang terdiri dari:  

1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 
2. Keterampilan menjelaskan 
3. Keterampilan mengelola kelas 
4. Keterampilan bertanya 
5. Keterampilan memberikan penguatan 
6. Keterampilan memberi variasi (suprayekti, 2003). 
Kompetensi guru profesional meliputi:  
1. Merancang dan merencanakan program pembela-

jaran.  
2. Mengembangkan program pembelajaran. 
3. Mengelola pelaksanaan program pembelajaran. 
4. Menilai proses dan hasil pembelajaran. 
5. Mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberha-

silan proses pembelajaran (Soedijarto, 2005 dalam 
Kunandar, 2007).  

Lain halnya Piet A. Sahertian dan Ida Alaida Sahertian, 
1990) mengemukakan ada 10 kompetensi yang harus dimi-
liki oleh seorang guru, yakni:  

1. Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang di-
sampaikan. 
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2. Kemampuan mengelola program belajar mengajar. 
3. Kemampuan mengelola kelas. 
4. Kemampuan menggunakan media atau sumber be-

lajar. 
5. Kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan. 
6. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar. 
7. Kemampuan menilai prestasi siswa untuk kependi-

dikan pengajaran. 
8. Kemampuan mengenal fungsi dan progaram pela-

yanan bimbingan dan penyuluhan. 
9. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan admi-

nistrasi pendidikan. 
10. Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan 

hasil-hasil penelitian guna keperluan mengajar. 
Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru profesional adalah kompetensi paedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kom-
petensi sosial. Keempat kompetensi tersebut di atas, harus 
dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 
dapat menuju pendidikan yang berkualitas, efektif, dan 
efisien.  

1. Kompetensi Paedagogik 
Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kompetensi paedagogik meliputi: 
a. Pemahaman terhadap Peserta Didik 

1. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prin-
sip-prinsip perkembangan kognitif. 

2. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prin-
sip-prinsip perkembangan kepribadian. 

3. Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 
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b. Perencanaan Pembelajaran 
1. Memahami landasan pendidikan. 
2. Menerapkan teori belajar dan pembelajaran. 
3. Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan ka-

rakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dica-
pai dan materi ajar. 

4. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan stra-
tegi yang dipilih. 

c. Pelaksanaan Pembelajaran 
1. Menata latar (setting) pembelajaran. 
2. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

d. Mengevaluasi Hasil Belajar 
1. Merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan 

hasil belajar secara berkesinambungan. 
2. Menganalisis hasil evaluasi proses belajar dan hasil 

belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar. 
3. Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 
e. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

potensi yang dimiliki 
1. Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi akademik. 
2. Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi non-akademik. 

2. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, 
berakhlak mulia, dewasa, arif, berwibawa, serta menjadi te-
ladan bagi peserta didik. 
a. Kepribadian yang Mantap dan Stabil 

1. Bertindak sesuai dengan norma hukum. 
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2. Bertindak sesuai dengan norma sosial. 
3. Bangga sebagai guru. 
4. Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan 

norma. 
b. Berakhlak Mulia dan Menjadi Teladan 

1. Bertindak sesuai dengan norma religius (iman, takwa, 
jujur, ikhlas, dan suka menolong). 

2. Memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. 
c. Kepribadian yang Dewasa 

1. Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai 
pendidik. 

2. Memiliki etos kerja sebagai guru. 
d. Kepribadian yang Arif 

1. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada keman-
faatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. 

2. Menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan ber-
tindak. 

e. Kepribadian yang Berwibawa 
1. Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap 

peserta didik. 
2. Memiliki perilaku yang disegani. 

3. Kompetensi Profesional 
Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara mendalam, yang mencakup 
penguasaan materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah, 
dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 
penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.  
a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bi-

dang studi 
1. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum 

sekolah. 
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2. Memahami hubungan konsep antara mata pelajaran 
yang terkait. 

3. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidu-
pan sehari-hari. 

b. Menguasai struktur dan metode keilmuan 
1. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kri-

tis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bi-
dang studi. 

2. Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan 
yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. 

4. Kompetensi Sosial 
Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk ber-

komunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien den-
gan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, 
orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 
Berikut penjabaran dari kompetensi sosial yang dimaksud: 
a. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan peserta didik. 
b. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan sesama pendidik dan tenaga 
kependidikan. 

c. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 
dan efisien dengan orang tua atau wali peserta didik dan 
masyarakat sekitar. 

Kompetensi sosial lain yang penting dikembangkan ada-
lah menanamkan jiwa untuk menyadari dan menghargai 
perbedaan. Kerja sama siswa atau siswi merupakan cerminan 
kondisi masyarakat inklusivisme. 
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Dari empat kompetensi guru di atas, ada beberapa peran 
yang dimainkan guru terkait dengan pencapaian kompetensi 
tersebut, meliputi: 
1.  Guru melakukan Diagnosa terhadap Perilaku Awal Siswa 

Pada dasarnya guru harus mampu membantu kesulitan-
kesulitan yang dihadapi siswanya dalam proses pembe-
lajaran, untuk itu guru dituntut untuk mengenal lebih 
dekat kepribadian siswanya. Proses asessing atau mem-
perkirakan keadaan siswa adalah langkah awal untuk 
mengetahui lebih lanjut kondisi siswa untuk kemudian 
dievaluasi agar lebih konkret dan mendekati tepat untuk 
memahami keadaan siswanya, diharapkan jika guru telah 
mengetahui betul kondisi siswanya akan mempermudah 
memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan kebu-
tuhan, minat, dan bakat siswa. 

2.  Guru membuat Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
Perencanaan pembelajaran adalah membuat persiapan 
pembelajaran. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika 
tidak mempunyai persiapan pembelajaran yang baik, 
maka peluang untuk tidak terarah terbuka lebar, bahkan 
mungkin cenderung untuk melakukan improvisasi sen-
diri tanpa acuan yang jelas. Mengacu pada hal tersebut, 
guru diharapkan dapat melakukan persiapan pembelaja-
ran baik menyangkut materi pembelajaran maupun kon-
disi psikis dan psikologis yang kondusif bagi berlang-
sungnya proses pembelajaran. 

3.  Guru Melaksanakan Proses Pembelajaran 
Peran guru yang ketiga ini memegang peranan yang san-
gat penting, karena di sinilah proses interaksi pembelaja-
ran dilaksanakan. Karena itu ada beberapa hal yang 
harus menjadi perhatian guru: 
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a. Mengatur waktu berkenaan dengan berlangsungnya 
proses pembelajaran yang meliputi pengaturan alo-
kasi waktu seperti pengantar + 10%, materi pokok + 
80%, dan untuk penutup + 10%. 

b. Memberikan dorongan kepada siswa agar tumbuh se-
mangat untuk belajar, sehingga minat belajar tumbuh 
kondusif dalam diri siswa. Guru senantiasa harus 
mampu menunjukkan kelebihan bidang yang dipela-
jari dan manfaat yang akan didapat dengan mem-
pelajarinya. Menumbuhkan motivasi tersebut dapat 
dilakukan dengan reinforcement, yaitu memberi 
penghargaan baik dengan sikap, gerakan anggota 
badan, ucapan, dan bentuk tertulis. Hal ini dilakukan 
sebagai respons positif terhadap tindakan yang 
dilakukan oleh siswa. 

c. Melaksanakan diskusi dalam kelas. Dalam sistem 
pendidikan yang demokratis, diskusi adalah wahana 
yang tepat untuk menciptakan dan menumbuhkan 
siswa yang kreatif dan produktif serta terlatih untuk 
berargumentasi secara sehat serta terbiasa meng-
hadapi perbedaan. Small group activities memiliki 
kelebihan untuk menggali potensi siswa, karena siswa 
akan berperan aktif lebih besar dalam aktivitas 
pembelajarannya. 

d. Peran guru berikutnya adalah mengamati siswanya 
dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat formal di 
ruang kelas maupun di dalam kegiatan ekstra 
kurikuler. Mengacu pada hasil pengamatan ini guru 
harus mengetahui siswa mana yang membutuhkan 
pembinaan yang lebih, untuk diberi tugas individu, 
atau mungkin diberikan remedial teaching sebagai 
follow up dari tes yang telah diberikan. 
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e. Peran guru dalam kegiatan ini mencakup informasi 
berupa pemberian ceramah dan juga informasi ter-
tulis yang dibutuhkan siswa dengan bahasa seder-
hana dan mudah dipahami siswa. Hanya saja peran 
guru tidak terlalu dominan, sebab bisa dibayangkan 
kalau para siswa dari waktu ke waktu hanya menjadi 
pendengar setia mungkin proses pendidikan tidak 
akan menghasilkan lulusan yang optimal. Dalam 
konsep Norman Dodl ini jatah waktu ceramah hanya 
sedikit saja. 

f. Peran jenis ini adalah guru memberikan masalah un-
tuk dicarikan solusi alternatifnya, sehingga siswa 
dapat menggunakan daya pikir dan daya nalarnya se-
cara maksimal. Baik dengan menggunakan metode 
berpikir induktif ataupun deduktif. 

g. Melakukan pertanyaan dan memberikan respons ter-
hadap pertanyaan yang diajukan siswa. Langkah ini 
menunjukkan proses yang sangat manusiawi dalam 
hal ini manusia selalu ingin tahu terhadap suatu per-
soalan atau masalah. Keterampilan bertanya dan 
menjawab adalah merupakan kompetensi yang harus 
dimiliki guru. 

h. Menggunakan alat peraga, sebagai alat bantu komu-
nikasi pendidikan seperti OHP, proyektor, TV, dan 
lainnya yang dapat dirancang sendiri, mengingat alat 
seperti ini sangat membantu proses belajar mengajar, 
dengan harapan siswa tidak terlalu jenuh. Guru harus 
berupaya menguasai penggunaan alat-alat bantu ter-
sebut. 

4.  Guru sebagai Pelaksana Administrasi Sekolah 
Konsep Norman Dodl ini berkaitan dengan kewajiban 
guru untuk mampu menjalankan administrasi sekolah 
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dengan baik, sehingga administrasi sekolah tidak melulu 
tertumpu pada kepala sekolah dan tata usaha. Peran guru 
di sini dimaksudkan untuk lebih memahami siswa tidak 
hanya dari hasil tatap muka saja akan tetapi menyangkut 
segala hal yang berkaitan dengan siswa. Lebih jauh 
Usman (1999: 12) mengungkapkan peran guru sebagai 
administrator adalah sebagai berikut:  
a. Pengambil inisiatif, pengarah dan penilai kegiatan-

kegiatan pendidikan. 
b. Wakil masyarakat yang berati dalam lingkungan 

sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. 
c. Orang yang ahli dalam suatu mata pelajaran. 
d. Penegak disiplin. 
e. Pelaksana administrasi pendidikan. 
f. Pemimpin generasi muda, karena ditangan gurulah 

nasib suatu generasi dimasa mendatang. 
g. Penyampai informasi kepada masyarakat tentang 

perkembangan kemajuan dunia. 
5.  Guru sebagai Komunikator 

Peran guru dalam kegiatan ini menyangkut proses pen-
yampaian informasi baik kepada dirinya sendiri, kepada 
anak didik, kepada atasan, kepada orang tua murid mau-
pun kepada masyarakat pada umumnya. Komunikasi 
pada diri sendiri menyangkut upaya introspeksi agar se-
tiap langkah dan geraknya tidak mengalahi kode etik gu-
ru baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar. Ko-
munikasi kepada anak didik merupakan peran yang san-
gat strategis, karena sepandai apapun seseorang mana-
kala dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik pada 
anak didiknya maka proses belajar mengajar akan kurang 
optimal. Komunikasi yang edukatif pada anak didik akan 
mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Sedang-
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kan komunikasi kepada atasan, orang tua, dan masya-
rakat adalah sebagai pertanggung jawaban moral. 

6.  Guru Mampu Mengembangkan Keterampilan Diri 
Mengembangkan keterampilan diri merupakan suatu 
tuntutan bahwa setiap guru harus mengembangkan 
keterampilan pribadinya dengan terus mengikuti per-
kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jika tidak 
demikian maka guru akan ketinggalan jaman dan 
mungkin pada akhirnya akan sulit membawa dan 
mengarahkan anak didik kepada masa di mana dia akan 
menjalani kehidupan. 

7.  Guru dapat Mengembangkan Potensi Anak 
Dalam melakukan kegiatan jenis ini guru harus 
mengetahui betul potensi anak didik. Karena berangkat 
dari potensi itulah guru menyiapkan strategi PBM yang 
sinergis dengan potensi anak didik. Faktor ‘the how’ 
memegang peranan penting dalam upaya mengembang-
kan potensi anak didik, hal ini dimaksudkan untuk 
mempersiapkan diri menjadi manusia seutuhnya yang 
akan mampu membangun dirinya dan masyarakat 
lingkungannya. 
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BAB V 

CITRA GURU  

A. Pengertian 
logan pahlawan tanpa tanda jasa senantiasa melekat pa-
da profesi guru. Hal ini didasarkan pada pengab-
diannya yang begitu tinggi dan tulus dalam dunia pen-

didikan. Tidak hanya itu, sikap kearifan, kedisiplinan, keju-
juran, ketulusan, kesopanan, serta sebagai sosok panutan 
menjadikan profesi satu ini berbeda dengan yang lain. Lanta-
ran tanggung jawab dari profesi guru tidak berhenti pada 
selesai ia mengajar, melainkan keberhasilan siswa dalam me-
nangkap, memahami, mempraktikkan serta menga-malkan 
ilmu yang diterima dalam kehidupan sehari-hari baik lang-
sung maupun tak langsung. Hal ini membuat citra seorang 
guru di mata masyarakat selalu berada di tempat yang lebih 
baik dan mulia. Djamin (1999) mengemukakan citra guru 
mempunyai arti sebagai suatu penilaian yang baik dan ter-
hormat terhadap keseluruhan penampilan yang merupakan 
sosok pengembang profesi ideal dalam lingkup fungsi, peran 
dan kinerja. Citra guru ini tercermin melalui: 

1. Keunggulan mengajar.  
2. Memiliki hubungan yang harmonis dengan peserta 

didik.  

S 
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3. Memiliki hubungan yang harmonis pula terhadap 
sesama teman seprofesi dan pihak lain baik dalam si-
kap maupun kemampuan profesional.  

Dari sudut pandang peserta didik, citra guru ideal adalah 
seseorang yang senantiasa memberi motivasi belajar yang 
mempunyai sifat-sifat keteladanan, penuh kasih sayang, serta 
mampu mengajar di dalam suasana yang menyenangkan. 

B. Citra Guru dalam Masyarakat Tradisional 
Di dalam bahasa Sansekerta, guru artinya yang dihormati 

(fenerable). Rasa hormat ini sampai kini masih hidup di 
tengah masyarakat tradisional/pedesaan. Mereka masih me-
naruh rasa hormat dan status sosial yang tinggi terhadap 
profesi guru. Di Kepulauan Sangihe, misalnya, masyarakat 
menyebut guru pria dengan panggilan tuan, lengkapnya tuan 
guru, suatu panggilan yang penuh rasa kagum dan hormat 
terhadap profesi guru. Masyarakat pedesaan umumnya 
menganggap profesi guru sebagai profesi orang suci (saint) 
yang mampu memberi pencerahan dan dapat mengem-
bangkan potensi yang tersimpan di dalam diri siswa.  

Selain itu sebagian besar masyarakat tradisional memiliki 
mitos yang kuat bahwa guru adalah profesi yang tidak per-
nah mengeluh dengan gaji yang minim, profesi yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja dan profesi yang bangga dengan 
gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam pandangan 
masyarakat tradisional, guru dianggap profesional jika anak 
sudah dapat membaca, menulis dan berhitung atau anak 
mendapat nilai tinggi, naik kelas, dan lulus ujian.  
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C.  Citra Guru dalam Masyarakat Modern 
Dalam pandangan masyarakat modern, guru belum me-

rupakan profesi yang profesional jika hanya mampu mem-
buat murid membaca, menulis dan berhitung, atau mendapat 
nilai tinggi, naik kelas dan lulus ujian. Masyarakat modern 
menganggap kompetensi guru belum lengkap jika hanya 
dilihat dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki me-
lainkan juga dari orientasi guru terhadap perubahan dan ino-
vasi. Bagi masyarakat modern, eksistensi guru yang mandiri, 
kreatif, dan inovatif merupakan salah satu aspek penting un-
tuk membangun kehidupan bangsa. Banyak ahli berpendapat 
bahwa keberhasilan negara Asia Timur (Cina, Korsel, dan 
Jepang) muncul sebagai negara industri baru karena di-
dukung oleh penduduk/SDM terdidik dalam jumlah yang 
memadai sebagai hasil sentuhan manusiawi guru.  

Salah satu bangsa modern yang menghargai profesi guru 
adalah bangsa Jepang. Bangsa Jepang menyadari bahwa guru 
yang bermutu merupakan kunci keberhasilan pembangunan. 
She no on wa yama yori mo takai, umi yori mo fukai, yang 
artinya jasa guru lebih tinggi dari gunung yang lebih tinggi, 
lebih dalam dari laut yang dalam, merupakan ungkapan 
penghargaan bangsa Jepang terhadap profesi guru.  

Guru pada sejumlah negara maju sangat dihargai karena 
guru secara spesifik: 

1. Memiliki kecakapan, kemampuan untuk memimpin, 
dan mengelola pendidikan. 

2. Memiliki ketajaman pemahaman dan kecakapan inte-
lektual, cerdas emosional, dan sosial untuk memba-
ngun pendidikan yang bermutu. 

3. Memiliki perencanaan yang matang, bijaksana, kon-
tekstual dan efektif untuk membangun humanware 
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(SDM) yang unggul, bermartabat dan memiliki daya 
saing. Keunggulan mereka adalah terus maju untuk 
mencapai yang terbaik dan memperbaiki yang 
terpuruk. Mereka secara berkelanjutan (sustainable) 
terus meningkatkan mutu diri dari guru biasa ke 
guru yang baik dan terus berupaya meningkat ke 
guru yang lebih baik dan akhirnya menjadi guru 
yang terbaik, yang mampu memberi inspirasi, ahli 
dalam materi, memiliki moral yang tinggi dan 
menjadi teladan yang baik bagi siswa.  

Di negara kita, guru yang memiliki keahlian spesialisasi 
harus diakui masih langka. Walaupun sudah sejak puluhan 
tahun disiapkan, namun hasilnya masih belum nampak 
secara nyata. Ini disebabkan karena masih cukup banyak 
guru yang belum memiliki konsep diri yang baik, tidak tepat 
menyandang predikat sebagai guru, dan mengajar mata 
pelajaran yang tidak sesuai dengan keahliannya (mismatch). 
Semuanya terjadi karena kemandirian guru belum nampak 
secara nyata, yaitu sebagian guru belum mampu melihat 
konsep dirinya (self consept), ide dirinya (self idea), dan 
realita dirinya (self reality). Tipe guru seperti ini mustahil 
dapat menciptakan suasana kegiatan Pembelajaran Aktif, 
Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM).  

Guru adalah bagian dari kesadaran sejarah pendidikan di 
dunia. Citra guru berkembang dan berubah sesuai dengan 
perkembangan dan perubahan konsep dan persepsi manusia 
terhadap pendidikan dan kehidupan itu sendiri. Di sini, 
profesi guru pada mulanya dikonsep sebagai kemampuan 
memberi dan mengembangkan pengetahuan peserta didik. 
Tetapi, beberapa dasawarsa terakhir konsep, persepsi, dan 
penilaian terhadap profesi guru mulai bergeser. 
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Hal itu selain karena perubahan pandangan manusia-
masyarakat terhadap integritas seseorang yang berkaitan 
dengan produktivitas ekonomisnya, juga karena perkem-
bangan yang cukup radikal di bidang pengetahuan dan 
teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi, 
yang kemudian mendorong pengembangan media belajar 
dan paradigma teknologi pendidikan. Dalam perkembangan 
berikutnya, sekaligus sebagai biasnya, guru mulai mengalami 
dilema eksistensial. Artinya, dalam pengertian penguasaan 
ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi hegemoni guru, tetapi 
menyebar seluas perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi seperti dunia penerbitan, buku, majalah, koran, 
serta media elektronik lainnya. Untuk itu, posisi krusial guru 
perlu dijernihkan tatkala kita hendak merumuskan kembali 
pendidikan yang lebih memajukan masa depan generasi 
berikutnya. 

