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KATA PENGANTAR 

 

Rasa dan Karya Pemikiran Sang Pendidik 

(Kumpulan Artikel-artikel Guru dan Dosen) 

 

DIAWAL Kata Pengantar ini, menarik untuk dikutip 

apa yang disampaikan oleh William Arthur Ward, penulis 

hebat dari negeri Paman Sam (Amerika Sarikat ‘Red). Dia 

memberikan ukuran bagaimana seorang guru yang hebat. 

Baginya, guru tingkat menengah hanya bercerita, guru yang 

baik menjelaskan, guru yang hebat mendemonstrasikan 

sementara guru yang luar biasa memberikan inspirasi. 

Pelajaran lain juga disampaikan bapak pendidikan 

kita, Ki Hadjar Dewantara dalam kutipannya selalu 

menekankan moral yaitu adab sopan santun dalam 

memberikan ilmu kepada anak. Artinya, yang terpenting 

bukanlah bagaimana anak mendapatkan nilai dari ilmu yang 

diberikan, tetapi bagaimana karakter anak juga terbangun 

dengan baik nilai ilmu yang didapatkannya. 
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Maka filosofi kertas dan pena dalam dunia 

pendidikan adalah dua kata saling membutuhkan sehingga 

kertas dan pena memiliki daya tarik yang kuat bagi peran 

guru karena keduanya memberikan kenyamanan dan 

kemudahan. Sangat mulia jasa guru sebab dengan mereka 

kita semua bisa mencurahkan konsep yang terekam serta 

tersimpan dalam nalar. Dengan kertas dan pena, nama kita 

bisa abadi. Di sisi lain, kehadiran kertas dan pena 

menciptakan budaya literasi yang kuat pada peserta didik. 

Buku Rasa dan Resam Pendidikan Kita merupakan 

sebuah bukti dari karya inovasi dan kreativitas dari guru 

dan dosen. Dimana menjadi satu bagian tidak terpisahkan 

dalam rangkaian berbagi pemikiran dari aksi nyata menjadi 

sang pendidik. Pada akhirnya, melahirkan pemikiran-

pemikiran yang kiranya bernilai manfaat bagi masyarakat 

umum dan pendidik khususnya serta pemerhati pendidikan 

untuk secara bersama mendiskursuskan menjadi nilai 

manfaat untuk kemajuan pendidikan nasional. 

Untuk itu, diharapkan buku sederhana ini menjadi 

rintisan dari sebutir ilmu yang luas untuk saling meluaskan 

wawasan pengetahuan kita dan mengenal lebih jauh 
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pemikiran pendidikan dari sang pendidik. Apalagi ini 

menjadi bukti, makin baiknya budaya literasi sehingga 

makin memberikan gambaran bahwa kreativitas dan inovasi 

guru untuk berkarya terus tumbuh sehingga menjadi 

budaya positif. 

Yang jelas guru adalah pemberi inspirasi bagi anak 

didik, secara tidak langsung kita memberikan sayap kepada 

mereka untuk bisa terbang menggapai impiannya menjadi 

siswa-siswi yang hebat dan luar biasa dan yakinlah bahwa 

Anda akan mendapatkan tempat yang paling spesial 

dihatinya. Sedangkan pendidikan 4.0 merupakan 

pendidikan yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital 

dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan sistem siber 

(cyber system). Oleh sebab itu, menyiapkan sayap-sayap 

generasi emas bangsa yang tangguh, berkarakter, berbudi 

pekerti, sopan santun adalah menjadi yang utama sebagai 

bagian dari pengabdian dirinya kepada Ibu Pertiwi, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kehadiran buku ini di tangan pembaca merupakan 

upaya penerbit untuk secara bersama-sama menghargai dan 

menempatkan buah pikir dari kreativitas para pendidik ini 
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melalui budaya literasi menulis setinggi-tingginya. Harapan 

lainnya adalah semoga dengan diterbitkannya karya ini 

dalam bentuk buku sehingga terus memberi motivasi bagi 

pendidik untuk terus menulis dan menulis.  Dengan segala 

kekurangan dari kehadiran buku ini,  kami juga berharap 

ada nilai manfaat juga bagi para pembaca dan semoga Allah 

SWT memberikan imbalan pahala kepada kita semua. 