Dengan demikian, para guru dituntut tampil lebih pro-
fesional, lebih tinggi ilmu pengetahuannya dan lebih cekatan 
dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. 
Artinya, guru mau tidak mau dan dituntut harus terus me-
ningkatkan kecakapan dan pengetahuannya selangkah ke 
depan lebih dari pengetahuan masyarakat dan anak didik-
nya. Dalam kehidupan bermasyarakat pun guru diharapkan 
lebih bermoral dan berakhlak daripada masyarakat kebanya-
kan. Tetapi, di situlah muncul problem tatkala para guru 
tidak memiliki kemampuan materi untuk memiliki segala 
akses dan jaringan informasi seperti TV, buku-buku, ma-
jalah, dan koran. Guru-guru memiliki gaji dan tunjangan 
yang jauh dari cukup untuk meningkatkan profesinya 
sekaligus memperkaya informasi mengenai perkembangan 
pengetahuan dan berbagai dinamika kehidupan modern.  
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Sosok guru, dalam kacamata kita, berarti sosok yang 
digugu dan ditiru. Artinya, mereka pantas dicontoh, disu-
ritauladani segala tindak-tanduk dan aktivitasnya. Artinya 
juga, secara otomatis sosok guru telah terbebani terlebih da-
hulu dengan tanggung jawab bahwa mereka harus mem-
buktikan diri sebagai manusia-manusia yang pantas digugu 
dan ditiru sebelum pantas menjadi guru. Karenanya, pantas 
apabila budaya kita memandang sosok guru sama dengan 
panditho, yakni sosok manusia yang tidak lagi masuk dalam 
kategori manusia biasa karena lepasnya ikatan duniawi 
mereka. 

Sosok guru telah mengalami penggemblengan mental 
dan moral yang menyebabkan mereka menjadi manusia 
terpilih yang pantas menerima tanggung jawab. Bahkan tak 
tanggung-tanggung, guru-guru ini kita beri tanggung jawab 
anak kita sendiri dengan menjadi ‘orang tua kedua’ bagi 
anak-anak kita. Artinya, guru-guru tersebut tidak harus 
menjadi orang tua sendiri bagi anak-anaknya, melainkan 
masih harus disibukkan mengurusi anak-anak orang lain, 
yakni kita sendiri. 

Pandangan ini yang membuat rantai budaya yang me-
lekatkan guru dan murid terlanjur berurat akar dan tak bisa 
dipisahkan. Bahkan kita punya pepatah, ‚guru kencing ber-
diri, murid kencing berlari,‛ sedikit saja kesalahan dilakukan 
para guru, muridnya pasti lebih parah. Sekarang ini kalau 
gurunya demo mogok mengajar, muridnya mau ngapain? 
Ikutan demo mogok belajar dengan hanya tinggal dan 
bermain di rumah? Atau mereka, para murid, harus berbuat 
yang lebih parah? Mungkin, selama ini perspektif budaya 
kita terhadap guru memang cenderung kurang adil.  
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Kita selalu membayangkan dan menempatkan sosok 
guru dalam lingkup budaya sebagai ’orang-orang suci’ yang 
jauh dari hingar-bingar duniawi, apatah lagi politik. Para 
guru tidak pantas berpolitik (tapi dulu mereka Golkar!), 
guru tidak pantas berdemo dan hanya pantas ‘demo’ di 
depan kelas. Guru adalah bijaksana dan harus bijaksana. 
Bahkan menteri pendidikan baru di kabinet baru kita 
menilai bahwa tindakan (demo mogok) guru-guru kita ini 
tidak seharusnya terjadi. Nilai keguruan, menurut istilah 
bapak menteri, tidak bisa dinilai dengan materi. Karenanya, 
segala hal yang berkaitan dengan guru dan pendidikan bisa 
didiskusikan untuk mencari solusi yang tepat. 

Mungkin dalam benak menteri kita, dan kita semua juga, 
tindakan guru-guru kita ini memang kurang pantas. 
Bukankah guru-guru kita sudah lama bertahan dan terbukti 
mampu beradaptasi dengan penghasilan yang belum me-
menuhi standar hidup, gaji kecil, mutu beras yang kurang 
baik, dan lain-lain? Bukankah mulai dari warung-warung 
kecil di sekolah atau di kampung sampai bank-bank peme-
rintah seperti BRI masih menghadiahkan kepercayaan bagi 
para guru untuk ngebon, entah itu gula, kopi, kredit, dan 
sebagainya, dengan janji bayar bulan depan atau potong gaji? 

Menyadari hal ini, mungkin tidak terlalu kasar apabila 
kita menilai bahwa hak-hak guru kita sudah dieksploitasi 
baik secara budaya, politik, terlebih ekonomi. Representasi 
budaya kita, tanpa kita sendiri menyadari, cenderung 
memarjinalkan para guru kita. Dan mentalitas budaya kita 
cenderung terlalu banyak menuntut kesempurnaan sosok 
guru dan tidak peduli bagaimana atau dengan cara apa guru-
guru kita menjadi sempurna seperti yang kita inginkan. 
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Sekarang, mungkin sudah saatnya kita melepas kacamata 
budaya seperti ini. Kita merenung, bertanya dan melihat 
kembali semua persoalan guru, baik sebagai pendidik yang 
manusia maupun sebagai manusia yang mendidik, dengan 
lebih adil, jernih, dan tentu saja, manusiawi. Kita beri 
mereka sedikit porsi penilaian lebih dengan pemikiran bah-
wa sosok guru jelas bukan robot yang bisa diarahkan kesana-
kemari dengan remote control, atau sosok panditho yang 
sanggup puasa bertahun-tahun lamanya menahan haus dan 
lapar, atau juga sosok übermensch yang sanggup meredam 
gejolak emosi dan lepas dari ikatan keduniawiannya. 

Bukan, bukan itu sosok para guru kita. Guru-guru kita 
adalah manusia, yang butuh segala kebutuhan manusiawinya 
dan wajar apabila perlu diperlakukan secara manusiawi pula. 
Mereka butuh sandang, pangan, dan papan yang layak, 
seperti kebanyakan manusia lain, sebagai salah satu sarana 
mereka meningkatkan kualitas pribadi, sebelum menyandang 
tugas mulia meningkatkan kualitas pribadi orang lain (anak 
didiknya), tepatnya sumber daya manusia Indonesia. Kare-
nanya, peningkatan kualitas guru seharusnya menjadi agen-
da yang termasuk kategori ‚sangat diutamakan‛ apabila 
benar bangsa ini sedang melaksanakan program mencer-
daskan kehidupan anak-bangsanya sendiri.  

D. Eksistensi dan Citra Guru di Tengah Masyarakat 
1. Guru yang Uswatun Hasanah 

Guru yang uswatun hasanah adalah guru yang dapat 
memberikan contoh atau tauladan kepada murid-muridnya. 
Karena eksistensi guru tidak hanya bertugas di sekolah tetapi 
juga di masyarakat, oleh karena itu, di manapun guru berada 
mereka harus dapat menjadi contoh yang baik, karena 
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dengan memberikan contoh yang baik ini guru akan diper-
caya oleh murid-muridnya dan masyarakat secara luas dalam 
melakukan transfer of value. Dengan kata lain, tindak 
tanduk atau perilaku guru harus mencerminkan nilai-nilai 
etis masyarakat yang berlaku karena mereka menjadi panut-
an bagi siswa dan masyarakat di sekitarnya. 

2. Keguruan Sama dengan Seni 
Gilbert Highet berbicara tentang the art of teaching, 

yang di dalamnya membahas tentang bagaimana eksistensi 
profesi guru di dalam masyarakat. Profesi guru lebih menye-
rupai tugas sebagai seniman yang mengusahakan atau se-
dang berupaya bagaimana anak didik beserta karakteristik-
nya dapat menjadi seseorang yang berkepribadian, mandiri, 
dan bertanggung jawab sebagai produk pendidikan. Tulisan 
Gilbert tersebut menandaskan bahwa keterampilan profesi 
sebagai guru tidak hanya dapat dilakukan melalui proses 
akademik, namun terdapat faktor X-nya. Faktor X tersebut 
dapat ditemukan oleh guru melalui proses latihan dan in-
teraksi guru dengan lingkungan sesama guru dan masyarkat 
secara luas, serta potensi yang dimiliki oleh guru-guru 
tersebut. 

3. Keguruan sebagai Jabatan Admisnistratif 
Membuat perencanaan dan mengisi daftar kehadiran 

adalah merupakan beberapa contoh bahwa guru sebagai ja-
batan administratif, karena tugas guru merupakan suatu tu-
gas yang dilingkari dengan sistem yang saling berhubungan. 
Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang harus dibuat 
oleh guru dan harus dibuat dalam bentuk dokumen. Bentuk 
dokumentasi tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh sekolah 
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sebagai sumber yang layak untuk kebutuhan akreditasi dan 
sebagainya. Dengan demikian, tugas guru tidak hanya sema-
ta-mata berhubungan dengan guru, melainkan juga berhu-
bungan dengan guru, para tata usaha, dan kepala sekolah. 

4. Guru sebagai Petugas Kemasyarakatan 
Guru adalah bagian dari masyarakat. Tugas guru di 

dalam masyarakat adalah sebagai jembatan antara dunia 
pendidikan dan kebutuhan masayarakat. Pendidikan sebagai 
agent of cultur change diharapkan dapat memberikan bekal 
kepada anak-anak agar mereka dapat survive hidup di tengah 
masayarakatnya. Perubahan yang terjadi di masyarakat mem-
butuhkan tenaga seperti guru. Oleh karena itu, guru harus 
dapat berinteraksi dengan masyarakat secara luas; tidak 
benar jika seseorang berprofesi sebagai guru, namun mereka 
menutup diri dari pergaulan masyarakat, karena guru 
dibutuhkan dalam membantu pelayanan kema-syarakatan 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Citra Guru 
Sudjana dalam Mustafa (2005) menjelaskan rendahnya 

pengakuan masyarakat terhadap profesi guru yang mengaki-
batkan rendahnya citra guru disebabkan oleh faktor berikut:  

1. Adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapa 
pun dapat menjadi guru asalkan ia berpengetahuan. 

2. Kekurangan guru di daerah terpencil, memberikan 
peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak 
mempunyai keahlian untuk menjadi guru. 

3. Banyak guru yang belum menghargai profesinya, apa-
lagi berusaha mengembangkan profesinya itu. Perasa-
an rendah diri karena menjadi guru, penyalahgunaan 
profesi untuk kepuasan dan kepentingan pribadinya.  
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Syah (2000) menyorot rendahnya tingkat kompetensi 
profesionalisme guru, penguasaan guru terhadap materi dan 
metode pengajaran yang masih berada di bawah standar, 
sebagai penyebab rendahnya mutu guru yang bermuara pada 
rendahnya citra guru. Secara rinci, dari aspek guru rendah-
nya mutu guru menurut Sudarminta (dalam Mujiran 2005), 
antara lain tampak dari gejala-gejala berikut:  

1. Lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan. 
2. Ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari 

guru dan yang dalam kenyataan lapangan yang di-
ajarkan. 

3. Kurang efektifnya cara pengajaran. 
4. Kurangnya wibawa guru di hadapan murid. 
5. Lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pen-

didik yang sungguh-sungguh. Semakin banyak yang 
kebetulan menjadi guru dan tidak betul-betul men-
jadi guru. 

6. Kurangnya kematangan emosional, kemandirian ber-
pikir, dan keteguhan sikap dalam cukup banyak guru 
sehingga dari kepribadian mereka sebenarnya tidak 
siap sebagai pendidik. Kebanyakan guru dalam 
hubungan dengan murid masih hanya berfungsi se-
bagai pengajar dan belum sebagai pendidik. 

7. Relatif rendahnya tingkat intelektual para mahasiswa 
calon guru yang masuk iptek (lembaga pengadaan 
tenaga kependidikan) dibandingkan dengan yang 
masuk universitas. 

Di samping itu, pencitraan guru juga sangat terkait 
dengan kinerja seorang guru. Kinerja adalah performance 
atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja 
atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja (LAN, 1992). 
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Menurut August W. Smith, kinerja adalah performance is 
output derives from processes, human otherwise (kinerja 
adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia). Dari 
pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupa-
kan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan 
orientasi prestasi. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh be-
berapa faktor seperti ability, capacity, held, incentive, envi-
ronment dan validity (Noto Atmojo, 1992). Adapun ukuran 
kinerja menurut T.R. Mitchell (1989) dapat dilihat dari 
empat hal, yaitu: 

1. Quality of work, kualitas hasil kerja. 
2. Promptness, ketepatan waktu menyelesaikan peker-

jaan. 
3. Initiative, prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan. 
4. Capability, kemampuan menyelesaikan pekerjaan. 
5. Comunication, kemampuan membina kerjasama den-

gan pihak lain. 
Standar kinerja perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan 

dalam mengadakan penilaian, yaitu membandingkan apa 
yang dicapai dengan apa yang diharapkan. Standar kinerja 
dapat dijadikan patokan dalam mengadakan pertanggung 
jawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan. Berkenaan 
dengan standar kinerja guru, Piet A. Sahertian, dalam Kus-
mianto (1997: 49), menyatakan bahwa standar kinerja guru 
itu berhubungan dengan kualitas guru dalam men-jalankan 
tugasnya seperti:  

1. Bekerja dengan siswa secara individual. 
2. Persiapan dan perencanaan pembelajaran. 
3. Pendayagunaan media pembelajaran. 
4. Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar. 
5. Kepemimpinan yang aktif dari guru. 
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Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja 
guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria 
kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan 
dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah 
kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana 
seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan 
kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. 

F.  Indikator Kinerja Guru 
Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kiner-

ja guru, Georgia Departement of Education telah mengem-
bangkan teacher performance assessment instrument yang 
kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilai-
an Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan 
guru, meliputi:  

1. Rencana pembelajaran (teaching plans and materials) 
atau disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembe-
lajaran (RPP). 

2. Prosedur pembelajaran (classroom procedure). 
3. Hubungan antar-pribadi (interpersonal skill).  
Indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan 

terhadap tiga kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu: 

1.  Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 
Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

tahap yang berhubungan dengan kemampuan guru men-
guasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat dari cara 
atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus 
dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Komponen 
yang ada dalam silabus terdiri dari: 
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a. Identitas Silabus 
b. Stándar Kompetensi (SK) 
c. Kompetensi Dasar (KD) 
d. Materi Pembelajaran 
e. Kegiatan Pembelajaran 
f. Indikator 
g. Alokasi Waktu 
h. Sumber Pembelajaran 
Program pembelajaran jangka waktu singkat sering di-

kenal dengan sitilah RPP, yang merupakan penjabaran lebih 
rinci dan spesifik dari silabus, ditandai oleh adanya kom-
ponen-komponen: 

a. Identitas RPP 
b. Stándar Kompetensi (SK) 
c. Kompetensi Dasar (KD) 
d. Indikator 
e. Tujuan Pembelajaran 
f. Materi Pembelajaran 
g. Metode Pembelajaran 
h. Langkah-langkah Kegiatan 
i. Sumber Pembelajaran 
j. Penilaian 

2.  Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyeleng-

garaan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan 
pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, 
dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Semua 
tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru 
yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut 
kemampuan guru: 
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a.  Pengelolaan Kelas 
Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas 

guna mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan 
adalah tuntutan bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. 
Kemampuan guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin 
siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, 
ketepatan waktu masuk dan keluar kelas, melakukan absensi 
setiap akan memulai proses pembelajaran, dan melakukan 
pengaturan tempat duduk siswa. Kemampuan lainnya dalam 
pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang/setting tempat 
duduk siswa yang dilakukan pergantian, tujuannya membe-
rikan kesempatan belajar secara merata kepada siswa. 

b.  Penggunaan Media dan Sumber Belajar 
Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran 

yang perlu dikuasai guru di samping pengelolaan kelas ada-
lah menggunakan media dan sumber belajar. Media adalah 
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan (materi pembelajaran), merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat men-
dorong proses pembelajaran (R. Ibrahim dan Nana Syaodih 
S., 1993: 78).  

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber belajar adalah 
buku pedoman. Kemampuan menguasai sumber belajar di 
samping mengerti dan memahami buku teks, seorang guru 
juga harus berusaha mencari dan membaca buku-buku/ 
sumber-sumber lain yang relevan guna meningkatkan 
kemampuan terutama untuk keperluan perluasan dan pen-
dalaman materi, dan pengayaan dalam proses pembelajaran. 
Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak 
hanya menggunakan media yang sudah tersedia seperti 
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media cetak, media audio, dan media audio visual. Tatapi 
kemampuan guru di sini lebih ditekankan pada penggunaan 
obyek nyata yang ada di sekitar sekolahnya. 

Dalam kenyataan di lapangan guru dapat memanfaatkan 
media yang sudah ada (by utilization) seperti globe, peta, 
gambar dan sebagainya, atau guru dapat mendesain media 
untuk kepentingan pembelajaran (by design) seperti mem-
buat media foto, film, pembelajaran berbasis komputer, dan 
sebagainya. 

c.  Penggunaan Metode Pembelajaran 
Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode 

pembelajaran. Guru diharapkan mampu memilih dan meng-
gunakan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang 
akan disampaikan. Menurut R. Ibrahim dan Nana S. Suk-
madinata (1993: 74) bahwa setiap metode pembelajaran me-
miliki kelebihan dan kelemahan dilihat dari berbagai sudut, 
namun yang penting bagi guru bahwa metode manapun 
yang digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai. Karena 
siswa memiliki interest yang sangat heterogen, idealnya se-
orang guru harus menggunakan multi metode, yaitu memva-
riasikan penggunaan metode pembelajaran di dalam kelas. 
Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan siswa 
dan menghindari terjadinya kejenuhan yang dialami siswa. 

3.  Evaluasi/Penilaian Pembelajaran 
Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang 

ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah 
dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki 
kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara 
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evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan, dan 
penggunaan hasil evaluasi. 

Uraian di atas memberikan penekanan bahwa profesio-
nalisme merupakan salah satu garansi bagi peningkatan citra 
guru. Hal ini sejalan dengan pesan penting yang muncul 
dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
Pengakuan guru dan dosen sebagai profesi diharapkan dapat 
memacu tumbuhnya kesadaran terhadap mutu dan giliran-
nya akan meningkatkan citra guru di tengah masyarakat. 
Sanusi (1991) menunjuk ciri-ciri profesi, mencakup fungsi 
dan signifikansi sosial dari profesi tersebut, keterampilan 
para anggota profesi yang diperoleh melalui pendidikan 
dan/atau latihan yang akuntabel, adanya disiplin ilmu yang 
kokoh, kode etik, dan adanya imbalan finansial dan material 
yang sepadan. Kemudian, secara teknis penguatan profesio-
nalisme itu dikaitkan dengan pentingnya perhatian terhadap 
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Dengan demikian, 
dapat dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk mening-
katkan citra guru adalah dengan menguasai kompetensi guru 
dengan baik.  
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BAB VI 

KOMITMEN GURU  

A.  Pengertian Komitmen Guru 
ata Commitment berasal dari bahasa Latin Commi-
tere, to connent, entrust-the state of being obligated 
or emotionally impelled, adalah keyakinan yang 

mengikat (aqad) sedemikian kukuhnya sehingga membe-
lenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan 
perilaku menuju arah yang diyakininya (i’tiqad) (Tasmara, 
2006). Park (dalam Ahmad dan Razak, 2007) menjelaskan, 
komitmen guru merupakan kekuatan batin yang datang dari 
dalam hati seorang guru dan kekuatan dari luar guru itu 
sendiri tentang tugasnya yang dapat memberi pengaruh be-
sar terhadap sikap guru berupa tanggung jawab dan res-
ponsif (inovatif) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (Ahmad Rozak, t.t.). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen 
guru profesional adalah suatu keterikatan diri terhadap tugas 
dan kewajiban sebagai sebagai guru yang dapat melahirkan 
tanggung jawab dan sikaf responsif dan inovatif terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di 
dalam komitmen tersebut terdapat beberapa unsur antara 
lain adanya kemampuan memahami diri dan tugasnya, 
pancaran sikap batin (kekuatan batin), kekuatan dari luar, 
dan tanggap terhadap perubahan. Unsur-unsur inilah yang 

K 
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melahirkan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban 
yang menjadi komitmen seseorang, sehingga tugas tersebut 
dilakukan dengan penuh keikhlasan.  

Tanggung jawab keguruan yang lahir dari komitmen 
guru profesional adalah tanggung jawab yang tidak hanya di-
alamatkan kepada manusia, akan tetapi juga dipertanggung-
jawabkan di hadapan Allah Swt. Jadi, pertanggungjawaban 
terhadap tugas profesi dalam pandangan Islam tidak hanya 
bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi juga ber-
sifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah Swt. 
sebagaimana dalam hadis berikut: 

‚Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung 
jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang amir (presiden/ 
imam/ ketua) atas manusia, merupakan pemimpin, dan ia 
bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami 
merupakan pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung 
jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang wanita juga 
merupakan pemimpin atas rumah keluarganya dan juga anak-
anaknya, dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. 
Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia 
bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dan setiap 
kalian adalah pemimpin, dan bertanggung jawab atas apa yang 
dipimpinnya‛ (H.R. Muslim). 