 

 

Dumai, 14 Juni 2021 

Editing 

 

Dawami Bukitbatu 
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Guru yang 

Cerdas di Era 

Inovasi Disruptif 

 

Oleh: Dawami, S.Sos, M.I.Kom 

Dosen IAITF Dumai 

 

 

MENGHADAPI revolusi industri keempat 

merupakan era inovasi disruptif. Artinya,  di mana 

inovasi berkembang sangat pesat, sehingga mampu 

membantu terciptanya pasar baru. Inovasi ini juga 

mampu mengganggu atau merusak pasar yang sudah 

ada dan lebih dahsyat lagi mampu menggantikan 

teknologi yang sudah ada. 

Dunia pendidikan sepertinya tidak bisa terlepas 

dari pengaruh perkembangan teknologi di era Industri 

4.0 ini, jika kita tidak ingin menyebut revolusi industri. 

Perkembangan informasi dan komunikasi teknologi 

yang semakin masif dan cepat dewasa ini harus diakui 

telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan 

terhadap dunia pendidikan. 

Oleh sebab itu, guna bisa menjawab tantangan 

yang besar tersebut maka pendidikan dituntut untuk 
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berubah juga. Termasuk pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan 

tinggi. Era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi 

industri 4.0 disebut Pendidikan 4.0 dan sudah pula 

masuk era Society 5.0.  

Dalam arti kata, Pendidikan 4.0 merupakan 

pendidikan yang bercirikan pemanfaatan teknologi 

digital dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan 

sistem siber (Cyber System). Sistem ini mampu membuat 

proses pembelajaran dapat berlangsung secara kontinu 

tanpa batas ruang dan batas waktu. 

Seiring dengan hal ini guru dituntut untuk terus 

berinovasi dan menguasai teknologi informasi sehingga 

dapat menyelaraskan dengan perkembangan teknologi 

informasi yang berkembang begitu cepat dan pesat. 

Adapun  kompetensi yang dibutuhkan dalam era 

Pendidikan 4.0 adalah yang pertama, keterampilan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical Thinking 

and Problem Solving Skill). Kompetensi ini sangat penting 

dimiliki peserta didik dalam pembelajaran abad 21. 

Guru harus mampu meramu pembelajaran sehingga 

dapat mengeksplor kompetensi ini dari diri peserta 

didik. 

Kedua, keterampilan komunikasi dan kolaboratif 

(Communication and Collaborative Skill). Sebagai satu 

kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam abad 21, 
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keterampilan ini harus mampu dikonstruksi dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi harus diterapkan guru guna 

mengonstruksi kompetensi komunikasi dan kolaborasi. 

Ketiga, keterampilan berpikir kreatif dan inovasi 

(Creativity and Innovative Skill). Revolusi industri 

mengharuskan peserta didik untuk selalu berpikir dan 

bertindak kreatif dan inovatif.  

Tindakan ini perlu dilakukan agar peserta didik 

mampu bersaing dan menciptakan lapangan kerja 

berbasis industri. Keempat, literasi teknologi informasi 

dan komunikasi (Information and Communication 

Technology Literacy). Literasi teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) menjadi kewajiban bagi guru. Literasi 

TIK harus dilakukan agar tidak tertinggal dengan 

peserta didik. Literasi TIK merupakan dasar yang harus 

dikuasai guru agar mampu menghasilkan peserta didik 

yang siap bersaing dalam menghadapi revolusi industri 

4.0. 

Kelima, Contextual Learning Skill. Pembelajaran 

kontekstual merupakan pembelajaran yang sangat 

sesuai diterapkan guru. Jika guru sudah menguasai 

literasi TIK, maka pembelajaran kontekstual era 

pendidikan 4.0 lebih mudah dilakukan. Kondisi saat ini 

TIK merupakan salah satu konsep kontekstual yang 

harus dikenalkan oleh guru. Materi pembelajaran 



4 
 

banyak kontekstualnya berbasis TIK sehingga guru  

sangat tidak siap jika tidak memiliki literasi TIK. Materi 

sulit yang bersifat abstrak mampu disajikan menjadi 

lebih riil dan kontekstual menggunakan TIK. 

Keenam, literasi informasi dan media (Information 

and Media Literacy). Banyak media informasi bersifat 

sosial yang digandrungi peserta didik. Media sosial 

seolah menjadi media komunikasi yang ampuh 

digunakan peserta didik dan guru. Media sosial 

menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat 

dimanfaatkan guru. Kehadiran kelas digital bersifat 

media sosial dapat dimanfaatkan guru, agar 

pembelajaran berlangsung tanpa batas ruang dan 

waktu. 

Guru harus siap menghadapi era pendidikan 4.0 

meskipun disibukkan oleh beban kurikulum dan 

administratif yang sangat padat. Jika tidak, maka 

generasi muda kita akan terus tertinggal dan efeknya 

tidak mampu bersaing menghadapi implikasi Revolusi 

Industri 4.0. Guru untuk terus meningkatkan 

kompetensi menuju guru 4.0.  

Walaupun memang perlu kita akui, Indonesia 

tergolong lambat dalam merespon revolusi industri 4.0 

dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan 

Singapura. Sistem pendidikan 4.0 baru bergaung 

kencang dalam tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah 
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harus menyediakan fasilitas yang memadai dalam 

menyongsong era Pendidikan 4.0. 

Sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan, 

guru harus meng-upgrade kompetensi dalam 

menghadapi era Pendidikan 4.0. Peserta didik yang 

dihadapi guru saat ini merupakan generasi milenial 

yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Peserta 

didik sudah terbiasa dengan arus informasi dan 

teknologi industri 4.0. Ini menunjukkan bahwa produk 

sekolah yang diluluskan harus mampu menjawab 

tantangan industri 4.0. 

Apalagi mengingat tantangan yang besar 

tersebut, maka guru harus terus belajar meningkatkan 

kompetensi sehingga mampu menghadapi peserta 

didik generasi milenial. Jangan sampai timbul istilah, 

peserta didik era industri 4.0, belajar dalam ruang 

industri 3.0, dan diajarkan oleh guru industri 2.0 atau 

bahkan 1.0. Jika ini terjadi, maka pendidikan kita akan 

terus tertinggal dibandingkan negara lain yang telah 

siap menghadapi perubahan besar ini.  

Kualitas guru harus sesuai dengan performa guru 

yang dibutuhkan dalam era industri 4.0. Penulis 

menyebut guru yang memiliki kualitas seperti tersebut 

sebagai guru 4.0. Dan kalaulah bisa diartikan maka era 

pendidikan 4.0 merupakan tantangan yang sangat berat 

dihadapi guru. Jack Ma (CEO Alibaba Group) dalam 
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pertemuan tahunan World Economic Forum menyatakan 

bahwa pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika 

tidak mengubah cara mendidik dan belajar-mengajar, 

maka 30 tahun mendatang kita akan mengalami 

kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang 

sarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan 

muatan sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini 

terimplementasi akan menghasilkan peserta didik yang 

tidak mampu berkompetisi dengan mesin. 

Oleh karena itu, guru harus mengurangi 

dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan 

pembelajaran dengan harapan peserta didik mampu 

mengungguli kecerdasan mesin. Pendidikan yang 

diimbangi dengan karakter dan literasi menjadikan 

peserta didik akan sangat bijak dalam menggunakan 

mesin untuk kemaslahatan masyarakat. 