Hadis di atas menggambarkan bahwa tidak ada satu profesi 
pun dari manusia yang lepas dari tanggung jawab, termasuk 
guru. Dengan demikian, guru profesional harus komitmen 
menjalankan tugas profesinya, yakni: mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengeva-
luasi sebagai bentuk tanggung jawab baik kepada Allah Swt., 
kepada dirinya sendiri dan kepada sesama manusia. 
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B.  Macam-macam Komitmen Guru  
Louis (dalam Ahmad dan Razak, 2007) menjelaskan 

empat jenis komitmen guru: 
1. Komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial 
2. Komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah 
3. Komitmen terhadap siswa sebagai individu yang unik 
4. Komitmen untuk menciptakan pengajaran bermutu  
Untuk lebih jelasnya, keempat macam komitmen ter-

sebut di atas akan dijelaskan sebagai berikut: 

Komitmen terhadap Sekolah sebagai Satu Unit Sosial 
Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan 

berkembang dari dan untuk masyarakat. Lembaga sosial 
formal tersebut bisa disebut sebagai suatu organisasi, yaitu 
terikat pada tata aturan formal, memiliki program dan target 
atau sasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepe-
mimpinan penyelenggaraan atau pengelolaan yang resmi. 
Karena itu fungsi sekolah terikat kepada target dan sasaran-
sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Istilah 
masyarakat di sini di dalamnya termasuk orang tua, peme-
rintah, lembaga-lembaga pemberi kerja dalam masyarakat 
seta lembaga-lembaga sosial lainnya yang berkepentingan 
dengan hasil pendidikan (Salam, 1997). Di samping itu, 
pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan bagian dari 
pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga lanjutan dari 
pendidikan dalam keluarga; kehidupan di sekolah adalah 
jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam 
keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat (Hasbullah, 
2006). 

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah terdiri dari 
pendidik dan anak didik. Antara mereka sudah barang tentu 
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terjadi saling hubungan, baik antara guru dengan siswa dan 
siswinya maupun antar-anak didik. Hubungan tersebut me-
nunjukkan suasana edukatif yang harus secara terus menerus 
dikontrol dan diarahkan oleh guru sebagai pendidik. Guru 
sebagai pendidik berkewajiban membawa siswa-siswinya 
sebagai anak didik yang memiliki kedewasaan. Memanfaat-
kan pergaulan sehari-hari dalam pendidikan merupakan cara 
yang paling baik dan efektif dalam pembentukan pribadi 
anak didik dan dengan cara ini pula akan menghilangkan 
jurang pemisah antara guru dan anak didik. Dengan kata 
lain, guru yang mempunyai komitmen terhadap sekolah, 
bertanggung jawab terhadap sekolah dan profesinya, dalam 
arti, dengan sukarela berupaya menciptakan iklim sekolah 
yang kondusif, dan berusaha mewujudkan tanggung jawab 
dan peranan sekolah dalam mewujudkan keberhasilan pen-
didikan dan pengajaran. 

Menurut Hasbullah (2006: 47) sebagai pendidikan yang 
bersifat formal, sekolah di dalam melaksanakan fungsi pen-
didikan didasari oleh asas tanggung jawab sebagai berikut: 
1. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan 

fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-
ketentuan yang berlaku, dalam hal ini UU Pendidikan; 
UUSPN No. 20 Tahun 2003. 

2. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, 
tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepa-
danya oleh masyarakat dan bangsa. 

3. Tanggung jawab fungsional, yaitu tanggung jawab pro-
fesional pengelola dan pelaksana pendidikan. Tanggung 
jawab ini merupakan pelimpahan tanggung jawab dan 
kepercayaan oangtua (masyarakat) kepada sekolah 
(guru). 
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Fungsi dan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan, 
maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta mem-
perbaiki tingkah laku anak didik. Sementara itu dalam per-
kembangan kepribadian anak didik, peran sekolah melalui 
kurikulum menurut Hasbullah (2006: 49-50) antara lain: 
1. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara 

guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan 
karyawan. 

2. Anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah. 
3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan 
negara. 

Komitmen terhadap Kegiatan Akademik Sekolah 
Guru yang mempunyai komitmen ini menyiapkan 

banyak waktu untuk melaksanakan tugas yang berkaitan 
dengan pembelajaran seperti perancangan pengajaran, 
pengelolaan pembelajaran dan senantiasa berfikir tentang 
cara untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa 
dan siswi. Tugas guru terkait dengan komitmen terhadap 
kegiatan akademik sekolah antara lain: 

a. Guru sebagai Perancang Pembelajaran 
Guru dituntut berperan aktif di dalam mrencanakan 

proses belajar mengajar dengan memperhatikan berbagai 
komponen dalam sistem pembelajaran (Uno, 2008: 22) 
meliputi: 

1. Membuat dan merumuskan TIK. 
2. Menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan, 

waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan dan 
kemampuan siswa. 
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3. Merancang metode yang sesuai dengan situasi dan 
kondisi siswa. 

4. Menyediakan sumber belajar, dalam hal ini guru 
berperan sebagai fasilitator dalam pengajaran. 

5. Media, dalam hal ini guru berperan sebagai mediator 
dengan memperhatikan relevansi (seperti juga ma-
teri), efektif dan efisiensi, kesesuaian dengan metode 
serta pertimbangan praktis.  

Jadi dengan waktu yang sedikit atau terbatas, guru dapat 
merancang dan mempersiapkan semua komponen pembela-
jaran agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efi-
sien. Dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan yang memadai 
tentang prinsip-prinsip belajar sebagai landasan dari peren-
canaan. 

b. Guru sebagai Pengelola Pembelajaran 
Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan 

dan menggunakan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar. 
Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan ke-
mampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, men-
yediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja 
dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil 
yang diharapkan. Selain itu, guru juga berperan di dalam 
membimbing pengalaman sehari-hari anak didik ke arah 
pengenalan tingkah laku dan kepribadannya sendiri. Salah 
satu ciri manajemen kelas yang baik adalah tersedianya 
kesempatan bagi siswa untuk sedikit demi sedikit mengu-
rangi ketergantungannya pada guru hingga mereka mampu 
membimbing kegiatannya sendiri. Sebagai manajer, guru 
hendaknya mampu mempergunakan pengetahuan tentang 
teori belajar mengajar dan teori perkembangan hingga me-
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mungkinkan untuk menciptakan situasi belajar yang baik, 
mengendalikan pelaksanaan pengajaran dan pencapaian 
tujuan (Uno, 2008: 23). 

c. Guru sebagai Pengarah Pembelajaran 
Guru hendaknya berusaha menimbulkan, memelihara, 

dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. 
Dalam hubungan ini, guru mempunyai fungsi sebagai moti-
vator dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Empat 
hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi 
sebagai berikut: 

1. Membangkitkan dorongan siswa untuk belajar. 
2. Menjelaskan secara konkrit apa yang dapat dilakukan 

pada akhir pengajaran. 
3. Memberikan gambaran terhadap prestasi yang 

dicapai hingga dapat merangsang pencapaian prestasi 
yang lebih baik. 

4. Membentuk kebiasaan belajar yang baik. 

Pendekatan yang digunakan oleh guru dalam hal ini ada-
lah pendekatan pribadi, di mana guru dapat mengenal dan 
memahami siswa secara lebih mendalam hingga dapat 
membantu dalam keseluruhan proses belajar mengajar, atau 
dengan kata lain guru berfungsi sebagai pembimbing (Uno, 
2008: 24). 

d. Guru sebagai Pelaksana Kurikulum 
Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang 

akan didapat oleh peserta didik selama ia mengikuti proses 
pendidikan. Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin 
dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang 
dimiliki oleh seorang guru. Artinya, guru adalah orang yang 
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bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu 
yang telah tertuang dalam suatu kurikulum resmi. Bahkan 
pandangan mutakhir menyatakan bahwa meskipun suatu 
kurikulum itu bagus, namun berhasil atau gagalnya kuri-
kulum tersebut pada akhirnya terletak di tangan guru. 
Kaitannya dengan pengembangan kurikulum, permasalahan 
yang sering kali muncul dan harus dihadapi oleh guru, 
antara lain: 

1. Permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan 
hasil-hasil yang diharapkan dari suatu lembaga pen-
didikan. 

2. Permasalahan yang berhubungan dengan isi/materi/ 
bahan pelajaran dan organisasi atau cara pelaksanaan 
dari kurikulum. 

3. Permasalahan dalam hubungan dengan proses penyu-
sunan kurikulum dan revisi atau perbaikan kuri-
kulum. 

Sedangkan peranan guru secara aktif dalam pembinaan 
dan pengembangan kurikulum dapat dijabarkan sebagai beri-
kut: (a) dalam perencanaan kurikulum; (b) dalam pelaksana-
an di lapangan; (c) dalam proses penilaian; (d) pengadminis-
trasian; dan (e) perubahan kurikulum (Uno, 2008: 25-26). 

Jadi, guru yang profesional harus memiliki tanggung 
jawab dan komitmen untuk mengembangkan kurikulum 
dalam arti menganggap bahwa kurikulum sebagai program 
pembelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik, 
bukan sebagai barang mati, sehingga apa yang terdapat di 
dalam kurikulum dapat dijabarkan oleh guru menjadi suatu 
materi yang menarik untuk disajikan kepada peserta didik 
selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, 
guru selalu dituntut untuk mencari gagasan baru demi 
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penyempurnaan proses pendidikan dan pembelajaran. Hal 
ini harus dilakukan agar prestasi peserta didik dapat 
ditingkatkan dari waktu ke waktu.  

e. Guru sebagai Evaluator 
Tujuan utama penilaian adalah untuk melihat tingkat ke-

berhasilan, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pembela-
jaran. Di samping untuk mengetahui kedudukan peserta 
didik di dalam kelas atau kelompoknya. Dalam menjalankan 
fungsinya sebagai penilai hasil beajar peserta didik, guru 
hendaknya secara terus menerus mengikuti hasil belajar yang 
telah dicapai peserta didik dari waktu ke waktu. Informasi 
yang diperoleh dari evaluasi ini akan menjadi umpan balik 
terhadap proses pembelajaran. Umpan balik yang diperoleh 
lewat penilaian akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki 
dan meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Dengan demi-
kian, proses pembelajaran akan terus menerus ditingkatkan 
untuk memperoleh hasil yang optimal (Uno, 2008: 24). 

f. Komitmen terhadap Pelajar sebagai Individu yang Unik 
Bapak dan ibu guru bisa saja menghabiskan waktunya 

untuk mengajar anak-anak satu kelas, tetapi perlu diingat 
dan diketahui bahwa tiap kelas terdiri atas anak-anak perse-
orangan dan setiap anak berbeda dengan anak yang lain. 
Kenyataan pada masa yang lalu di beberapa negara (mung-
kin termasuk di Indonesia) hanya anak yang kaya dan pa-
ndai saja yang bisa bersekolah, mungkin dalam kondisi 
seperti itu beberapa guru dapat mencapai hasil yang baik 
dengan mengajar siswa dan siswinya dengan cara yang sama. 
Sekarang hampir semua anak bisa bersekolah. Maka penting 
bagi semua guru untuk mengetahui bahwa anak-anak ter-
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sebut berlainan dari segi latar belakang keluarga, minat, 
kesehatan, dan sebagainya, untuk itu para guru dapat men-
yesuaikan cara mengajarnya dengan kebutuhan anak secara 
perseorangan. Dengan cara ini, guru dapat membantu anak-
anak yang mempunyai kesukaran atau masalah. Ada guru 
yang memerlukan bantuan dalam mengenal perbedaan pada 
anak-anak dan ada beberapa guru yang terlalu malas dan 
tidak berminat untuk memperlakukan anak-anak sebagai 
individu, karena tentu saja berbicara kepada seluruh kelas 
lebih mudah daripada mengamati dan mendengarkan untuk 
dapat menemukan jenis bantuan apa yang dibutuhkan anak-
anak secara individual. 

Berikut ini adalah pendapat Gardner (1995) mengenai 
beberapa perbedaan yang prinsip dari siswa dan siswi yang 
harus diketahui oleh guru sebagai landasan membangun 
komitmen kesadaran bahwa pelajar sebagai individu yang 
unik.  

g. Perbedaan dalam Latar Belakang Rumah 
1. Rumah yang kaya dan rumah yang miskin. 
2. Rumah tempat anak hidup bahagia dan rumah 

tempat anak hidup tidak bahagia. 
3. Rumah di mana banyak yang dapat dikerjakan dan 

dilihat, dan rumah di mana jauh lebih sedikit hal-hal 
yang menstimulasi anak. 

4. Bahasa yang berbeda-beda yang dipergunakan di 
rumah-rumah. 

5. Pekerjaan yang dikerjakan para orang tua, para 
anggota keluarga, atau para tetangga. 

6. Lingkungan sekitar sekolah.  
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Dengan mengetahui pebedaan-perbedaan ini, guru dapat 
memastikan bahwa pengajaran yang dilaksanakan dapat 
memenuhi kebutuhan dan minat anak-anak. 

h. Perbedaan dalam Kesehatan dan Nutrisi 
1. Tinggi dan berat anak; energi anak dan kesiagaan 

umum-sering dikaitkan dengan makanan yang me-
reka makan (atau tidak makan) 

2. catatan tentang penyakit anak, berapa sering mereka 
tidak masuk sekolah? 

3. Kesehatan emosional anak, apakah mereka bahagia 
dan dapat bergaul dengan yang lain-lain, atau apakah 
mereka menunjukkan tanda-tanda bahaya ketidak-
bahagiaan (kurang minat, terlalu diam, dan terlalu 
agresif)? 

4. Penglihatan dan pendengaran anak.  

Dengan mengetahui perbedaan-perbedaan ini guru dapat 
bekerja sama dengan keluarga dan petugas kesehatan dan 
membantu anak untuk menjadi cukup sehat agar dapat 
belajar baik dan berkembang sesuai dengan yang diharap-
kan. 

 

i. Perbedaan dalam Kemampuan di Sekolah (Gardner, 
1995).  
Ini meliputi sejumlah aspek yang berlainan: 
1. Perkembangan pengetahuan dan keterampilan anak, 

khususnya dalam mata-mata pelajaran dasar seperti 
bahas dan angket. 

2. perkembangan pemahaman anak, khususnya kemam-
puan mereka untuk memehami ide-ide abstrak. 
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3. Perkembangan minat anak pada subyek-subyek esetis 
seperti seni dan musik. 

4. Perkembangan anak pada mata-mata pelajaran yang 
menuntut kondisi fisik, seperti permainan, kete-
rampilan, dan kerajinan. 

5. Perkembangan tanggung jawab anak dan penger-
tiannya tentang bagaimana mereka harus berperilaku. 

Kadangkala guru dapat menggambarkan dan mencatat 
semua aspek perkembangan ini, tetapi tiap guru harus 
mengerti bahwa tiap anak berkembang dalam semua aspek 
ini dan bahwa anak yang berlainan, berkembang dengan 
cara berlainan pada waktu yang berlainan. 

j. Perbedaan-perbedaan dalam Minat (Gardner, 1995) 
Baik di dalam maupun di luar sekolah. Dengan 

mengetahui minat anak-anak, guru dapat belajar bagaimana 
menyajikan pelajaran, sehingga dapat lebih diminati dan 
bermakna bagi anak. Dengan cara ini, anak-anak lebih 
cenderung mengarahkan semua perhatiannya dan upayanya 
pada pekerjaannya  

Memperlakukan peserta didik sesuai dengan kemampuan 
seperti yang dikehendaki oleh UUSPN sungguh sangat 
menguntungkan dilihat dari segi efisiensi program pendi-
dikan. Kalau semua peserta didik memperoleh perlakuan 
yang sama tanpa memandang minat, kemampuan, dan bakat 
yang mereka miliki, sungguh hal ini akan mendorong proses 
pendidikan ke arah yang tidak adil.  

Presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson, pernah 
mengatakan bahwa ‚There is nothing more unequal than 
equal treatment of unequal people‛, artinya tidak ada sesuatu 
yang jauh lebih tidak adil dibanding memberikan perlakuan 
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sama terhadap orang-orang yang memiliki potensi berbeda. 
Ungkapan Jeffreson ini kemudian diangkat menjadi alasan 
bagi penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berbakat 
luar biasa (gifted) di Amerika (Suyanto dan Hisyam, 2000: 
41).  

Di Indonesia kebutuhan anak luar biasa diatur dalam 
UU No. 2 Tahun 1989 dan PP No. 28 dan 29 Tahun 1990 
yang semua itu menjamin bagi diselenggarakannya perla-
kuan khusus untuk para peserta didik yang berbakat luar 
biasa. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi pemerintah 
untuk tidak segera menciptakan peraturan yang menata 
bagaimana cara pendidikan bagi anak-anak gifted di 
Indonesia dan dapat diberlakukan pada semua jenis dan 
jenjang pendidikan.  

k. Komitmen untuk Menciptakan Pengajaran yang Bermu-
tu 
Seorang guru sentiasa merespons perubahan-perubahan 

dan pengetahuan baru dan terkini serta menggabungkan ide-
ide baru tersebut dalam implementasi kurikulum di kelas, 
sehingga pembelajaran menjadi bermutu. Mutu pembela-
jaran atau mutu pendidikan akan dapat dicapai jika guru me-
mahami apa kebutuhan siswa dan apa yang harus dipersiap-
kan oleh guru. Seperti kemampuan guru menciptakan 
pembelajaran yang aktif dan menyenangkan adalah upaya 
yang sangat positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran, 
ditambah lagi dengan upaya maksimal dari guru untuk 
menerapkan delapan keterampilan dasar mengajar: 

1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 
2. Keterampilan bertanya. 
3. Keterampilan memberi penguatan. 
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4. Keterampilan menjelaskan. 
5. Keterampilan mengelola kelas. 
6. Keterampilan mengadakan variasi. 
7. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 
8. Keterampilan mengajar kelompok kecil.  
Jika guru memiliki keempat jenis komitmen tersebut di 

atas, maka para guru senantiasa ikhlas dan sukarela melak-
sanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru serta 
berusaha meningkatkan pengetahuan profesional dan paeda-
goginya untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Berda-
sarkan hasil penelitian Daniel Goleman, bahwa ‚Orang yang 
memiliki komitmen adalah para warga perusahaan teladan.‛ 
Mereka bersedia menempuh perjalanan lebih panjang. Dan 
seperti kerikil yang dilontarkan ke tengah kolam, karyawan 
yang berkomitmen tersebut menyebarkan riak-riak perasaan 
kebahagiaannya ke seluruh lingkungan perusahaan‛ (Tas-
mara, 2006: 63).  

C.  Ciri-ciri Komitmen Guru  
Glickman (dalam Burhanuddin, dkk, 1995: 124) meng-

gambarkan ciri-ciri komitmen guru profesional, antara lain: 
(a) tingginya perhatian terhadap siswanya, (b) banyak waktu 
dan tenaga yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugasnya, 
dan (c) banyak bekerja untuk kepentingan orang lain sebagai 
berikut. 

Tingginya Perhatian terhadap Siswa 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru 

terkait dengan perhatiannya kepada siswa dan siswinya, 
antara lain: 
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1.  Memberikan Bimbingan 
Tugas guru adalah membimbing siswa dan siswinya. 
Membimbing berarti mengarahkan siswa dan siswa mana 
yang mempunyai kemampuan kurang, sedang dan tinggi. 
Masing-masing kemampuan anak didik tersebut 
membutuhkan perlakuan yang harus bebeda-beda pula. 
Artinya siswa yang mempunyai kemampuan intelektual 
rendah, sedang dan tinggi tidak boleh disamaratakan. 
Karena memperlakukan kesamarataan dengan standar 
minimal akan menimbulkan rasa jenuh bagi yang ber-
kemampuan tinggi. Sebaliknya, menyamaratakan bimbi-
ngan pada siswa dengan standar maksimal akan 
menjadikan siswa yang berkemampuan rendah semakin 
tidak paham (Thoifuri, 2008: 47). 
Di sinilah arti bimbingan yang sebenarnya bagi guru. 
Guru harus memahami masing-masing anak didik dari 
kondisi fisik hingga psikisnya agar mampu melaksanakan 
tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Dalam proses bim-
bingan, guru menyatu dalam jiwa siswanya, tidak boleh 
egois atau memaksakan kehendak dengan tujuan agar 
pengajaran cepat sesuai dengan target waktu, akan tetapi 
guru dituntut untuk menghargai kemampuan siswa dan 
siswinya dengan tidak melupakan batasan waktu.  