Era pendidikan 4.0 merupakan jawaban atas 

terjadinya revolusi industri 4.0. Guru 4.0 sangat 

dibutuhkan dalam menghadapi era pendidikan 4.0. 

Bagaimana menjadi guru 4.0? Pertanyaan ini sangat 

penting dijawab agar guru mampu meningkatkan 

kompetensi menuju guru 4.0. Guru 4.0 memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik 

peserta didik menghadapi Revolusi Industri 4.0. Guru 

4.0 merupakan guru yang mampu menguasai dan 

memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. 
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Oleh karena itu, guru yang cerdas di era pendidikan 4.0 

adalah modal utama bagi dunia pendidikan Indonesia 

kedepannya. 

*** 

Filosofi Pena dan 

Kertas 

MUSIBAH Covid-19 banyak memberikan 

pelajaran dalam proses belajar mengajar. Artinya, peran 

guru tidak hanya memastikan kelangsungan 

pembelajaran, tetapi juga berperan lebih dalam 

mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan 

peserta didik. Para guru tidak hanya gigih bekerja 

sendiri, melainkan bergerak secara kolektif demi 

menemukan solusi atas tantangan untuk menghasilkan 

inovasi belajar mengajar yang bermakna dan 

menyenangkan. 

Masih ingat dengan filosofi kertas dan pena 

dalam dunia pendidikan maka inilah yang terjadi. 

Apalagi filosofi kertas dan pena adalah dua kata yang 

saling membutuhkan sehingga kertas dan pena 

memiliki daya tarik yang kuat bagi peran guru karena 

keduanya memberikan kenyamanan dan kemudahan. 

Sangat mulia jasa guru sebab dengan mereka kita 

semua bisa mencurahkan konsep yang terekam serta 
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tersimpan dalam nalar. Dengan kertas dan pena, nama 

kita bisa abadi. Di sisi lain, kehadiran kertas dan pena 

menciptakan budaya literasi yang kuat pada peserta 

didik. 

Disinilah kata Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim 

membuat peran guru semakin mulia. Apalagi katanya, 

kehidupan ini tak lepas dari proses pembelajaran yang 

tentunya dapat ditemui kapan dan di mana saja. 

Pendidikan seperti akar yang berarti dasar untuk 

memiliki arah ke depannya nanti. Peran guru yang 

diibaratkan sebagai pena adalah hal terpenting dari 

komponen sebuah pendidikan. 

Filosofi kertas dan pena sama seperti halnya 

pembelajaran terhadap peserta didik, dimana kertas 

polos sebagai peserta didik, pena sebagai  pendidik, dan 

tentunya tinta sebagai materi yang diajarkan. Jika pena 

salah menuliskan sesuatu pada kertas polos tersebut, 

berarti tak akan bisa dihapus. Jadi, pengarahan 

terhadap peserta didik ini harus sangat dipahami 

dengan benar oleh para pendidik. 

Filosofi kertas dan pena tadi membuktikan bahwa 

komponen terpenting dalam sebuah pembelajaran 

adalah pena sebagai pendidik, kertas sebagai peserta 

didik, dan tentunya tinta sebagai bahan ajar yang 

diberikan oleh pendidik. Namun, perlu ada perhatian 
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khusus, yaitu apa yang akan dituliskan pena, saya 

ibaratkan sebagai guru atau pendidik terhadap kertas 

polos tersebut. Jika pena menuliskan hal baik, tentu 

akan berdampak pada tulisan yang baik pula. 

Sebaliknya, jika pena menuliskan hal buruk maka 

terciptalah kertas dengan tulisan yang buruk pula. 

Siswa bagaikan kertas kosong dan guru bagai 

pena yang akan menulis di lembaran kertas. Siswa tetap 

memerlukan tegur sapa, sentuhan kasih sayang dari 

gurunya karena kelak mereka akan terus mengingat 

gurunya yang telah menorehkan tulisan di lembaran 

kertas kehidupannya. 