2.  Mengadakan Komunikasi yang Intensif Terutama dalam 
Memperoleh Informasi tentang Anak Didik 
Komunikasi dalam segala hal sangat dibutuhkan, apalagi 
berkaitan dengan aktivitas sebagai guru. Guru yang 
bijaksana adalah guru yang peduli terhadap keadaan 
siswa dan siswinya, artinya perbedaan-perbedaan yang 
terdapat pada siswa dan siswinya hendaknya dijadikan 
sebagai landasan di dalam memberikan pengajaran. Oleh 
karenanya, guru harus selalu menjalin komunikasi 
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intensif dengan orang tua dan masyarakat terkait dengan 
keadaan keluarga, keadaan lingkungan, dan pergaulan 
siswa dan siswinya. Di sinilah peran guru sebagai 
pengganti orang tua dalam menyiapkan peserta didik 
menjadi anggota masyarakat sangat penting dan niscaya.  

Banyaknya Waktu dan Tenaga yang Dikeluarkan  
Tugas guru merupakan tugas yang kompleks mulai dari 

mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan sebagainya. 
Oleh karenanya, guru harus memiliki banyak waktu dan 
tenaga untuk menunaikan kewajibannya, yaitu sebagai 
berikut:  
a.  Guru tidak hanya pendidik di dalam kelas tetapi juga di 

sela-sela waktu di luar jam mengajar. Ada ungkapan 
hadis yang dijadikan ikon di dalam belajar, yakni: 
‚Belajar sepanjang hayat‛. Merenungkan ungkapan 
tersebut, memberikan pemahaman bahwa belajar itu 
tidak memilih tempat; di kelas, di halaman, di kantin, di 
rumah, di sawah, atau di mana pun sepanjang sua-
sananya kondusif, maka proses belajar bisa berlangsung. 
Apalagi dengan perkembangan teknologi, khususnya 
teknologi informasi, mengubah peran guru dari pengajar 
yang betugas menyampaikan materi pembelajaran men-
jadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan 
belajar (Mulyasa, 2007: 38). Terlepas dari teori di atas, 
seyogianya guru itu siap sedia memberikan pengajaran di 
mana pun dia dibutuhkan oleh siswa dan siswinya. 
Apalagi di lingkungan sekolah, selama enam sampai 
tujuh jam di sekolah harus memberi waktu luangnya 
untuk siswa dan siswinya. 
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b.  Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masya-
rakat. 

 Keberhasilan pendidikan bagi siswa dan siswi dipenga-
ruhi oleh tiga lingkungan; keluarga, sekolah, dan masya-
rakat. Ketiga lingkungan tersebut harus bersinergi saling 
mendukung dalam membentuk kepribadian siswa dan 
siswi. Tugas guru dalam hal ini sebagai perantara atau 
mediator dalam menciptakan hubungan yang harmonis 
antara sekolah dan masyarakat. Karena, sebagus apapun 
pendidikan dan pengajaran dilakukan di sekolah, semen-
tara dukungan masyarakat tidak ada, maka tujuan pendi-
dikan di sekolah hanya sebagai menara gading. Guru 
harus berperan aktif di dalam menciptakan hubungan 
sekolah dengan masyarakat, karena di samping mengem-
ban tugas profesi di sekolah, guru juga mengemban 
peran dan fungsi sebagai tugas kemasyarakatan yang 
memiliki tanggung jawab menyadarkan msyarakat akan 
pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.  

Bekerja Sebanyak Mungkin untuk Orang Lain  
Pekerjaan menjadi guru adalah pekerjaan di bidang jasa. 

Terkait dengan tugas tersebut, para guru dibebankan dengan 
tugas-tugas sebagai berikut:  
a. Guru Memiliki Tugas Profesional 

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang 
memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan 
ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar 
bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dila-
kukan orang diluar kependidikan. Itulah sebabnya profesi ini 
paling mudah terkena pencemaran. Tugas guru sebagai 
profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih (Usman, 
1997: 7) dengan uraian sebagai berikut:  
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1. Mendidik berarti menanamkan, meneruskan dan 
mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik 
(nilai-nilai agama dan budaya). 

2. Melatih berarti membekali anak didik agar memiliki 
keterampilan sebagai bekal dalam kehidupannya. 

3. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Guru Memiliki Tugas Kemanusiaan 
Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus 

dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus 
mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para 
siswanya. Pelajaran yang diberikan hendaknya dapat menjadi 
motivasi bagi siswanya dalam belajar. Bila seorang guru 
dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan 
pertama adalah ia tidak akan dapat menanamkan benih 
pengajarannya kepada para siswanya. Para siswa akan 
enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Tugas guru 
sebagai tugas kemanusiaan meliputi penanaman nilai moral 
kepada anak didik, dan menjadi orang tua kedua bagi siswa 
dan siswinya. Menurut Usman (1997: 7), tugas kemanusiaan 
seorang guru adalah: 

1. Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak 
didik seperti akhlak, budi pekerti, dan sikap kesetia-
kawanan sosial. 

2. Menempatkan diri sebagai orang tua kedua berarti 
memahami jiwa dan watak anak didik. 

c. Guru Memiliki Tugas Kemasyarakatan 
Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih 

terhomat di lingkungannya karena dari seorang guru diha-
rapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini 
berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa me-
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nuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Tugas dan 
peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan 
guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang 
memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju 
kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan guru merupkan 
faktor condisio sine qua non yang tidak mungkin digantikan 
oleh komponen mana pun dalam kehidupan bangsa sejak 
dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer ini.  

Keberadaan guru bagi sesuatu bangsa amatlah penting, 
apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih-
lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah 
lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang kian 
canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang 
cenderung memberi nuansa terhadap kehidupan. Tugas guru 
sebagai tugas kemasyarakatan meliputi (Usman, 1997: 7): 

a. Mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi 
warga negara yang bermoral Pancasila. 

b. Mencerdaskan masyarakat. 

D.  Contoh Komitmen Guru Profesional 
Guru yang memiliki komitmen terhadap tugas setidaknya 

dari dalam dirinya terpancar beberapa sikap; tugas sebagai 
guru merupakan pancaran sikap batin, siap-sedia di manapun, 
dan tanggap terhadap perubahan (Isjoni, 2006: 163). 
1. Tugas sebagai Guru merupakan Pancaran Sikap Batin  

Melaksanakan tugas sebagai guru hendaknya merupakan 
panggilan jiwa yang lahir dari ketulusan hati untuk 
menjalankan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa 
paksa dan dipaksakan. Satu hal yang sangat penting dan harus 
dimiliki oleh seorang guru terkait dengan tugas guru sebagai 
panggilan batin adalah terus dan selalu menjaga kewibawaan di 
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hadapan anak didik. Kewibawaan merupakan pancaran sikap 
seseorang, termasuk pendidik. Pendidik harus memiliki 
kewibawaan (kekuasaan batin mendidik) dan menghindari 
penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang semata-
mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan 
merupakan pancaran batin yang dapat menimbulkan pada 
pihak lain sikap untuk mengakui, menerima, dan menuruti 
dengan penuh pengertian atas kekuasaan tersebut. Kewibawaan 
mendidik hanya dimiliki oleh mereka yang sudah dewasa 
rohani yang ditopang oleh kedewasaan jasmani. Kedewasaan 
jasmani tercapai bila individu telah mencapai puncak 
perkembangan jasmani yang optimal atau telah mencapai 
proporsi yang sudah mantap. 

M.J. Langeveld (dalam Isjoni, 2006: 164) menguraikan, 
ada tiga sendi kewibawaan yang harus dibina, yaitu: keperca-
yaan, kasih sayang, dan kemampuan. Pendidik harus percaya 
bahwa dirinya bisa mendidik dan juga harus percaya bahwa 
peserta didik dapat dididik. Begitu pula halnya dengan kasih 
sayang yang mengandung dua makna, yakni penyerahan diri 
kepada yang disayangi dan pengendalian terhadap yang disa-
yangi. Dengan adanya sifat penyerahan diri maka timbul kese-
diaan untuk berkorban yang dalam bentuk konkretnya berupa 
pengabdian dalam kerja pada diri pendidik. Pengendalian ter-
hadap yang disayangi dimaksud-kan agar peserta didik tidak 
berbuat sesuatu yang merugikan dirinya. Kemampuan men-
didik dapat dikembangkan melalui beberapa cara, antara lain 
pengkajian terhadap ilmu penge-tahuan pendidikan, meng-
ambil manfaat dan pengalaman kerja, dan lain-lain. 

2. Siap-sedia di Manapun 
Manakala seseorang calon guru mengajukan permoho-

nan untuk menjadi guru, maka ada satu komitmen yang 
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harus dibuat mereka, yakni mengajukan penyataan siap dan 
bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara 
republik Indonesia. Disadari atau tidak, bila mana calon 
guru tersebut berhasil lulus seleksi, maka penyataan yang 
sudah dibuat akan menjadi komitmen yang haus dilaksana-
kan. Artinya, para guru tidak akan mengingkarinya, di mana 
pun dan kapan pun serta oleh siapapun, dengan penuh rasa 
tanggung jawab dia akan melaksanakan tugas, walaupun di 
lokasi terpencil (desa) sekalipun. 

Dengan modal kompetensi sosial yang dimiliki oleh para 
guru, tempat tugas di mana pun tidaklah menjadi peng-
halang untuk menunaikan kewajibannya sebagai pendidik. 
Artinya dengan kompetensi tersebut, seorang guru mampu 
beradaptasi di mana pun dan dengan siapapun 

3. Tanggap terhadap Perubahan 
Tuntutan seorang guru profesional, salah satunya adalah 

selalu bersedia dan berupaya mengembangkan dirinya 
dengan jalan mengisi waktu luangnya untuk selalu belajar 
dan bersikap responsif terhadap perkembangan ilmu penge-
tahuan. Artinya seorang guru tidak boleh merasa puas 
dengan pengetahuan yang ada pada dirinya, akan tetapi 
setiap waktu harus terus menerus menambah khazanah 
pengetahuannya. Guru yang profesional adalah yang terus-
menerus membudayakan diri dengan memiliki cukup waktu 
luang untuk mempertajam daya intelektualnya, sehingga 
segala bentuk perubahan yang terjadi di tengah masyarakat 
terutama yang berkaitan dengan pengetahuan harus 
mendapat perhatian dan respons agar penyajian materi 
pembelajaran lebih menarik dan kaya dengan informasi dan 
pengetahuan yang baru.  
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BAB VII 

PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, 
EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN 

(PAKEM)  

A.  Pengertian PAKEM 
AKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, 
Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Aktif dimaksud-
kan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus 

menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif 
bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. 
Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar 
yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat 
kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar-
mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan 
perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu 
curah perhatiannya (time on task) tinggi. Keadaan aktif dan 
menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran 
tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus 
dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, 
sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran 
yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan 
menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran 
tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa. 

P 
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B.  Penerapan PAKEM 
Perlunya Belajar Aktif 

Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran meru-
pakan manifestasi dari belajar bagaimana belajar (learn how 
to learn). Keterlibatan mereka secara aktif dalam pembela-
jaran memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk 
mengeksplorasi informasi, mengidentifikasi dan memecah-
kan masalah, serta membangun sendiri konsep-konsep yang 
ingin dipelajarinya. Keseluruhan pengalaman belajar ini akan 
memberikan keterampilan kepada siswa bagaimana sesung-
guhnya belajar yang dapat menjadi bekal untuk menjadi 
pebelajar seumur hidup. Pribadi yang mampu belajar terus 
menerus seperti inilah yang diharapkan mampu beradaptasi 
dengan berbagai pesatnya perkembangan zaman serta 
berkompetisi di era global.  

Perlunya Belajar Kreatif 
Kendati saat ini banyak dibutuhkan, kreativitas, dan 

orang-orang yang kreatif masih saja belum banyak jum-
lahnya. Konon hal inilah yang menyebabkan bangsa 
Indonesia tidak banyak menghasilkan paten atau temuan. 
Mandulnya bangsa Indonesia dalam menghasilkan temuan-
temuan baru tentu saja menjadi kendala untuk dapat 
bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain didunia. Oleh 
karenanya, penting bagi siswa untuk semenjak dini 
menghasilkan kreasi-kreasi atau belajar mengkreasi sesuatu. 
Guru PAKEM seyogianya memberikan kesempatan yang 
luas kepada siswa untuk menghasilkan karya baik secara 
berkelompok maupun individual. 
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Perlunya Pembelajaran yang Efektif 
Banyak bukti yang menunjukkan bahwa pendidikan di 

negara kita masih jauh tertinggal dari negara-negara yang 
lain. Salah satu bukti rendahnya prestasi belajar siswa 
Indonesia dapat dicermati dari hasil Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) yang dilaksanakan 
oleh IEA. Institusi ini membandingkan prestasi belajar 
matematika dan sains siswa Amerika Serikat dan siswa-siswa 
di negara yang lain. Hasil rerata untuk sekolah menengah, 
Indonesia berada pada urutan ke 36 dari 45 negara yang 
diteliti. Skor rerata siswa Indonesia adalah 420, jauh di 
bawah rata-rata internasional 471 (National Center for 
Educational Statistics, Desember 2004).  

Perlunya Pembelajaran yang Menyenangkan 
Riset tentang learning society atau masyarakat belajar 

menunjukkan bahwa perilaku belajar anggota masyarakat 
dipengaruhi oleh pengalaman belajar mereka ketika masih 
kecil. Mereka yang mengalami pembelajaran yang menyenang-
kan cenderung akan mengulanginya dan tumbuh menjadi 
pebelajar seumur hidup. Mereka yang mengalami suasana 
pembelajaran yang buruk dan guru-guru yang galak cenderung 
untuk tidak melanjutkan proses belajar. Berkaitan dengan hal 
ini pembelajaran perlu dikondisikan sedemikian rupa sehingga 
siswa belajar dengan asyik atau menyenangkan. 

C.  Upaya Mewujudkan PAKEM 
Agar Siswa Aktif 
1. Guru bersahabat dan bersikap terbuka. 
2. Guru mengajukan pertanyaan yang mengundang banyak 

jawaban siswa. 
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3. Guru merespons dan menghargai semua jawaban siswa. 
4. Guru membantu siswa menyelesaikan tugas. 

Agar Siswa Kreatif 
1. Guru membangun lingkungan belajar yang kreatif. 
2. Guru memberi kesempatan siswa menghasilkan karya 

atau menuangkan kreativitas. 
3. Guru menghargai dan memajangkan hasil karya siswa. 

Agar Pembelajaran efektif 
1. Guru memberikan tugas dengan jelas. 
2. Guru memperhatikan waktu. 
3. Guru memanfaatkan sumber belajar dan media belajar 

yang tepat. 
4. Guru mengakomodasi gaya belajar siswa ketika presenta-

si. 
5. Guru mengelola kelas dengan baik. 

Agar Pembelajaran Menyenangkan 
1. Guru tampil semangat, antusias, dan gembira. 
2. Guru menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 
3. Guru memanfaatkan energizer dan humor.  

D.  Menciptakan Kelas yang Mendukung PAKEM 
Mengelola Kelas yang Bersifat Fisik 

Pengelolaan kelas yang bersifat fisik menentukan keber-
hasilan pembelajaran. Tidak ada satu pengelolaan perkakas 
kelas yang ideal, tetapi terdapat banyak pilihan yang dapat 
digunakan. Pengelolaan kelas yang bersifat fisik untuk 
pembelajaran aktif adalah menarik dan menantang terutama 
jika perkakas kelas kurang ideal. Pengelolaan fisik berkaitan 
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dengan pengaturan perkakas kelas, seperti pengelolaan 
tempat duduk siswa, pajangan kelas, sudut baca, alat peraga, 
sumber belajar, dan sebagainya, agar pembelajaran PAKEM 
dapat berlangsung dengan baik. Penataan kelas dapat berupa 
penataan terpusat (center based) dan tempat kerja (work 
station).  
a. Pengelolaan tempat duduk (bangku) 

Berikut adalah beberapa bentuk penataan bangku yang 
dapat disesuaikan dengan keadaan di kelas. 
1. Bentuk U 

Bentuk ini merupakan bentuk yang dapat menjawab 
semua kebutuhan. Murid-murid memiliki bangku sebagai 
tempat membaca atau menulis; dapat bertatap muka dengan 
guru dan atau melihat media visual dengan mudah; dapat 
bertatap muka antara murid dengan murid. Kelemahan 
penataan bangku bentuk ini adalah membutuhkan ruang 
yang luas. Beberapa bentuk U adalah seperti diilustrasikan 
oleh gambar 1 dan gambar 2. 

 

 

Gambar 1 
Bentuk U ideal 

 

Gambar 2  
Bentuk U mirip setengah 

lingkaran 
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2. Bentuk Kelompok atau Tim 
Bentuk ini memudahkan interaksi antar-anggota dalam 

kelompok dan antar-kelompok. Kelemahan bentuk ini 
adalah terdapat beberapa murid yang membelakangi papan 
tulis sehingga mereka harus memutar kursinya agar dapat 
menghadap papan tulis atau mendengarkan penjelasan guru. 
Hal ini dapat diatasi dengan menempatkan tempat duduk 
sedemikian sehingga tidak ada murid yang tempat duduknya 
membelakangi papan tulis. 

Salah satu contoh bentuk kelompok adalah diilustrasikan 
dalam bentuk gambar 3. 

 

Gambar 3  
Penataan bangku dalam bentuk kelompok 

3. Bentuk Konferensi 
Bentuk ini lebih mudah disusun jika bangku berbentuk 

empat persegi. Penataan bentuk ini meminimkan peran guru 
dan memaksimalkan peran kelas. Bentuk persegi seperti 
diilustrasikan oleh gambar 4 memberikan kesan formal jika 
guru duduk di ujung meja. 
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Gambar 4  
Bentuk konferensi dengan guru duduk di ujung meja 

Jika guru menempati posisi di tengah dari sisi yang pan-
jang, beberapa murid yang duduk di pojok akan mengalami 
kesulitan melihat guru. Ini diilustrasikan oleh gambar 5. 

 

Gambar 5 
Bentuk konferensi dengan guru duduk  

di tengah-tengah sisi panjang 

Bentuk konferensi dapat juga dibentuk dengan mengga-
bungkan beberapa meja sedemikian sehingga di tengah su-
sunan meja berupa daerah kosong. Ini diilustrasikan dalam 
bentuk gambar 6. 

 
Gambar 6  

Bentuk konferensi dengan susunan meja di tengah kosong 
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4. Bentuk Lingkaran 
Pengaturan tempat duduk siswa tanpa bangku/meja me-

mungkinkan paling banyak tatap muka secara langsung 
antarmurid dan antara guru dan murid. Bentuk lingkaran ini 
cocok sekali untuk diskusi seluruh kelas. Bentuk ini diilus-
trasikan oleh gambar 7. 

 

Gambar 7  
Bantuk lingkaran tanpa meja/bangku 

Jika menginginkan murid-murid dapat menulis maka 
meja/bangku dapat diletakkan di belakang kursi/tempat 
duduk murid, sehingga mereka tinggal memutar kursi/tem-
pat duduknya jika ingin menulis. Ini diilustrasikan oleh 
gambar 8. 

 

Gambar 8  
Bentuk lingkaran dengan bangku/meja di belakangnya 
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5. Kelompok dalam Kelompok 
Bentuk ini memungkinkan untuk kegiatan fishbowl, 

yakni kegiatan diskusi pada lingkaran-lingkaran yang se-
pusat. Murid-murid yang berada pada lingkaran dalam 
berdiskusi sedangkan murid-murid pada lingkaran lebih luar 
mendengarkannya. Bentuk ini juga cocok untuk kegiatan 
bermain peran, berdebat atau pengamatan. Seperti diilus-
trasikan oleh gambar 9. 

 

Gambar 9  
Kelompok dalam kelompok 

6. Bentuk Tempat Kerja 
Bentuk ini cocok untuk kegiatan yang aktif, kegiatan 

laboratorium yang membutuhkan murid-murid pada tempat 
kerja untuk melakukan tugas atau prosedur yang telah 
didemosntrasikan misalnya kegiatan mengoperasikan mesin, 
melakukan eksperimen, komputasi, dan lain-lain. Contoh 
pengaturan bangku bentuk ini (lihat gambar 10) adalah 
dengan menempatkan dua murid pada tempat kerja yang 
sama agar mendorong belajar berpasangan. 
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Gambar 10  
Penataan tempat duduk bentuk tempat kerja 

7. Bentuk Kelompok Campuran 
Bentuk ini cocok untuk ruang kelas yang besar sehingga 

bangku dapat diatur dalam beberapa kelompok campuran. 
Bentuk ini memudahkan untuk kegiatan belajar berbasis 
kelompok. Dalam pengaturan, antar-kelompok ditempatkan 
berjauhan agar tidak saling mengganggu, tetapi jangan 
terlalu jauh yang menyebabkan kesulitan dalam komunikasi. 
Contoh bentuk ini diilustrasikan oleh gambar 11. 

 

Gambar 11  
Bentuk kelompok campuran 
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8. Bentuk Kelas Tradisional 
Bentuk tradisional (bentuk baris) ini tidak mendukung 

belajar aktif. Namun demikian jika tidak cara lain yang bisa 
diterapkan, maka bentuk tradisional ini masih bisa diubah 
dengan menempatkan dua murid berpasangan sehingga 
dapat tercipta belajar berpasangan. 

 

Gambar 12  
Bentuk kelas tradisional yang dimodifikasi 

9. Bentuk V atau Pangkat Tentara  
Untuk kelas dengan jumlah murid yang besar (30 orang 

atau lebih) dan meja/bangku berbentuk persegi maka bentuk 
V dapat digunakan untuk lebih mengurangi jarak antar-
murid, memungkinkan pandangan ke depan lebih baik dan 
lebih dapat melihat murid lain dibandingkan dengan bentuk 
tradisional. 

 

Gambar 13  
Penataan bangku dalam bentuk huruf V 
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10. Bentuk Auditorium 
Walaupun bentuk ini kurang mendukung kegiatan 

belajar aktif, namun masih dapat diterapkan. Bentuk ini 
dapat direalisasikan jika bangku mudah dipindahkan dan 
diatur dalam bentuk setengah lingkaran. Keuntungan bentuk 
ini ada pada kedekatan jarak dan pandangan. Jika bangku 
sulit atau tidak mungkin dipindahkan, maka guru dapat 
meminta murid-murid untuk duduk sedekat mungkin ke 
pusat.  

 

 

 

 

Gambar 14 
Penataan bangku dalam bentuk auditorium 

E. Mengelola Pajangan Kelas 
Kelas yang memiliki pajangan akan mendukung 

pelaksanaan PAKEM. Pajangan kelas dikelola dengan 
memperhatikan beberapa hal berikut: 

1. Pajangan dipasang pada tempat yang mudah dibaca oleh 
anak (tidak terlalu tinggi). 

2. Pekerjaan anak hendaknya dipajangkan secara individual 
sehingga dapat dikenali dengan mudah; tidak bercampur 
dengan yang lain, atau tidak dalam bendelan. 

3. Yang dipajangkan hendaknya dalam keadaan bersih, rapi 
dan menarik. 
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4. Materi yang dipajangkan dapat ditempelkan pada dinding, 
digantungkan pada langit-langit ruangan, digantungkan 
pada tali/kawat yang dibentangkan dari dinding samping 
kanan ke dinding samping kiri kelas atau diatur pada meja 
pamer. 

5. Pajangan diganti apabila sudah tidak menarik lagi atau 
menjadi kotor. 

6. Materi yang dapat dipajangkan. 
7. Hasil karya siswa. 

a. Tulisan anak seperti cerita, karangan, puisi, laporan, 
buku yang dibuat oleh anak, model, grafik, gambar, 
dan hasil kerajinan atau kesenian. 

b. Hasil pekerjaan anak yang menunjukkan ada unsur 
kreativitas dan menarik untuk dilihat dan dibaca hen-
daknya dipajangkan. 

c. Contoh-contoh hasil karya anak yang baik untuk dipa-
jangkan. 

d. Kadang-kadang hasil kerja anak yang lambat (slow 
learner) perlu dipajangkan untuk memotivasi mereka. 

8. Bahan cetak 
a. Gambar, chart, diagram, dan benda-benda yang relevan 

dengan kegiatan yang sedang dibahas di kelas. 
b. Buku untuk anak yang harus dibaca dan dilihat. 
c. Bahan, sumber belajar, dan peralatan yang sedang 

digunakan untuk kegiatan belajar. 

Pengelolaan Alat Peraga 
Agar pelaksanaan PAKEM berjalan lancar, kelas perlu 

memiliki alat peraga yang memadai. Alat peraga tidak harus 
dibeli, tetapi dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana. Guru 
dan siswa dapat bekerja bersama untuk membuat alat 
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peraga. Beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan alat 
peraga: 

1. Berusaha untuk membuat alat peraga sebanyak 
mungkin terutama untuk hal-hal yang abstrak. Alat 
peraga dapat dibuat dari bahan bekas/sederhana. 

2. Alat peraga diletakkan pada tempat yang mudah 
dijangkau siswa tetapi tetap aman. 

3. Alat peraga diupayakan sering digunakan, di samping 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga 
meningkatkan apresiasi siswa terhadap alat peraga. 

4. Aturan penggunaan alat peraga perlu dibuat dan 
ditaati. 

Pengelolaan Sudut Baca/Perpustakaan Kelas 
Kelas perlu menyediakan banyak sumber belajar, seperti 

buku, majalah, koran dan sebagainya baik baru maupun 
bekas (lama). Guru dan siswa dapat mengumpulkan sumber 
belajar ini dengan berbagai cara, seperti siswa membawa 
buku, majalah dan sebagainya yang sudah tidak 
dipergunakan, meminta pada paguyuban kelas atau 
masyarakat untuk menyumbangkan buku, majalah atau 
koran dan sebagainya. Untuk merangsang siswa membaca 
buku, kegiatan seperti membaca dalam hati selama 10 menit 
sebelum kelas dimulai di pagi hari, meminta siswa 
menceritakan kembali isi bacaan dan sebagainya perlu 
digalakkan. Perlu juga dibuat aturan pemakain dan 
pengembalian buku ke tempat semula setelah memakainya. 
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Pengelolaan Alat Bantu Belajar  
Kelas perlu menyediakan banyak alat belajar lain, seperti 

jenis-jenis biji tanaman, berbagai jenis batuan dan sebagainya 
yang dapat menunjang kegiatan PAKEM di kelas. 

Mengelola Kelas yang Bersifat Non Fisik  
Di samping berbentuk fisik, kelas juga bersifat non-fisik 

dan membutuhkan pengelolaan yang mendukung PAKEM 
dengan cara berikut ini: 
1.  Menjalin hubungan baik dengan siswa. Caranya antara 

lain: 
a. Menunjukkan rasa tertarik kepada siswa sebagai 

seorang individu. 
b. Memberikan feedback pada kemajuan yang dicapai 

setiap individu. 
c. Secara terbuka menggali gagasan dan pendapat siswa. 
d. Menghargai pendapat dan jawaban siswa. 
e. Tertawa bersama siswa bukan menertawakan siswa. 
f. Bekerja dengan siswa sebagai anggota tim kelas. 
g. Menunjukkan rasa gembira yang sungguh-sungguh 

bila siswa berhasil.  
2.  Menyeimbangkan pujian dan kritik. Caranya antara lain: 

a. Menggunakan variasi pujian verbal dan non-verbal. 
b. Menunjukkan pujian tersebut untuk pencapaian yang 

spesifik tertentu. 
c. Diberikan sebagai penghargaan terhadap usaha keras 

siswa mengerjakan kegiatan/tugas sulit. 
d. Menekankan keberhasilan sebagai hasil upaya keras. 

3.  Membangun energi kelas. Apakah energi kelas itu? 
a. Aura kreativitas yang ditimbulkan karena adanya 

interaksi antara siswa. 
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b. Energi kelas mendorong siswa untuk berusaha 
mencapai hasil yang lebih tinggi. 

4.  Bagaimana cara menimbulkan energi kelas? 
a. Memberikan bimbingan dan kepemimpinan yang 

tegas. 
b. Persiapan mengajar yang baik. 
c. Selalu berpikiran positif dan gembira. 

5.  Menciptakan disiplin kelas. Beberapa petunjuk: 
a. Raihlah rasa hormat dari siswa dengan cara 

memperlakukan siswa secara adil. 
b. Nyatakan secara eksplisit perilaku yang diharapkan 

(cara menjawab pertanyaan guru, cara berbicara, cara 
bekerja kelompok, cara menghargai teman, dan lain-
lain).  

c. Tegas tapi hangat dalam menangani pelanggaran. 
d. Tetap menjaga kehormatan siswa. 
e. Selesaikan masalah disiplin di luar kelas. 
f. Cari akar masalah bukan mengobati gejalanya. 

Dari paparan singkat mengenai PAKEM dapat dipahami 
bahwa mengajar membutuhkan suasana yang kondusif agar 
terjadi proses pembelajaran yang efektif. Menjadikan proses 
mengajar yang efektif artinya harus mampu melibatkan 
peserta didik, baik keterlibatan emosional, pikiran, dan fisik. 
Keterlibatan emosional menjadikan siswa merasakan 
pentingnya materi yang dipelajari sehingga benar-benar 
dijadikan sebagai kebutuhan. Melibatkan pikiran untuk 
mempelajari berbagai konsep maupun prinsip dalam ilmu 
pengetahuan yang dipelajari, dan keterlibatan fisik adalah 
untuk mengasah berbagai keterampilan dalam 
mengembangkan bakat.  
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Untuk memenuhi hal tersebut di atas, guru dituntut 
mampu mengelola proses belajar mengajar yang memberikan 
rangsangan kepada siswa sehingga ia mau belajar (Usman, 
1997). Dengan demikian, keinginan untuk mencapai tiga 
kawasan (ranah) pembelajaran yakni kognitif, afektif, dan 
psikomotor dapat dicapai. Melakukan kegiatan yang demi-
kian ini tentunya tidaklah mudah. Guru harus dapat tampil 
dengan penuh semangat menggembirakan dan menyenang-
kan kelas. Salah satu yang mungkin akan terjadi adalah 
sulitnya guru keluar dari kebiasaan mengajar selama ini. 
Harus diakui bahwa telah banyak dilakukan berbagai kegia-
tan yang mengarah kepada perubahan-perubahan dalam 
pembelajaran. Perubahan tersebut dilakukan karena karak-
teristik siswa yang dihadapi terus berubah. Perubahan 
karakeritisik ini tentunya juga diakibatkan oleh perubahan 
dan perkembangan lingkungan di mana siswa tinggal.  

Untuk menciptakan suasana kelas menjadi menarik, ada 
beberapa kiat yang dapat diterapkan oleh guru: 

1. Menjadikan pertemuan awal bukan untuk memulai 
materi, tetapi berusaha untuk membuat hubungan 
emosional yang kuat dengan siswa.  

2. Guru kemudian berusaha untuk memaksimalkan 
fungsi kelas, berusaha memanfaatkan beberapa ba-
gian yang ada dalam kelas dan di luar kelas sebagai 
mediator, bahkan sumber belajar bagi siswa. 

3. Guru harus melibatkan siswa dalam proses pembela-
jaran dengan cara berusaha masuk ke dalam ‚dunia‛ 
siswa, berkomunikasi dengan bahasa mereka, men-
coba memberi respons positif terhadap hobi mereka, 
membuat cerita dari dunia mereka.  
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Dengan menjalin ikatan emosional dengan siswa seperti 
di atas dapat tercipta interaksi pembelajaran yang penuh 
dengan suasana menyenangkan. Dengan harapan, siswa ke-
mudian akan memiliki kemauan untuk menerima, menden-
gar, dan melakukan ajakan guru. Jadi anak didik adalah 
‚kunci‛ yang menentukan untuk terjadinya interaksi edu-
katif (Djamarah, 2000). Membuat kelas yang menyenangkan, 
guru juga perlu mengawali dengan keyakinan akan kemam-
puan diri. Sebab keyakinan ini memberi pengaruh terhadap 
kemampuan sendiri. Jika guru itu sendiri sudah mengawali 
kegiatan dengan kecemasan (meragukan diri), yakinlah 
bahwa pembelajaran yang dipandu tidak akan membuat 
siswa dan siswi menjadi betah, bahkan bisa jadi guru sendiri 
menjadi tidak betah dan tidak nyaman di dalam kelas. Guru 
juga harus yakin bahwa siswa dan siswi yang dihadapi 
memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang.  

Terkait dengan hal ini sekurang-kurangnya ada tiga hal 
yang perlu diupayakan guru untuk menciptakan suasana 
kelas yang aktif dan menyenangkan, yaitu: 

a. Mengenali dan membantu anak-anak yang kurang 
terlibat dalam proses belajar mengajar. 

b. Menyiapkan siswa dan siswi secara tepat. Persyaratan 
awal apa yang diperlukan anak untuk mempelajari 
tugas belajar yang baru. 

c. Menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan-kebu-
tuhan individual siswa dan siswi (Usman, 1997). 

 
Dengan berusaha menciptakan pembelajaran sebagaima-

na digambarkan di atas dimungkinkan akan dapat memper-
kecil dan lambat laun akan menghilangkan kesalahan yang 
selama ini tidak sadar sering dilakukan guru. Kesalahan yang 
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dimaksud adalah mengambil jalan pintas dalam pembela-
jaran, menunggu peserta didik berperilaku negatif, meng-
gunakan destructive discipline, mengabaikan perbedaan 
peserta didik, merasa paling pandai, diskriminatif, dan 
memaksa hak siswa (Mulyasa, 2001). 

 



96 ~ Kiat Sukses Menjadi Guru Halal 

BAB VIII 

KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR 

eterampilan dasar mengajar bagi guru bukanlah 
istilah yang baru/asing, bahkan komponen dalam se-
tiap keterampilan tersebut konsepnya telah dikuasai. 

Akan tetapi, seringkali penguasaan konsep tidak diiringi oleh 
kemampuan dalam menerapkannya. Berbagai keterampilan 
itu penting untuk dilatihkan. Upaya dalam menciptakan sua-
sana pembelajaran aktif dan menyenangkan pada dasarnya 
dapat dilakukan melalui penerapan kete-rampilan dasar men-
gajar tersebut dengan konsisten, apalagi jika guru mampu 
menciptakan improvisasi dan pengem-bangan dalam setiap 
keterampilan dasar mengajar. Beberapa keterampilan dasar 
mengajar adalah sebagai berikut. 

A.  Keterampilan Membuka dan Menutup 
Keterampilan ini merupakan dua kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh guru untuk memulai dan mengakhiri pem-
belajaran. Agar kegiatan tersebut dapat memberikan sum-
bangan yang berarti terhadap pencapaian tujuan pembela-
jaran, maka perlu dilakukan secara profesional (Mulyasa, 
2001). 

Membuka pelajaran (set instruction) adalah usaha atau 
kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembela-
jaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental 

K 
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maupun perhatiannnya terpusat pada apa yang akan 
dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek 
yang positif terhadap kegiatan belajar. Menutup pelajaran 
(closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 
mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksud-
kan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa 
yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat 
pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam 
proses pembelajaran.  

Komponen membuka dan menutup pelajaran sebagai-
mana dijelaskan M. Uzer Usman (1992: 85) adalah sebagai 
berikut: 
a.  Membuka Pelajaran, komponennya meliputi: 

1. Menarik perhatian siswa. Gaya mengajar, peng-
gunaan media pembelajaran atau pola interaksi yang 
bervariasi. 

2. Menimbulkan motivasi disertai kehangatan dan kean-
tusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, menge-
mukakan ide yang bertentangan dan memperhatikan 
minat atau interest siswa. 

3. Memberi acuan melalui berbagai usaha, seperti men-
gemukakan tujuan pembelajaran dan batas-batas tu-
gas, menyarankan langkah-langkah yang akan dila-
kukan, mengingatkan masalah pokok yang akan 
dibahas dan mengajukan beberapa pertanyaan. 

4. Memberikan apersepsi (memberikan kaitan antara 
materi sebelumnya dengan materi yang akan dipela-
jari) sehingga materi yang dipelajari merupakan satu 
kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. 

b.  Menutup Pelajaran. Dalam menutup pelajaran, cara yang 
harus dilakukan guru adalah: 
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1. Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan 
merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Melakukan evaluasi. Bentuk evaluasi yang dilakukan 
oleh guru antara lain adalah mendemonstrasikan ke-
terampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi 
lain, mengeksplorasi pendapat siswa sendiri, dan 
memberikan soal-soal tertulis. 

B. Keterampilan Bertanya 
Dalam keterampilan bertanya terdapat dua keterampilan 

yang perlu dimiliki guru, yaitu keterampilan bertanya dasar 
dan keterampilan bertanya lanjutan. Dalam keterampilan 
bertanya dasar yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan-
nya adalah: pertanyaan jelas dan singkat, memberi acuan, 
memusatkan perhatian, memberi giliran dan menyebarkan 
pertanyaan, pemberian waktu berpikir bagi siswa, dan 
pemberian tuntunan. Sedangkan pada keterampilan bertanya 
lanjutan adalah pengubahan tuntunan tingkat kognitif, 
pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak, dan 
peningkatan terjadinya interaksi. Pertanyaan yang diajukan 
guru tidak semata-mata bertujuan mendapatkan informasi 
tentang pengetahuan siswa, tetapi yang jauh lebih penting 
adalah untuk mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan pembelajaran (Aqib, 2002: 1001). 

Keterampilan bertanya merupakan komponen yang 
paling penting dalam pembelajaran yang PAKEM. Pilihan 
pertanyaan yang dikemukakan oleh guru akan menentukan 
apakah tercipta kelas yang PAKEM atau tidak. Beberapa 
prinsip pertanyaan yang baik di antaranya:  
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a. Pertanyaan disampaikan keseluruh siswa sehingga 
semua siswa merasa berkewajiban menyampaikan ja-
waban. 

b. Mengundang banyak alternatif jawaban dari siswa. 
c. Memotivasi siswa untuk menjawab dalam kalimat 

yang cukup panjang.  
d. Disampaikan dengan cukup keras dan sedapat mung-

kin tidak diulang-ulang. 
e. Pertanyaan merangsang siswa untuk berfikir kritis. 

Mengajukan pertanyaan bertujuan untuk: 
a. Mendorong siswa untuk menggali informasi. 
b. Merangsang rasa ingin tahu.  
c. Melatih siswa untuk mengidentifikasi dan menemu-

kan masalah. 
d. Membimbing siswa untuk merumuskan hipotesis. 
e. Membimbing siswa untuk mengolah data. 
f. Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan ber-

dasarkan data.  
g. Membimbing siswa untuk mentransfer pengetahuan 

atau konsep ke masalah baru atau ke penerapan 
dalam pemecaham masalah. 

Dalam mengajukan pertanyaan, beberapa acuan yang 
mesti diperhatikan oleh seorang guru adalah: 

a. Kalimat pertanyaan mudah dimengerti oleh sebagian 
besar siswa. 

b. Susunan kalimat sederhana tetapi mengarah pada 
titik permasalahan yang ditanyakan. 

c. Kalimat pertanyaan disederhanakan jika siswa meng-
alami kesulitan menjawabnya. 
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Seorang guru perlu memberikan waktu tunggu terhadap 
jawaban siswa setelah mengajukan pertanyaan. Waktu tung-
gu pertanyaan memang sangat diperlukan oleh karena: 

a. Waktu tunggu memberikan kesempatan pada siswa 
untuk memahami maksud pertanyaan. 

b. Waktu tunggu memberikan kesempatan pada siswa 
untuk memikirkan alternatif jawaban terhadap per-
tanyaan.  

c. Waktu tunggu yang diberikan oleh guru akan meli-
batkan keseluruhan siswa dalam kelas untuk bertang-
gung jawab menjawab pertanyaan. 

d. Waktu tunggu sekitar 3 detik sampai dengan 15 detik 
tergantung pada tingkat kesulitan pertanyaan. 

Semua siswa haruslah merasa bertanggung jawab untuk 
menjawab pertanyaan. Namun demikian, jika tiba waktunya 
guru harus menentukan siapa yang akan diberikan kesempatan 
untuk menjawab pertanyaan. Dalam hal ini, ada beberapa hal 
yang mesti diperhatikan oleh seorang guru, antara lain: 

a. Sebelum menjawab pertanyaan, siswa sebaiknya dibe-
rikan kesempatan untuk mengangkat tangan. Namun 
siswa yang tidak mengangkat tangan juga dapat 
dipilih oleh guru. 

b. Untuk pertanyaan yang mudah terlebih dahulu dapat 
dipilih siswa yang tingkat kemampuannya rendah, 
pertanyaan yang sulit diberikan pada siswa yang 
kemampuannya lebih tinggi.  

c. Semua siswa sebaiknya diberikan kesempatan yang 
sama untuk menjawab pertanyaan sehingga kelas 
tidak hanya didominasi siswa tertentu. 

d. Siswa laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan 
yang berimbang dalam menjawab pertanyaan.  
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Dalam pembelajaran PAKEM semua jawaban siswa perlu 
diberikan balikan secara positif, maksudnya, keberanian 
mereka dalam menjawab pertanyaan perlu dihargai sehingga 
membangkitkan kepercayaan diri mereka. Jika jawaban siswa 
kurang tepat, mereka juga perlu diberikan reward. Namun 
perlu juga diberikan isyarat bahwa jawabannya kurang tepat 
dan mengundang siswa lain untuk menyempurnakannya.  