Memang, perlu ada pendidikan yang terarah dari 

seorang guru terhadap peserta didik. Persoalan tentang 

pengajaran yang terarah ini menjadi hak peserta didik 

untuk menjadi manusia berpendidikan. Memaknai 

pernyataan yang sering disebutkan bahwa kertas polos 

merupakan sebuah pengibaratan yang di dalamnya 

tersirat makna mendalam bahwa sebuah kertas polos 

dipergunakan untuk menulis.  

Kertas polos diibaratkan seperti peserta didik 

yang belum mengetahui  apa-apa. Kertas polos yang 

digunakan saat kita menulis menggunakan tinta, 

diibaratkan sebagai proses pembelajaran terhadap 

peserta didik. Tinggal proses penuangan ide yang 
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diibaratkan sebagai pengarahan peserta didik agar bisa 

terarah nantinya. 

Salah satu peranan guru adalah melaksanakan 

pembelajaran dengan menanamkan beberapa nilai 

pendidikan karakter yang diantaranya menjadi aktual 

dimasa pandemi Covid-19 ini. Pertama, disiplin dimana 

disiplin yang merujuk pada patuh dan tertibnya peserta 

didik dalam menaati peraturan. Dalam situasi 

pembelajaran tatap muka, tentu suasananya berbeda. 

Kedua, jujur. Artinya, ketika ujian ataupun 

mengerjakan tugas dari guru, peserta didik cenderung 

mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh karena 

guru memantau dalam kelas.  

Berbeda ketika mengerjakan ujian secara daring, 

keseriusan peserta didik dalam mengerjakan ujian 

berkurang, bahkan mengundang peserta didik 

melakukan plagiarisme karena tanpa pengawasan guru, 

meskipun orang tua mendampinginya. Tentunya 

pengawasan guru dan orang tua berbeda. 

Ketiga, tanggung Jawab. Dimana diharapkan 

sistem tatap muka ditujukan untuk melatih peserta 

didik agar bertanggung jawab terhadap tugasnya. 

Berbeda ketika sistem daring. Tentu tidak mudah bagi 

seorang guru untuk mencari jalan keluar atas 

permasalahan pembelajaran daring ini. Namun, guru 
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tetap dituntut mencari solusi sebagai konsekuensi 

seorang pendidik. 

Kebijakan belajar dari rumah (BDR) merupakan 

tantangan bagi guru, dimana guru harus melakukan 

pembekalan jarak jauh dengan tuntutan ada perubahan 

karakter siswa lebih baik tanpa bisa menyentuh peserta 

didik. Pena yang digoreskan dalam kertas kosong 

sudah tergantikan dengan gadget yang canggih. 

Namun demikian, peran guru dan orang tua harus 

tetap memiliki tujuan sama agar pendidikan yang 

diharapkan dapat tercapai. Bukan hanya itu, 

pemantauan orang tua kepada anak dalam penggunaan 

teknologi juga sangat penting. 

Pembelajaran daring di masa pandemi ini 

memang tidak mudah, perlu ada kerja sama yang baik 

dari berbagai subjek pendidikan. Pendidikan yang baik 

bukanlah proses sebatas memberi dan menerima 

pembelajaran, namun dibalik itu ada sikap positif yang 

harus tumbuh, yaitu karakter baik dan santun. 

Pembelajaran daring akan dirasa tidak menyulitkan 

apabila direspons dan dihadapi dengan sikap yang 

tepat sehingga dapat menjadi metode pembelajaran 

bagus. 

Dari pandemi, para guru dan insan pendidikan 

telah belajar bahwa nilai utama proses pembelajaran 

adalah interaksi sosial dan itu tidak dapat diganti oleh 
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teknologi apapun. Akan tetapi, perlu disadari bahwa 

teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan. 