C.  Keterampilan Memberi Penguatan 
Penguatan atau sering disebut dengan reinforcement me-

rupakan respons balik yang dilakukan guru terhadap perila-
ku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya 
kembali perilaku tersebut. Pemberian penguatan sesungguh-
nya memberikan pengaruh dalam membangkitkan dan 
meningkatkan motivasi siswa dalam melakukan berbagai hal 
dalam pembelajaran dan aktif dalam berpartisipasi. Pengua-
tan ini dapat dilakukan melalui pemberian penguatan secara 
verbal maupun non verbal (Usman, 997: 80). 

Penguatan adalah segala bentuk respons apakah bersifat 
verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti: 
bagus, pintar, ya, betul, tepat sekali, dan sebagainya), 
maupun non verbal (biasanya dilakukan dengan gerak, 
isyarat, pendekatan, dan sebagainya) merupakan bagian dari 
modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa 
yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan 
balik (feedback) bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu 
tindak dorongan atau koreksi.  

Reinforcement dapat berarti juga respons terhadap suatu 
tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan ber-
ulangnya kembali tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan ganjaran atau membesar-
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kan hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam 
interaksi pembelajaran. Tujuan dari pemberian penguatan ini 
adalah untuk: 

1. Meningkatkan perhatian siswa terhadap pembela-
jaran. 

2. Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. 
3. Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah 

laku siswa yang produktif. 

Ada 4 cara dalam memberikan penguatan (reinfor-
cement), yaitu: 

1. Penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan harus 
jelas kepada siapa ditujukan, yaitu dengan cara 
menyebutkan namanya, sebab bila tidak jelas akan 
tidak efektif. 

2. Penguatan kepada kelompok siswa, yaitu dengan 
memberikan penghargaan kepada kelompok siswa 
yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 

3. Pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan 
seharusnya diberikan sesegera mungkin setelah 
muncul tingkah laku/respons siswa yang diharapkan. 
Penguatan yang ditunda cenderung kurang efektif. 

4. Variasi dalam penggunaan. Jenis penguatan yang 
diberikan hendaknya bervariasi, tidak terbatas pada 
satu jenis saja karena akan menimbulkan kebosanan, 
dan lama kelamaan akan kurang efektif. 

D.  Keterampilan Menjelaskan 
Menjelaskan merupakan kegiatan yang tidak dapat 

ditinggalkan guru. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam 
mendeskripsikan materi pelajaran yang berisikan tentang 
fakta, konsep-konsep, prosedur, dan prinsip. Agar penjelasan 
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dapat optimal, maka hal-hal yang akan dijelaskan harus 
direncanakan dengan sistematis dan menyiapkan berbagai 
bahan yang dapat mendukung penjelasan guru agar menjadi 
menarik, penyajian dengan menggunakan bahasa yang jelas, 
intonasi bahasa yang menarik, pemberian contoh, dan 
ilustrasi yang jelas. 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah 
penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara 
sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu 
dengan lainnya, misalnya sebab dan akibat. Penyampaian 
informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan 
urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan men-
jelaskan. Pemberian penjelasan merupakan aspek yang 
sangat penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan 
siswa di dalam kelas. 

Tujuan pemberian penjelasan dalam pembelajaran 
adalah:  

1. Membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, 
hukum, dalil, fakta, dan prinsip secara obyektif dan 
bernalar. 

2. Melibatkan siswa untuk berfikir dengan memecahkan 
masalah-masalah atau pertanyaan. 

3. Mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat 
pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpaha-
man siswa. 

4. Membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat 
proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti da-
lam memecahkan masalah.  

 
Oleh karena itu, beberapa hal yang mesti diperhatikan 

oleh seorang guru: 
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1. Merencanakan 
Penjelasan yang dilakukan guru perlu direncanakan 
dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi 
materi dan siswa itu sendiri. Isi materi meliputi 
analisis masalah secara keseluruhan, penentuan jenis 
hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang 
dikaitkan dengan penggunaan rumus, hukum, 
generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah 
ditentukan. Hal-hal yang berhubungan dengan siswa 
hendaknya diperhatikan perbedaan individual tiap 
siswa baik itu usia, tugas perkembangan, jenis 
kelamin, kemampuan, interest, latar belakang sosial 
budaya, bakat, dan lingkungan belajar anak. 

2. Penyajian Suatu Penjelasan 
Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan 
hasilnya dengan memperhatikan hal-hal berikuti ini: 
a. Kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan den-

gan menggunakan bahasa yang mudah dimenger-
ti oleh siswa, hindari penggunaan kata yang tidak 
perlu. 

b. Penggunaan Contoh dan Ilustrasi. Memberikan 
penjelasan sebaiknya menggunakan contoh-con-
toh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang 
dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-
hari (kontekstual). 

c. Pemberian Tekanan. Dalam memberikan penje-
lasan guru harus memusatkan perhatian siswa 
kepada masalah/topik utama dan mengurangi 
informasi yang tidak terlalu penting. 

d. Penggunaan Balikan. Guru hendaknya membe-
rikan kesempatan kepada siswa untuk menunjuk-
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kan pemahaman, keraguan, atau ketidakmenger-
tian siswa ketika penjelasan itu diberikan. 

E.  Keterampilan Mengelola Kelas 
Keterampilan dalam mengelola kelas merupakan kete-

rampilan guru untuk menciptakan suasana kelas yang 
kondusif, mengendalikan kelas jika dalam proses pembela-
jaran terjadi hal-hal yang mengganggu kegiatan pembela-
jaran. Dalam hal ini, guru penting memperhatikan: 
kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, luwes, 
penekaanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman 
disiplin diri.  

Pengelolaan kelas menjangkau tiga aspek, yaitu penge-
lolaan tingkah laku siswa, pengelolaan lingkungan sosio-
emosional siswa, dan pengelolaan lingkungan belajar-
mengajar. Pengelolaan tingkah laku siswa dan lingkungan 
sosio-emosional siswa banyak yang secara tidak langsung 
sudah dibahas pada bagian-bagian terdahulu, misalnya dalam 
bahasan mengenai keterampilan meningkatkan motivasi 
belajar, dan keterampilan membimbing kerja kelompok. 
Maka dari itu, yang akan dibahas di sini hanya pengelolaan 
kelas yang menyangkut pengelolaan lingkungan fisik proses 
belajar-mengajar, khususnya ruangan kelas.   

Keterampilan dasar mengajar yang terkait dengan 
pengelolaan lingkungan fisik ruangan belajar meliputi: 
pengaturan ruang belajar pengaturan, pengaturan meja dan 
kursi belajar, penempatan media pembelajaran. Beberapa hal 
yang mesti diperhatikan adalah: 
1. Pengaturan ruang belajar. Guru biasanya menggunakan 

ruang belajar dengan arsitektur yang sudah ada. Benda-
benda yang merupakan isi pokok ruang belajar juga 
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sudah ada dan tertata sebelum guru menggunakan ruang 
belajar. Ruang belajar pada umumnya berbentuk empat 
persegi panjang, berisi papan tulis, meja dan kursi belajar 
siswa, dan meja dan kursi guru. Benda-benda lain yang 
sering juga ada di dalam ruang belajar adalah almari, rak, 
dan benda-benda pajangan. Hal-hal yang perlu diketahui 
mengenai pengaturan benda-benda yang menjadi isi 
ruang belajar, dan guru seharusnya mempunyai 
keterampilan untuk mengaturnya adalah sebagai berikut: 
a. Isi ruangan tidak terlalu padat. Isi ruangan yang 

terlalu padat menyebabkan kesan terlalu noise, yang 
dapat mengganggu transmisi pesan pelajaran kepada 
siswa. Ruang kelas di Indonesia saat ini cenderung 
diisi murid sebanyak mungkin (bisa mencapai 40-50 
siswa untuk ruangan berukuran kira-kira 7 x 8 cm), 
sehingga kelas tampak berjubel. Pada dinding 
ruangan sering dipasang pajangan, pajangan yang 
terlalu banyak menyebabkan noise. 

b. Penataan benda-benda dalam ruangan belajar perlu 
diatur sedemikian rupa sehingga memberi kebebasan 
untuk berlalulintas, memudahkan kerja, dan artistik. 

2. Pengaturan letak meja dan kursi belajar bersifat 
‚moveable‛, artinya mudah dipasang dan dibongkar. 
Untuk kelas sains, pengaturan seperti itu dapat sewaktu-
waktu diperlukan untuk pengajaran klasikal, kerja 
kelompok, dan diskusi kelompok.  

3. Penempatan media pembelajaran disesuaikan dengan 
kepentingan. Di dalam kelas biasanya ada media yang 
ditempatkan permanen, dan ada yang dibongkar pasang. 
Media yang ditempatkan permanen biasanya berbentuk 
pajangan yang dipajang di dinding. Penempatan pajan-
gan ini sebaiknya tidak di dinding yang ada di depan 
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kelas, karena menjadi pengganggu ketika guru mengajar 
dengan menggunakan media yang di pajang di depan 
kelas. Lama pemasangan pajangan di dinding atau di 
tempat lain perlu dibatasi waktunya; jika terlalu lama, 
siswa menjadi kurang respek terhadapnya, dan media 
biasanya menjadi tidak terawat. 

Pada bagian pengembangan lingkungan belajar akan 
dijelaskan pula pengelolaan kelas yang berkaitan dengan 
lingkungan non, fisik yakni bagaimana mengelola kelas 
sehingga siswa merasa aman secara psikologis ketika mereka 
berada di dalam kelas 

F.  Keterampilan Mengadakan Variasi 
Keterampilan ini merupakan usaha guru untuk menja-

dikan suasana pembelajaran tidak menjenuhkan. Keterampi-
lan ini menjadi pendukung keterampilan lainnya. Antara lain 
yang dapat dilakukan guru melalui keterampilan ini adalah 
berpindah posisi, intonasi suara yang tidak datar, mimik 
muka yang ceria, melakukan gerakan tubuh yang sesuai. 
Tujuan dan manfaat variation skills adalah untuk: 
a. Menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada 

aspek-aspek pembelajaran yang relevan. 
b. Memberikan kesempatan berkembangnya bakat yang 

dimiliki siswa. 
c. Memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan 

sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup 
dan lingkungan belajar yang lebih baik. 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh 
cara menerima pelajaran yang disenangi. 
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Ada tiga prinsip penggunaan variation skills yang perlu 
diperhatikan guru, yaitu: 
a. Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud ter-

tentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. 
b. Variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinam-

bungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa 
dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. 

c. Direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantum-
kan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

G.  Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam 

keterampilan ini adalah memusatkan perhatian siswa pada 
tujuan topik diskusi, memperluas masalah atau urunan 
pendapat, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan 
partisipasi siswa, memberikan kesempatan berpartisipasi, dan 
menutup diskusi. 

Pengajaran masa kini yang cenderung menerapkan 
belajar kontruktivistik dan kooperatif, frekuensi kegiatan 
siswa kelompok kecil menjadi makin sering. Kerja kelompok 
kecil dalam pengajaran sains meliputi kegiatan-kegiatan 
eksperimen atau percobaan di kelas atau laboratorium, 
pengamatan di luar ruangan, dan diskusi. Dalam pemaha-
man belajar konstruktivisme dan kooperatif, kerja kelompok 
bukan sekedar bekerja dalam kelompok kecil karena 
tugas/pekerjaan dapat diselesaikan melalui kerja kelompok, 
melainkan kerja bersama yang kooperatif di mana setiap 
individu anggota kelompok mengeluarkan usaha optimal 
untuk menyelesaikan tugas kelompok, dan setiap individu 
bertanggung jawab untuk memberhasilkan pencapaian bela-
jar anggota kelompok yang lain. Sehingga kerja kelompok 
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yang kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran 
untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menguasai 
keterampilan pribadi (personal skill), keterampilan sosial 
(social skill), keterampilan berpikir (thinking skill), keteram-
pilan konsep menjalankan prosedur dan proses kerja ilmiah 
(academic skill), dan keterampilan vokasional (vocational 
skill). Maka dari itu, guru perlu mempunyai kecakapan 
khusus untuk mengelola pembelajaran kerja kelompok kecil. 
Beberapa kecakapan yang penting berupa: 
1. Kecakapan merancang kegiatan untuk kerja kelompok 

kecil. Kecakapan ini meliputi: 

 Menentukan tujuan dan motif dari kerja kelompok, 
yaitu tujuan pengajaran yang diharapkan dicapai 
siswa dan pertimbangan-pertimbangan mengapa sua-
tu kerja kelompok diadakan. 

 Memilih topik tugas yang relevan untuk diselesaikan 
secara kelompok, yaitu tugas yang mencakup bebe-
rapa kegiatan dan perlu ditangani oleh lebih dari satu 
orang, atau tugas yang karena sesuatu hal (misalnya, 
keterbatasan alat) perlu diatur dalam kerja kelompok 
untuk mempelajarinya. 

 Merancang prosedur kerja kelompok, yang meliputi 
penyediaan peralatan dan bahan, rancangan langkah 
kegiatan dari tugas yang akan diselesaikan dalam ker-
ja kelompok, dan alokasi waktu kegiatan. 

2. Keterampilan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada 
dalam tugas kelompok, artinya guru harus cakap 
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya dikerja-
kan oleh siswa (banyak kasus guru memberi tugas kepa-
da siswa tanpa dia sendiri mampu mengerjakannya). 
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3. Mengorganisasikan kegiatan siswa dalam kelompok, yai-
tu pembentukan kelompok (menentukan jumlah ang-
gota kelompok, memilih anggota kelompok (sebaiknya 
beragam kemampuan dan latar belakang sosialnya), 
mengatur pembagian tugas kelompok (tidak hanya atas 
pertimbangan potensi individu, tetapi pertimbangan 
bahwa setiap individu perlu berlatih mengerjakan setiap 
macam tugas dalam kelompok).  

4. Kecakapan membimbing kerja siswa dalam kelompok, 
yaitu: memberi arahan bagaimana siswa harus mela-
kukan pekerjaan, memberi contoh cara melakukan 
pekerjaan, menangani pekerjaan jika siswa sudah betul-
betul mengalami kesulitan untuk mengerjakannya, me-
monitor dan menilai koordinasi kerja antar-anggota ke-
lompok. 

5. Mengorganisasikan kegiatan antar-kelompok, yaitu me-
madukan atau mensinkronkan hasil kerja antara kelom-
pok satu dengan kelompok lain, agar semua anggota ke-
las memperoleh persepsi sama terhadap hasil tugas bela-
jar. Hal ini dapat dikerjakan dalam bentuk diskusi kelas. 

H.  Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil/Perseorangan 
Dalam keterampilan ini memungkinkan guru untuk me-

lakukan pembelajaran yang memberikan perhatian terhadap 
setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab 
dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. Berdasarkan 
prinsip-prinsip pengajaran perseorangan, ada keterampilan-
keterampilan mengajar yang perlu dikembangkan dan 
dikuasai oleh guru: 

1. Keterampilan mengidentifikasi tingkat perkembangan 
kemampuan dan sosio-emosional siswa. Dalam tuli-
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san ini yang dibahas hanya tingkat perkembangan in-
telektual. Identifikasi tingkat kemampuan siswa dapat 
dilakukan untuk mengetahui tingkat perkem-bangan 
berpikir dalam taksonomi yang dikembang-kan Pia-
get sesuai dengan perkembangan umur siswa, yaitu: 
tahap sensori-motor, tahap berpikir pra operasional, 
tahap berpikir konkret, dan tahap ber-pikir abstrak. 
Di samping itu, identifikasi tingkat kemampuan 
siswa dapat dilakukan untuk menge-tahui tingkat 
penguasaan (kualitas belajar) terhadap konsep yang 
akan dipelajari.  

2. Menyesuaikan pengajaran dengan kecepatan belajar 
siswa. Siswa mempunyai kecepatan belajar yang ber-
beda antara satu dengan yang lain. Perbedaan ke-
cepatan itu bisa dalam hal mendengarkan, melihat, 
memahami pesan atau informasi, menganalisis, dan 
menyimpulkan informasi, serta mengembangkan in-
formasi. Guru perlu menyesuaikan kecepatan pem-
belajaran dengan kecepatan belajar siswa. 

3. Menyesuaikan pengajaran dengan gaya belajar siswa. 
Gaya belajar siswa bermacam-macam dan berbeda-
beda. Secara umum, Pada anak yang tidak catat ind-
ra, gaya belajar dapat dibedakan menjadi gaya visual, 
gaya pendengar, gaya belajar audiovisual. Di samping 
itu mungkin ada gaya-gaya khusus yang dimiliki oleh 
seseorang siswa, misalnya: dapat belajar dengan baik 
sambil menonton TV/mendengarkan lagu, ada yang 
dapat belajar di hanya kalau suasananya sepi, dan 
lain-lain. Guru harus cakap memperhatikan gaya 
belajar siswa, dan merancang serta melaksanakan 
pengajaran sesuai dengan gaya belajar siswa.  
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4. Mengawali pelajaran dari pengetahuan atau penga-
laman awal siswa. Pembelajaran konstruktivisme 
mengawali pelajaran dari pengetahuan atau penga-
laman awal (prior knowledge) siswa. Pengetahuan 
atau pengalaman awal itu dikembangkan untuk 
membangun konsep baru. Untuk ini, guru harus 
cakap menggali pengetahuan awal siswa pada setiap 
konsep yang dipelajari. 

5. Mendiagnosis kesuliatan belajar siswa. Kesulitan 
belajar seharusnya tidak diduga karena kekurang-
mampuan siswa, karena kemampuan seharusnya 
dibangun dalam proses pembelajaran. Maka penye-
bab kesulitan belajar seharusnya dicari dari faktor-
faktor lain, baik faktor yang ada dalam diri siswa 
(faktor internal), maupun yang ada di luar diri siswa 
(faktor eksternal). Kesulitan belajar dapat disebabkan 
oleh ketidak sesuaian strategi pembelajaran dengan 
gaya belajar, kelelahan atau gangguan fisik lain, 
masalah psikologis; lingkungan tempat belajar yang 
tidak representatif (misalnya kegaduhan), atau faktor 
eksternal lain. 

6. Memberi bantuan sesuai dengan batas kesulitan 
siswa. Pengajaran perseorangan adalah pengajaran 
berpusat pada siswa. Kegiatan belajar seharusnya 
lebih banyak diaktifkan pada siswa. Guru perlu mem-
bantu pada saat-saat siswa betul-betul membutuhkan, 
artinya siswa sudah berusaha bisa mengerjakan tugas 
atau memecahkan masalah tetapi tidak bisa, dan bila 
diberi bantuan ‚sedikit‛ bisa. Dalam keadaan ini 
siswa berada dalam suatu batas kemampuan yang 
disebut proximal zone of development. Dalam 
keadaan demikianlah bantuan kepada siswa perlu 
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diberikan (Wygotsky, dalam Slavin, 1994). Bentuk 
bantuan disesuaikan dengan bentuk kesulitan belajar 
yang sudah didiagnosis. 
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BAB IX 

KODE ETIK GURU 

A. Pengertian Kode Etik 
ecara etimologi, kode etik berarti pola aturan, tata cara, 
tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan 
atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan 

pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. 
Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai, dan norma yang dianut 
oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Kode etik 
suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan 
oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas 
profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.  

Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi 
para anggota profesi tentang bagaimana mereka melak-
sanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-
ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau 
dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan 
tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah 
laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya 
sehari-hari di dalam masyarakat. 

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII tahun 
1973 di Jakarta, Basuni, sebagai Ketua Umum PGRI, 
menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan 
landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI 
dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja 
sebagai guru.  

S 
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Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kode 
etik guru Indonesia terdapat dua unsur pokok, yakni sebagai 
landasan moral dan sebagai pedoman tingkah laku. Jika kode 
etik itu dijadikan standar aktivitas anggota profesi, kode etik 
tesebut sekaligus sebagai pedoman (guidelines). Bahkan 
sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengantisipasi 
terjadinya bias interaksi antara masyarakat dengan anggota 
profesi tersebut. Bias interaksi tersebut merupakan monopoli 
profesi, yaitu memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istime-
wa untuk melindungi kepentingan pribadi yang berten-
tangan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 
dapat dapat dipahami jika Sutisna (1986: 364) mendefinisi-
kan kode etik sebagai seperangkat pedoman yang memaksa 
perilaku etis para anggota profesi. Perangkat pedoman ini 
lebih eksplisit, sitematis, dan mengikat. 