Saatnya bijak dalam memanfaatkan teknologi dan 

hendaknya guru terus meningkatkan kompetensi 

mengajar yang bermakna serta menyenangkan. 

Filosofi kertas dan pena dalam peranan guru di 

masa pandemi Covid-19 ini merupakan tantangan dan 

kesanggupan para guru untuk tetap menyiapkan masa 

depan bagi peserta didik karena mereka termasuk 

kelompok yang rentan. Selayaknya guru patut 

mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya karena 

telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari 

hidupnya sendiri demi peserta didiknya. 

*** 
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Covid-19: Surat 

Cinta Untuk  

Guru, Pentingnya 

Pembelajaran 

Berbasis 

Teknologi 

 

Oleh: Deni Suryanto, M.Pd 

Dosen IAITF Dumai 

 

Pandemi Covid-19 memang telah melanda ke 

seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia sendiri, 

pandemi ini sendiri telah menyebabkan gangguan sosio 

ekonomi global, tatanan kebudayaan dan bahkan 

mampu menembus dinding tatanan keagamaan. 

Kekhawatiran luas juga terjadi pada kekurangan 

persediaan barang yang mendorong pembelian panik 

serta terjadinya mis informasi dan teori konspirasi 

tentang virus telah menyebar secara daring, juga telah 

terjadi insiden xenophobia dan rasisme terhadap orang 

Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia 

Tenggara lainnya. 



14 
 

Pandemi virus Corona Covid-19 sedang melanda 

berbagai negara di dunia. Semakin bertambahnya 

jumlah kasus setiap hari dan tidak sedikit pula yang 

harus berpulang karena Covid-19. Lalu bagaimanakah 

guru harus bersikap menghadapi musibah pandemi ini 

agar proses Transfer of Knowledge tetap berlangsung? 

Menyesali sebuah keadaan tanpa ada sosulusi 

tentu akan menyisakan masalah baru, berdiam diri 

meratapi musibah tanpa ada semangat untuk bangkit 

maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk itu 

seorang guru tentu harus memiliki kreativitas yang 

tidak lagi menganggap Covid-19 seolah-olah akhir dari 

segalanya, mari bersama-sama para guru merekatkan 

barisan terdepan untuk memberikan solusi atas 

tantangan pendidikan di musim Pandemi Covid-19 ini 

agar peserta didik tetap belajar dengan cara dan wajah 

yang baru tanpa mengurangi rasa optimisme kita 

terhadap tujuan pendidikan itu sendiri. 

Saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan 

kreativitas terhadap penggunaan teknologi, bukan 

hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana 

memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan 

baik, tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi 

semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat 
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membantu membawa mahasiswa dan pelajar menjadi 

kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling 

penting pada abad ke-21 ialah Self-Directed Learning atau 

pembelajar mandiri sebagai outcome dari edukasi 

dengan syarat tidak ada lagi alasan bahwa guru gaptek 

(Gagal Teknologi) atau tidak mampu memanfaatkan 

peluang ini semua terlebih dalam keadaan pandemi 

Covid-19 ini. 

Covid-19 tidak selamanya para guru melihat 

pandemi ini dengan kaca mata yang negatif di sisi yang 

lain kita juga melihat sisi positifnya. Di setiap tantangan 

dan hambatan pasti di sebalik itu semua ada peluang 

maka oleh karena itu pandemi ini sebagai sarana untuk 

dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi 

pembelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau 

webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, 

mahasiswa juga dapat bekerja sama satu dengan yang 

lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

pembelajaran serta menghadapi permasalahan nyata 

yang ada. Dan tentunya situasi ini bukan hanya menjadi 

tantangan bagi mahasiswa, namun juga para guru 

dalam menyampaikan edukasi dimana para guru perlu 

memastikan bahwa murid memahami materi 

pembelajaran. 
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Guru sebagai Agen of Change memang tidak mudah 