Konvensi Nasional IPBI ke-1 (Ikatan Petugas Bimbingan 
Indonesia) mendefinisikan kode etik sebagai pola, ketentuan, 
aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan 
tugas dan aktivitas suatu profesi. Pola, ketentuan, dan aturan 
tersebut seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang 
yang menyandang dan menjalankan profesi tersebut. Keha-
rusan dalam definisi di atas memperkuat suatu penafsiran 
bahwa jika anggota profesi tidak berperilaku seperti apa yang 
tertera dalam kode etik maka konsekuensinya ia akan 
berhadapan dengan sanksi. Paling tidak, sanksi dari masya-
rakat berupa lunturnya kepercayaan masyarakat kepada 
profesi itu bahkan sampai mengarah kepada hukuman 
pidana. 
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B.  Tujuan Perumusan Kode Etik Guru  
Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam statu 

profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan 
organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan menga-
dakan kode etik adalah sebagi berikut: 
1. Menjunjung Tinggi Martabat Profesi 
 Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan 

kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka 
jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap 
profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode 
etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-
tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat 
mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. 
Dari segi ini, kode etik juga seringkali disebut kode 
kehormatan. 

2. Menjaga dan Memelihara Kesejahteraan Para Anggo-
tanya 
Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik 
kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan 
batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan 
lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat 
larangan-larangan kepada para anggotanya untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan 
kesejahteraan para anggotanya. Dalam hal kesejahteraan 
batin para anggota profesi, kode etik umumnya memberi 
petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksa-
nakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung 
peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah 
laku yang tidak pantas bagi para anggota profesi dalam 
berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. 
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3. Meningkatkan Pengabdian Para Anggota Profesi 
 Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan 
peningkatan kegiatan-kegiatan profesinya, sehingga bagi 
para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui 
tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam 
melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik me-
rumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan pa-
ra anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 

4. Meningkatkan Mutu Profesi 
 Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga 

memuat norma-norma dan anjuran untuk para anggota 
profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu 
pengabdian para anggotanya. 

5. Meningkatkan Mutu Organisasi Profesi 
Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka 
diwajibkan kepada setiap anggota profesi untuk secara 
aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan 
kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 
suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung 
tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahte-
raan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota pro-
fesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi 
profesi. 

C.  Rumusan Kode Etik Guru 
Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam Kongres 

XIII Tahun 1973 di Jakarta, dan disempurnakan dalam 
Kongres XVI Tahun 1989 di Jakarta. Adapun teks Kode Etik 
Guru Indonesia yang telah disempurnakan adalah sebagai 
berikut : 
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‚Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang 
pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan 
negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang 
berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, 
turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab 
itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya 
dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut‛. 

Dari rumusan teks di atas, maka seorang guru harus: 
1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk mem-

bentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa 
Pancasila. 

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional. 
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta 

didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pem-
binaan. 

4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang 
menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.  

5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua 
murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran 
serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap 
pendidikan. 

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan 
dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.  

7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat keke-
luargaan, dan kesetiakawanan sosial.  

8. Guru secara bersama-sama memelihara dan mening-
katkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan 
dan pengabdian.  

9. Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam 
bidang pendidikan.  
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D.  Kaitan Kode Etik dengan Profesionalitas Guru 
Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional 

suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku 
anggotanya. Inti nilai profesional, yaitu adanya sifat altruistis 
dari seorang profesional, artinya mementingkan kesejah-
teraan orang lain, dan lebih berorientasi pada pelayanan 
masyarakat umum. Jadi, nilai profesional paling utama 
adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada 
masyarakat. Chung (dalam Djam’an Satori, 2007: 53) 
mengemukakan bahwa ada empat asas inti nilai profesio-
nalitas, yaitu: (1) respect for the dignity of persons 
(menghargai hargat dan martabat manusia), (2) responsible 
caring (kepedulian yang bertanggung jawab), (3) integrity in 
relationships (integritas dalam hubungan), (4) responsibility 
to society (tanggung jawab kepada masyarakat). 

E.  Rumusan Etika Guru Menurut Ulama Islam 
Para ulama Islam sesungguhnya mereka telah melakukan 

konsepsi terhadap etika guru, oleh karena mereka di sam-
ping sebagai ulama sekaligus sebagai guru dan bahkan 
mahaguru. Konsep etika yang mereka rumuskan secara 
redaksional tampak berbeda, akan tetapi secara substansial 
sama, yaitu bermuara pada teosentris. Beberapa pandangan 
tokoh Muslim menyangkut etika guru, antara lain: 

Etika Guru Menurut KH. Hasyim Asy' ari.  
Dalam buku Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim yang dika-

rang oleh KH. Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang meng-
uraikan bahwa ada dua puluh etika guru: 

1. Agar selalu istiqomah dalam muraqobah kepada 
Allah Swt.  



120 ~ Kiat Sukses Menjadi Guru Halal 

2. Senantiasa berlaku khawf (takut kepada Allah Swt.) 
dalam segala ucapan dan tindakan. 

3. Senantiasa bersikap tenang. 
4. Senantiasa bersikap wara’ (meninggalkan perkara 

syubhat dan meninggalkan perkara yang tidak 
bermanfaat). 

5. Selalu bersikap tawadlu’ (merendahkan diri terhadap 
makhluk dan melembutkan diri kepada mereka, atau 
patuh kepada kebenaran, dan tidak berpaling dari 
hikmah, hukum dan kebijaksanaan). 

6. Selalu bersikap khusyu’ kepada Allah Swt.  
7. Menjadikan Allah Swt. sebagai tempat meminta 

pertolongan dalam segala keadaan. 
8. Tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk 

mencapai keuntungan duniawi. 
9. Tidak diskriminatif terhadap murid. 
10. Bersikap zuhud dalam urusan dunia sebatas apa yang 

ia butuhkan. 
11. Menjauhkan diri dari tempat yang rendah dan hina 

menurut manusia. 
12. Menjauhkan diri dari tempat-tempat kotor dan 

maksiat. 
13. Agar selalu menjaga siar-siar Islam dan zahir-zahir 

hukum, seperti salat berjama’ah di masjid. 
14. Menegakkan sunnah-sunnah dan menghapus segala 

hal yang mengandung unsur bid’ah. 
15. Membiasakan melakukan hal sunnah yang bersifat 

syariat. 
16. Bergaul dengan akhlak yang baik. 
17. Membersihkan hati dan tindakannya dari akhlak yang 

jelek dan dilanjutkan dengan perbuatan yang baik. 
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18. Senantiasa bersemangat untuk mengembangkan ilmu 
dan bersungguh-sunguh dalam setiap aktivitas iba-
dah.  

19. Tidak boleh membedakan-bedakan status, nasab, dan 
usia dalam mengambil hikmah dari semua orang. 

20. Membiasakan diri untuk menyusun atau merang-
kum.  

Etika Guru Menurut KH. Ahmad Dahlan 
K.H. Ahmad Dahlan adalah dalam buku Pedoman Guru 

Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang guru pada 
hakikatnya tidak dapat melepaskan diri dari fungsinya: 

1. Sebagai makhluk Allah Swt. dan sebagai manusia 
Muslim yang memiliki tanggung jawab penuh 
menunaikan amanat Allah Swt.  

2. Sebagai pegawai instansi dan persyarikatan (organi-
sasi) yang bertanggung jawab atas prinsip sumpah 
dan janji jabatannya.  

3. Sebagai guru mata pelajaran yang dipercayakan 
kepadanya yang memiliki fungsi sebagai penanggung 
jawab kurikuler (Dikdasmen, 2006:16)  

Berdasarkan kutipan itu dapat diketahui bahwa guru 
(pendidik pada umumnya) mempunyai tanggung jawab 
menunaikan amanat vertikal (Allah Swt.) dan amanat 
horizontal (kemanusiaan). Untuk menunaikan kedua amanat 
tersebut, maka jalan yang terbuka hanya satu, yakni bekerja 
secara profesional, yaitu profesionalisme dalam pengelolaan 
sekolah. Sedangkan sifat-sifat menurut KH. Ahmad Dahlan 
adalah: 

1.  Memiliki akhlak terpuji yang dapat dijadikan teladan 
oleh murid-muridnya, baik tatkala ia berada dalam 
kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Guru 
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tidaklah sekedar harus memiliki ilmu, memiliki 
kemampuan dan keterampilan serasi dengan 
penguasaan didaktik metodik, memiliki kemampuan 
dalam ilmu jiwa. Di samping itu, guru harus pula 
memiliki akhlak teladan di dalam kelasnya, bahkan 
dalam kehidupannya sehari-hari. 

2.  Memiliki sifat senantiasa meningkatkan diri; agar 
memiliki hati yang bening, suci, dan indah. Sifat ini 
akan melahirkan sifat cinta pada profesi dan kasih 
sayang kepada anak didik. Ini merupakan penajaman 
ciri profesi yang umum dikenal. sifat inilah yang ke-
lak akan menumbuhkan sifat mawaddah dan rah-
mah, dan hubungan itu juga akan memunculkan sifat 
adil pada anak didik (Dikdasmen, 2006: 16). 

Etika Guru Menurut KH. Imam Zarkasyi  
Mengingat pentingnya tugas guru, maka guru harus 

memiliki sifat khusus yang memungkinkan pelaksanaan 
tugasnya dengan cara sebaik mungkin, sifat itu bertalian 
dengan fisik, intelektual dan moral (KH. Imam Zarkasyi, 
1991: 2), yaitu: 

1. Mempunyai akhlak yang mulia dan bebas dari per-
buatan yang buruk.  

2. Mempunyai niat dengan penuh keikhlasan dalam pe-
kerjaannya dan bersungguh-sungguh dalam tugasnya. 

3. Sehat badan, kuat jasmani, dan pikirannya. 
4. Suci dari cacat badan yang merendahkan (martabat guru).  
5. Mengetahui dasar pendidikan dan metode penga-

jaran. 
6. Mengetahui ilmu jiwa (psikologi). 
7. Penuh bacaan dengan berbagai referensi/literatur, se-

hingga menjadikannya orang yang menguasai materi. 
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8. Cakap dalam memilih materi yang terpercaya kebe-
narannya, relevan dengan zaman, dan kemampuan 
murid. 

9. Cakap dalam menyusun materi secara logis dan 
tertulis dalam buku persiapan mengajar. 

10. Mampu mentransformasi pengetahuan kepada pi-
kiran murid dan sekaligus pemahamannya. 

11. Bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, senang, 
dan giat dalam melaksanakan tugasnya. 

12. Berair muka yang jernih (tidak murung dan kerut) 
dengan penuh kasih sayang dan baik dalam perla-
kuannya. 

13. Mempunyai kesiapan dan persiapan dalam tugasnya 
dan cakap dalam membangkitkan murid dengan 
penuh kasing sayang. 

14. Mampu membangkitkan kreativitas murid dengan 
berbagai ilmu dan seni 

15. Mampu memberikan kerinduan murid dalam pe-
lajaran. 

16. Mampu dalam menguasai kelas dan dapat menjalin 
jalinan rohani (psikologis) antara mudarris dan murid. 

17. Bertindak bijaksana dan adil dalam melakukan 
hukuman/sanksi terhadap murid. 

18. Matanya harus selalu awas, penuh perhatian dan 
cukup keberanian.  

19. Bersifat sabar, penuh kasih sayang terhadap murid. 
20. Suaranya harus jelas dan terang, berwibawa, dan 

membekas dalam jiwa. 
21. Mengerti tujuan masing-masing pelajaran dan 

mengetahui pokok-pokok penting dari pelajaran. 
22. Menjaga kebersihan badan dan pakaiannya. 
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BAB X 

ORGANISASI PROFESI 

A.  Pengertian Organisasi dan Unsur-unsurnya  
enurut Indriyo Gitosudarmo, organisasi adalah 
suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas ker-
jasama yang dilakukan secara teratur dan beru-

lang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu 
tujuan (Ardana, 2008: 1). Berdasarkan definisi di atas dapat 
dipahami bahwa organisasi memiliki unsur-unsurnya. Ada-
pun unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Sistem organisasi kumpulan dari sub-sub yang memi-
liki keterkaitan fungsional satu dengan yang lain. 

2. Pola aktivitas-aktivitas yang dilakukan sekelompok 
memiliki pola dan cenderung dilakukan secara 
berulang. 

3. Sekelompok orang. Organisasi merupakan kumpulan 
orang-orang yang memiliki tujuan bersama.  

4. Tujuan. Organisasi yang didirikan untuk mencapai 
tujuan yang direncanakan.  

B.  Struktur Organisasi 
Struktur organisasi menjadi suatu yang penting karena 

struktur akan mampu mempengaruhi sikap dan perilaku 
anggota-angotanya. Gibson dkk. (Ardana, 2008) mengang-
gap struktur organisasi sebagai pola dan pengelompokkan 

M 
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pekerjaan dalam suatu organisasi. Robbins dan Coulter 
(Ardana, 2008) mengatakan struktur organisasi adalah 
kerangka kerja formal suatu organisasi dengan kerangka 
mana tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan 
dikoordinasikan (Ardana, 2008: 156).  

Berdasar definisi ini dapat disimpulkan bahwa struktur 
organisasi adalah kerangka atau pola kerja menjalankan 
tugas dan fungsinya sesuai dengan posisi atau kedudukannya 
dalam organisasi. Setiap organisasi memiliki strukturnya 
sendiri, organisasi yang satu dengan yang lain tidak selalu 
sama atau berbeda dan memiliki karakteristiknya sendiri. 
Struktur organisasi pada suatu organisasi dapat berubah 
berdasarkan kebutuhan guna menumbuhkembang organisasi 
semakin baik.  

Suatu organisasi yang memiliki struktur organisasi me-
miliki beberapa manfaat, yaitu:  

1. Pimpinan dengan mudah mengetahui tugas, tang-
gung jawabnya, dan wewenangnya, begitu juga ba-
wahannya. 

2. Menghindari terjadinya perselisihan, saling menya-
lahkan, dan lempar tanggung jawab. 

3. Penghematan biaya. 
4. Pembagian kerja dapat lebih tepat dan jelas.  

C.  Kepemimpinan dalam Organisasi  
Kepemimpinan organisasi merupakan faktor penting da-

lam organisasi karena dapat menggiring dan mempengaruhi 
prestasi organisasi. Menurut Robbins dan Coulter (Ardana, 
2008), kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempenga-
ruhi suatu kelompok menuju tercapainya tujuan-tujuan. 
Senada dengan yang didefinisikan Indriyo Gitosudarmo 
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(Ardana, 2008), kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 
aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 
dalam situasi tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempenga-
ruhi aktivitas seorang atau kelompok untuk mencapai 
tujuan. 

D.  Peran Organisasi Profesi dalam Peningkatan 
Kemampuan Diri Guru  
Setiap guru selalu berusaha meningkatkan dan meng-

embangkan kemampuan dirinya, dengan memiliki kualitas 
kemampuan yang tinggi akan mudah dalam menyelesaikan 
problem-problem yang dihadapi dalam menjalankan tugas-
nya. Sebaliknya, bila seorang guru tidak mau meningkatkan 
dan mengembangkan kemampuannya, maka akan sulit 
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Salah satu 
piranti atau alat untuk meningkatkan kemampuan diri, yaitu 
organisasi profesi  

Dulu ketika era Orde Baru, kesempatan para guru 
Indonesia untuk memilih berafiliasi dengan organisasi yang 
sesuai dengan profesi guru relatif terbatas, karena pada 
waktu itu hanya ada satu pilihan (monopolistik). Organisasi 
guru yang diakui Pemerintah, yaitu Persatuan Guru Repub-
lik Indonesia (PGRI). Meski tidak berlabel guru, organisasi 
lain yang masih bisa dimasuki guru pada waktu itu ada-
lah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Sementara 
bagi Guru Bimbingan dan Konseling, selain bisa bergabung 
dengan kedua organisasi tersebut, juga bisa bergabung 
dengan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia 
(ABKIN). 

http://www.ispi.or.id/
http://abkin.org/
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Meski pada waktu itu, tuntutan dan tantangan profe-
sionalisme guru belum berkembang seperti sekarang ini, 
tetapi kebutuhan para guru akan organisasi yang bisa 
menaungi kepentingan tugas dan nasibnya tampaknya sudah 
sangat dirasakan, baik dengan menjadi anggota aktif ataupun 
hanya sekedar anggota biasa. 

Keadaan menjadi berbeda setelah memasuki era refor-
masi yang memungkinkan kepada para guru untuk memiliki 
kebebasan berserikat, sehingga muncullah beberapa organi-
sasi guru baru: Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat 
Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indone-
sia (FGII), Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI). 
Kehadiran organisasi guru baru ini telah menjadikan 
kehidupan profesi guru tampak semakin dinamis melalui 
penampilan gaya dan sudut pandang yang dianut oleh 
masing-masing organisasi guru tersebut, baik secara personal 
maupun organisasional.  
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BAB XI 

MENJADI GURU  
YANG BERKARAKTER 

A. Krisis Karakter Bangsa 
agi Indonesia sekarang ini, pendidikan karakter juga 
berarti melakukan usaha sungguh-sungguh, sistema-
tik, dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan 

menguatkan kesadaran serta keyakinan semua orang bahwa 
Indonesia tidak akan ada masa depan yang lebih baik tanpa 
membangun dan menguatkan karakter rakyatnya. Dengan 
kata lain, tidak ada masa depan yang lebih baik yang bisa 
diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin 
diri, tanpa kegigihan, tanpa semangat belajar yang tinggi, 
tanpa mengembangkan rasa tanggung jawab, tanpa memu-
puk persatuan di tengah-tengah kebinekaan, tanpa semangat 
berkontribusi bagi kemajuan bersama, serta tanpa rasa 
percaya diri dan optimisme. Inilah tantangan kita bangsa In-
donesia. 

Ketika bangsa kita yang besar ini mengalami keterpuru-
kan pada berbagai bidang kehidupan, kita sangat terperanjat. 
Betapa tatanan kehidupan yang sejak dulu dikenal sebagai 
Pancasilais dan agamis, terjungkal-balik oleh realita yang 
diciptakan sendiri oleh masyarakat bangsa ini. Seakan bang-
sa ini telah meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah 
dicanangkan oleh para pendahulu Republik ini. Perilaku-

B 
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perilaku santun, toleransi, solidaritas, kepedulian sosial, 
gotong royong, dan semacamnya sebagai atribut negara kita 
sebagai negara yang memiliki adat ketimuran, tergantikan 
oleh budaya baru, seperti saling curiga, egoisme, anarkisme, 
dan semacamnya. Masyarakat kita mudah sekali terprovokasi 
untuk berbuat brutal dan anarkis. 

Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, yang meng-
gambarkan rapuhnya moralitas bangsa dalam kehidupan 
bermasyarakat, yang terjadi hampir merata pada seluruh 
wilayah tanah air; mulai dari protes akibat kesenjangan sosial 
yang terlalu tajam, separatisme yang ingin memisahkan diri 
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai pada 
konflik SARA. 

Runtuhnya karakter bangsa ini bahkan telah diketahui 
secara luas oleh dunia internasional. Setidaknya kejujuran 
bangsa Indonesia sedang dipandang rendah oleh dunia inter-
nasional, diukur dari tingkat transparansi penyelenggaraan 
negara, sistem peradilan, dan penghormatan terhadap hak 
properti intelektual. Rendahnya kredibilitas negeri kita di 
mata internasional adalah cerminan dari perilaku individu-
individu yang tidak berkarakter, sehingga berdampak negatif 
terhadap pengelolaan negara, yang akhirnya membuat negeri 
kita ini semakin terpuruk secara sosial, ekonomi, dan 
budaya. 

Lickona (2003: 154) seorang profesor pendidikan dari 
Cortland University, mendeskripsikan hubungan antara 
aspek moral dengan kemajuan bangsa. Menurut Lickona ada 
sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai karena 
jika tanda-tanda ini sudah ada, maka itu berarti sebuah 
bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda 
yang dimaksud adalah:  
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1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. 
2. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. 
3. Pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan ke-

kerasan. 
4. Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti peng-

gunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. 
5. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. 
6. Menurunnya etos kerja. 
7. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua 

dan guru. 
8. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga 

negara. 
9. Membudayanya ketidakjujuran. 
10. Adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara 

sesama. 
Pemerhati Pendidikan di negeri kita termasuk peme-

rintah rupanya sudah menyadari hal ini, sehingga melalui 
jalur pendidikan ditata karakter bangsa ini, yakni terbitnya 
Kurikulum 2013 yang diberi muatan Karakter yang cukup 
memadai dengan harapan outcome pendidikan kita akan 
menjadi manusia yang berkarakter. Kemudian disisipkan di 
dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) butira-buti-
ran karakter yang harus dicapai dalam setiap proses pembe-
lajaran. Dan pada akhirnya pendidikan juga membutuhkan 
guru yang memiliki karakter kuat di dalam menanamkan 
nilai-nilai karakter pada siswanya, karena guru berada pada 
garda terdepan dalam penanaman karakter di sekolah. 

B. Pengertian Karakter 
Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani, yaitu ‘to 

mark’ yang artinya menandai. Istilah ini lebih fokus pada 
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tindakan atau tingkah laku. Sementara menurut Pusat 
Bahasa Depdiknas, karakter adalah ‚bawaan, hati, jiwa, 
kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 
temperamen, watak‛. Jadi berkarakter adalah berkepribadian, 
berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak‛. 

Doni Koesoema A. (2007: 80) memahami bahwa karakter 
sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai 
‚ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri 
seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 
diterima dari lingkungan, misalnya lingkungan keluarga 
pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir.‛  

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 
seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai 
kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan 
untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. 

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa karakter itu 
berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi ‘positif’, 
bukan netral. Jadi, ‚orang berkarakter‛ adalah orang yang 
mempunyai kualitas moral (tertentu) positif. Dengan 
demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit 
mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang 
didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif, 
bukan yang negatif. 

C. Guru yang Berkarakter 
Guru sebagai mana asal katanya ‚gu‛ dan ‚ru‛ di gugu 

dan ditiru, adalah orang yang mengemban amanah berat 
berupa tanggung jawab dalam membentuk karakter siswa. 
Andil karakter guru termasuk yang paling kontributif di 
mana pengaruh seorang guru terhadap anak didiknya 
hampir sebesar (kalau kita enggan mengatakan sama) 
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dengan pengaruh orang tua terhadap anaknya. Lihat sata 
berapa banyak anak TK, SD, dan sederajat yang lebih 
mendengar kata-kata guru ketimbang orang tuanya sendiri. 
Ini memberi pemahaman kepada kita, betapa pengaruh guru 
itu sangat besar dalam pembentukan karakter siswa. Oleh 
karenanya dalam mengemban tugas sebagai penyempurna 
karakter siswa, maka seorang guru harus memiliki karakter 
yang kuat yang ditandai dengan sekurang-kurangnya empat 
hal:  

1.  Guru Penebar Citra Positif 
Guru adalah profesi yang dikenal sebagai orang yang 

memiliki pekerjaan mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik dengan keahlian dan kemahiran yang memenuhi 
standar mutu tertentu. Demikian amanah undang-undang. 
Sebagai pendidik, pembimbing, dan pemberi contoh, seorang 
guru harus memiliki impian untuk memberikan perubahan 
bagi anak didik (peserta didik) ke arah yang lebih baik dari 
segala dimensi, salah satunya adalah dimensi karakter dan 
kepribadian siswa.  

Sosok pribadi guru harus dapat menjadi teladan yang 
baik bagi anak didik dan lingkungannya, seluruh perilaku 
yang ditampilkan akan menjadi sorotan masyarakat. Mulai 
dari penampilan, sikap, omongan, cara berpakaian sampai 
kepada jalan pikirannya akan dinilai oleh siswa dan masya-
rakat. Oleh karenanya, citra positif harus tetap dipelihara 
dan dijaga di mana pun, kapan pun dan pada siapa pun. 

Citra positif itu dapat diperlihatkan dalam bentuk sikap 
dan kepribadian yang baik, cara mengajar yang unggul, 
wawasan keilmuan yang luas, pribadi yang matang dan kuat, 
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serta komunikasi yang efektif dan jujur. Karena banyak 
perilaku guru yang dapat ‚membunuh‛ karakter anak, yaitu 
dengan membuat anak merasa malu, rendah diri. Seorang 
guru yang tidak pernah memberikan pujian atau kata-kata 
positif, kecuali cemoohan dan kata-kata negatif, akan 
membuat muridnya tidak percaya diri. Rasa tidak percaya 
diri yang telah terpatri sejak dini akan terbawa sampai anak 
dewasa. Peran guru dalam membangun citra positif pada 
anak sangat besar (Ratna Megawati, 2004: 156).  

2.  Guru sebagai Model dan Idola Siswa 
Guru adalah sosok panutan bukan saja bagi siswa, 

namun juga bagi rekan seprofesi dan masyarakat luas. 
Seorang guru adalah contoh dan suri tauladan yang baik 
yang merupakan cermin bagi kehidupan sosial kemasyara-
katan, masyarakat akan dipandang beradab bisa dilihat dari 
sosok guru sebagai pendidik masyarakat. 

Bagi siswa guru adalah model, idola, atau figur 
keteladanan, bukan saja pada karakter kepribadiannya yang 
sederhana, jujur, adil, lugas, disiplin, empatik, tetapi juga 
pada penampilan fisik. Karena sosok guru adalah teladan 
dan idola, maka seorang guru harus menampilkan dirinya 
sebagai sosok yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, 
jujur, bijaksana, dan lemah lembut. Guru sebagai pendidik 
dan panutan, yaitu memiliki kesabaran, menghargai siswa, 
memahami siswa, peduli kepada siswa, sense of humor, 
selalu dalam mood yang bagus, dan memiliki rasa kasih 
sayang. 

Menjadi guru sebagai pendidik karakter tidak cukup 
hanya dengan membekali diri dengan teori dan seperangkat 
kurikulum saja, tetapi juga menyangkut bagaimana seorang 
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guru dapat menjadi idola bagi muridnya, sehingga setiap 
perkataan dan tingkah laku guru akan ditiru oleh muridnya.  

3.  Guru sebagai Inisiator 
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa guru itu harus 

mengemban jalan pikir yang tercakup dalam ‚ing Ngarso 
sun tuladha‛, ‚ing madya mangu karsa‛ dan ‚tut wuri 
handayani‛. Jalan pikir inilah yang menggerakakkan pikiran 
kita, bahwa guru harus menjadi inisiator. Sebagai inisiator, 
maka seorang guru mestinya menjadi agen perubahan ‚agent 
of change‛, yakni merubah pola pikir siswa menjadi manusia 
yang kreatif, inovatif, dan berfikiran maju ke depan.  

Thoifuri (2008) mengurai karaktristik seorang guru yang 
inisiator adalah: 

1. Mengembangkan hal yang sudah ada menjadi lebih 
sempurna. 

2. Menemukan hal-hal baru yang belum ada dalam 
dunia pendidikan. 

3. Selalu mengacu pada tujuan pendidikan nasional, 
institusional, dan kurikuler. 

4. Selalu mempunyai gagasan baru untuk diterapkan ke 
dalam kelas. 

5. Mampu memadukan antara teori dengan praktik. 
6. Mampu menjabarkan buku teks ajar dengan ling-

kungan sekitar. 
7. Memotivasi anak mempelajari lingkungan alam un-

tuk disesuaikan dengan buku teks ajar. 
8. Memberikan contoh pada peserta didiknya untuk 

disiplin dan bertanggung jawab. 
9. Memotivasi anak didik untuk mengadakan peng-

amatan sosial dan penelitian ilmiah pada alam. 
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10. Memotivasi peserta didik untuk mengkritisi buku 
teks ajar dan mengembangkan sesuai dengan situasi 
dan kondisi masyarakat global. 

Sebagai inisiator guru hendaknya mampu memilih dan 
mengembangkan bahan pengajaran yang sesuai dengan 
tujuan yang hendak dicapai. Di samping itu guru juga 
dianjurkan untuk mengkaji strategi atau metode pengajaran 
dan berlatih mengembangkannya sehingga sesuai dan tepat 
bagi peserta didiknya.  

4.  Guru Ikhlas, Sabar, dan Empati  
Guru dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari 

berbagai ujian, terutama di dalam menghadapi siswanya 
yang beragam karakter. Ujian dan cobaan itu dapat berupa 
sikap siswa yang kurang memahami proses pembelajaran, 
ketidakdisiplinan siswa, dan berbagai perilaku lainnya. 
Terkadang berbagai perilaku itu diperlihatkan siswa karena 
ingin mendapat perhatian, ingin memperoleh perlakuan 
yang berbeda, bahkan ingin mendapatkan kasih sayang yang 
mungkin di rumahnya tidak didapatkan. Untuk mengatasi 
persoalan tersebut, diperlukan karakter guru yang ikhlas, 
sabar, dan empati. 

Ikhlas, suatu upaya untuk memurnikan maksud dan 
tujuan kepada Allah Swt. dari segala bentuk noda, 
campuran, dan segala hal lain yang merusak yang melekati 
maksud dan tujuan. Artinya, semua bentuk kegiatan 
manusia, termasuk guru yang mengajar, dilakukan murni 
sebagai manifestasi ibadah kepada, bukan untuk maksud 
yang lainnya. 

Sabar dalam konteks ini bukan berarti menerima apa 
adanya terhadap apa yang terjadi lalu berdiam diri saja. Akan 
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tetapi, menerima ujian sebagai sesuatu yang menantang 
apalagi ujian di dalam mendidik di sekolah, perlakuan yang 
sabar dapat dilakukan dengan berusaha memahami bahwa 
siswa itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. 

Jika siswa kurang berdisiplin, guru hendaknya terus 
berusaha melakukan pendekatan yang positif seingga siswa 
berubah menjadi disiplin. Jadi guru yang sabar adalah guru 
yang telaten, yang menyadari bahwa tugasnya adalah 
memperbaiki siswa-siswinya dengan penuh dedikasi, 
tanggung jawab, dan tak kenal menyerah. 

 Jadi, memahami dan menegrti tentang sikap, perilaku, 
dan karakter siswa adalah modal utama bagi seorang guru 
untuk menanamkan nilai pada siswa-siswinya. Bayangkan 
jika mengajar 20 orang siswa di dalam satu kelas, berarti 
seorang guru akan menghadapi 20 macam karakter dan latar 
keluarga. Ada yang berasal dari keluarga broken, ada yang 
berasal dari keluarga miskin, ada yang berasal dari keluarga 
kaya, ada yang berasal dari keluarga yang peduli dengan 
anak-anaknya, ada yang berasal dari keluarga yang tidak 
memiliki kepedulian, sampai kepada menu yang dikonsumsi 
juga berbeda-beda.  

Menyikapi hal tersebut, maka seorang guru yang 
berkarakter harus memiliki rasa empati yang tinggi, sehingga 
menjadi bijaksana, sabar, dan ikhlas menjalankan tugasnya.  

D. Bagaimana Membentuk Karakter  
Banyak sekali konsep yang ditawarkan oleh beberapa ahli 

tentang kiat membentuk pribadi yang berkarakter. Di dalam 
buku ini penulis sengaja mengambil dari ulama Islam, 
Marhadi Muhayar, untuk memberikan nuansa berbeda. 
Akan tetapi pada intinya sama, yakni sama-sama 
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menanamkan kesadaran bagaimana manusia dapat memberi 
aura dan cahaya positif kepada diri dan lingkungannya. 
Konsep yang ditawarkan oleh Muhayar ini adalah bagaimana 
Islam mampu mengantarkan manusia menjadi berkarakter 
termasuk guru, dengan melakukan kiat berikut ini:  

1.  Keyakinan yang Benar (Salamatul Aqidah) 
Hidup di dunia ini bagai seseorang yang tengah meng-

adakan suatu perjalanan. Coba kita bayangkan, seandainya 
dalam suatu perjalanan kita tidak mengetahui arah mana 
yang akan kita tuju. Sambil tertunduk dan bertanya hendak 
kemanakah diri ini harus pergi? Sudah bisa dipastikan kita 
akan mudah tersesat. Mengapa? Karena kita tidak mem-
punyai keyakinan yang pasti untuk sampai kepada suatu 
tujuan. Maka untuk bisa berjalan fokus menuju tujuan yang 
direncanakan, seseorang harus mempunyai keyakinan yang 
lurus, sebagai sarat untuk dapat sampai kepada tujuan. 

Materi tentang keyakinan tersebut tergambar dalam 
dialog Rasulullah Saw. dengan Malaikat Jibril As.: ‚Nabi Saw 
bertanya kepada Jibril As: ‚Beritahukan aku tentang iman? 
Jibril menjawab: ‚Kamu beriman kepada Allah Swt., 
malaikat-Nya, kitab-kitab yang telah diturunkan-Nya, Rasul-
rasul-Nya, hari kiamat, dan kamu beriman kepada takdir 
yang baik maupun buruknya‛. 

Keyakinan terhadap Allah Swt. membuat seorang Mus-
lim selalu dalam keadaan optimis akan pertolongan-Nya. 
Yakin terhadap Malaikat membuat Muslim menyadari 
bahwa makhluk Allah Swt. yang paling taat ini, akan selalu 
mencatat segala perbuatannya, sehingga amal perbuatannya 
selalu dipenuhi dengan hal-hal positif. Yakin terhadap kitab, 
membuat seorang Muslim selalu membaca panduan 
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hidupnya setiap saat. Yakin terhadap Rasul, membuat se-
orang Muslim memantapkan langkahnya hidup di dunia, 
bahwa Allah Swt. tidak meninggalkannya tanpa pemandu 
perjalanan yang panjang ini. Yakin terhadap hari akhir, 
membuat seorang Muslim tahu akan tujuan akhirnya. Iman 
kepada qadla dan qadar membuat seorang Muslim menya-
dari akan tanggung jawabnya hidup di dunia, sehingga tidak 
terjatuh pada keyakinan Jabariyah atau keyakinan Qada-
riyah. 

Seorang guru yang memiliki keyakinan dan kaimanan 
yang kuat, di samping akan berperilaku positif, fokus, dan 
komitmen terhadap tugas yang diembannya, juga akan 
menjadi inspirasi spiritualis bagi siswa-siswinya.  

2.  Ibadah yang Benar (Shihhatul ‘Ibadah) 
Ibadah dalam Islam bukan hanya mencakup ritual 

keagamaan semata, semisal: shalat, zakat, puasa dan haji, 
tetapi semua lini kehidupan di dalam memakmurkan dunia 
ini yang tidak bertentangan dengan landasan al-Quran dan 
Sunnah, semisal mencari nafkah secara halal, berhubungan 
baik dengan keluarga, menuntut ilmu, dan lain sebagainya, 
adalah ibadah.  

‚Jika shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi, carilah karunia Allah Swt., dan ingatlah Allah Swt. 
banyak-banyak agar kamu beruntung‛. 

Guru juga merupakan salah satu dari tugas yang bernilai 
ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tugas guru 
sangat mulia yakni mencetak manusia menjadi generasi 
berpengetahuan, dia disejajarkan dengan pahlawan, sebagai-
mana ungkapan Imam Gazali; Midadal ulama khairun min 
dimaisy syuhada' (Tintanya para ulama (guru) lebih mulia 
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dari darahnya syuhada). Bahkan guru menjadi salah satu 
tugas yang termasuk dalam kategori pewaris para nabi dan 
Rasul. Jika tugas keguruan itu dijalankan dengan benar, 
maka nilai dari tugas tersebut menjadi ibadah yang benar. 
Dan Ibadah yang benar adalah yang membawa pengaruh 
positif bagi dirinya dan orang lain. 

3.  Akhlak yang Kokoh (Matinul Khuluq) 
Memang, menjadi orang baik itu sulit, namun amat 

mudah bagi yang memiliki tekad dan kemauan. Awal dari 
segala sesuatu itu susah. Namun, jika kita sudah terbiasa, 
maka kita tidak akan pernah mengatakannya sulit. Ingatkah 
kita ketika pertama kali belajar naik sepeda? Pasti kita semua 
pernah berfikir, bagaimana caranya menjalankan sepeda 
yang hanya mempunyai dua roda. Setelah beberapa kali 
mencobanya, kita sudah mulai terbiasa memegang kendali, 
menjaga keseimbangan dan menggenjot pedal dengan nya-
man. Kita sudah lupa, kesulitan pertama kali menjalan-
kannya, dan ternyata naik sepeda itu nikmat.  

Demikian pula ketika kita berlatih mengendalikan diri, 
membiasakan dengan hal-hal yang baik, dan menjauhi sikap-
sikap yang tidak berguna. Semakin dibiasakan, perilaku itu 
keluar dengan sendirinya secara otomatis. Inilah yang 
disebut akhlak, yaitu perilaku yang keluar secara otomatis, 
dan mencerminkan ekspresi diri seseorang di segala tempat 
dan waktu. Jadi, akhlak bukanlah perilaku kondisional, yang 
hanya diekspresikan pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi 
memiliki akhlak yang komit, tidak fluktuatif, dan tidak 
berubah dalam kondisi bagaimana pun.  

Guru sebagai penegak moral dan etika bagi siswa, 
sepantasnya membekali dirinya dengan moral dan etika yang 
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baik, karena guru akan menjadi contoh dalam semua sikap 
dan perilakunya, mulai dari perilaku sehari-hari, omongan, 
cara berpakaian, cara bergaul, sampai kepada cara berdandan 
akan menjadi rujukan bagi para siswanya. Oleh karenanya 
guru selayaknya menjadi suri tauladan yang baik dalam 
seluruh perilaku hidupnya.  

4.  Wawasan Pengetahuan Yang Luas (Tsaqafatul Fikr) 
Hidup di dunia ini tidak hanya sekedar mengandalkan 

keyakinan, ibadah dan akhlak. Siapapun orangnya, ketika 
sedang melakukan perjalanan pasti membutuhkan pengeta-
huan tentang apa yang sedang ia tuju. Begitu pula halnya 
dengan kehidupan yang sedang kita jalani ini. Kita tentu 
membutuhkan informasi-informasi yang diperlukan dalam 
melakukan perjalanan. Wawasan itulah yang akan memandu 
perjalanan hidup kita. Proses yang sedang kita jalani dalam 
hidup ini juga tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang 
akan menjadi guru terbaik bagi kita. 

Katakanlah: ‚Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?‛ Sesungguhnya 
hanya orang-orang yang berakAllah Swt. yang dapat menerima 
pelajaran‛. 

Guru sebagai pekerjaan mentransfer pengetahuan kepada 
siswa-siswinya, dia tidak boleh kering dari wawasan keil-
muan. Dia harus selalu ingat bahwa ilmu pengetahuan itu 
tidak stagnan, maka sebagai pendidik tidak boleh berhenti 
mengembangkan diri dengan belajar terus menerus. Mnurut 
Komaruddin Hidayat, jika seorang guru berhenti belajar, 
maka berhentilah dia mengajar. Jadi, sebagai seorang guru 
harus berawasan luas supaya apa yang disajikan kepada 
siswa-siswinya selalu baru dan tetap menarik. 
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5.  Tubuh yang Kuat (Quwwatul Badan) 
Kesempurnaan itu dambaan setiap orang. Masing-masing 

akan mencoba mencapai kesempurnaan diri, sesuai dengan 
kemampuannya. Dengan kekuatan itulah setiap orang akan 
berusaha mencapai keseimbangannya. Seahli apapun anda 
mengendarai sepeda, jika ban rodanya kempes, tentu anda 
tidak akan dapat berbuat banyak, hingga ban itu baik 
kembali. 

Karenanya, persiapkanlah jasmani Anda sebaik mungkin 
untuk dapat melanjutkan perjalanan anda secara vit dan 
prima.  

‚Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih aku cintai 
daripada mukmin yang lemah‛ (H.R. Muslim, Ibnu Majah, dan 
Imam Ahmad). 

Menjadi guru harus berbadan sehat, karena tugas keguru-
an itu adalah tugas yang kompleks, di dalamnya terdapat 
berbagai macam cabang tugas yang harus diemban, sehingga 
membutuhkan badan yang prima. Seperti tugas kemanusiaan; 
bagaimana seorang guru mampu melakukan aktivitas mencer-
daskan manusia; tugas kemasyarakatan, bagaimana seorang 
guru harus berkomunikasi dan berbaur dengan masyarakat 
sehingga masyarakat tidak berada dalam kebodohan dan ke-
terbelakangan. Tugas profesional, seorang guru harus menja-
lankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar bagi siswa-
siswinya dengan kompeten. Di samping tugas-tugas tersebut, 
seorang guru juga harus mendidik keluarganya dengan 
pengetahuan, dengan etika, dengan agama, dan sebagainya.  

Kelima konsep pembentukan karakter tersebut di atas 
dapat dijadikan pondasi di dalam membentuk kepribadian 
sejati yang akan memberi manfaat bukan saja bagi diri 
sendiri tetapi juga bagi orang lain. 
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