untuk memaksimalkan efektifitas pembelajaran disaat 

pandemi ini tetapi harapan tanpa tindakan akan 

memperjelas kegagalan seorang guru maupun sebagai 

pendidik apalagi pembelajaran daring menjadi 

tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi 

Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana 

teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan 

akses internet pada daerah-daerah terpencil dimana 

barang elektronik tanpa akses internet pun masih 

menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan 

bagi semua pihak, saat ini kita harus bekerja keras 

bersama bagaimana membawa teknologi menjawab 

permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan 

pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi 

maupun teknologi yang berada di daerah-daerah 

terpencil, karena itu para guru tetaplah mengajar, 

belajar dan jangan bernah pernah berhenti untuk 

memberi edukasi. 

Pendidik atau guru harus memastikan kegiatan 

belajar-mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik 

berada dirumah, inovasi pembelajaran merupakan 

solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru 

dengan memaksimalkan media yang ada seperti media 

daring (online). Guru dapat melakukan pembelajaran 
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menggunakan metode E-Learning yaitu pembelajaran 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat 

komputer (PC) atau laptop yang terhubung dengan 

koneksi jaringan internet, guru dapat melakukan 

pembelajaran bersama diwaktu yang sama 

menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp 

(WA), Telegram, aplikasi Zoom ataupun media sosial 

lainnya sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat 

memastikan siswa belajar diwaktu bersamaan 

meskipun di tempat yang berbeda. Banyak lagi inovasi 

lainnya yang bisa dilakukan oleh pendidik demi 

memastikan pembelajaran tetap berjalan dan siswa 

mendapatkan ilmu sesuai kurikulum yang telah 

disusun pemerintah. 

Untuk memberikan kemudahan agar proses 

pembelajaran tetap berjalan efektif salah satu terobosan 

untuk para guru adalah dengan membuat program-

program pada masa pandemi yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupa relawan 

pengendalian Covid-19 (RECON), Mengajar Dari 

rumah (MDR), dan Permata Sakti. Seluruh program 

tersebut diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa dan murid 

di seluruh Indonesia. 
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Usaha, Ikhtiar dan doa telah kita jalani dalam 

menghadapai situasi pandemic Covid-19 ini, sebagai 

guru dan murid jangan ada lagi yang suudzon terhadap 

Allah. Jangan samapai kita tidak bisa belajar tatap muka 

lalu menyalahkan Tuhan, maka perbaikilah niat jangan 

sampai nanti kita kena musibah dua kali. Musibah dan 

ujian itu adalah tanda cinta Allah SWT kepada 

hambanya. Dengan ujian, Allah SWT mengingatkan 

tentang pentingnya menuntut ilmu di waktu lapang 

agar kita tau keutamaannya. Justru dengan adanya 

pandemi ini guru lebih terasah kemampuan 

teknologinya. 

Pada akhirnya hidup ini adalah pengendali. Itu 

terbukti manusia hanya perencana tetapi yang 

menentukan adalah Allah SWT. Makhluk Allah SWT 

yang sebegitu kecilnya ini bisa melumpuhkan hampir 

seluruh negara di dunia. Jadi ini warning atau 

peringatan buat para guru dan murid, manakala kita 

keliru dalam menjalani hidup ini bersiaplah untuk 

menerima sanksinya Allah. Namun apapun yang terjadi 

dimana ada cobaan dan ujian, disitulah ada kenaikan 

kelas. Allah SWT akan menaikkan kelas kita maka ada 

ujian, tidak ada ujian tanpa kenaikan kelas dalam 

rumusan Allah SWT. 
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Menatap 

Kesiapan Guru 

Era Industri 4.0  

 

Oleh: Windayani, M.Pd, 

Dosen IAITF Dumai 

 

 

INGAT pengajaran tanpa perubahan bukanlah 

sebuah proses pendidikan yang benar. Jika pendidikan 

tidak menghasilkan perubahan, maka pendidikan yang 

sudah dilakukan gagal. Perubahan adalah perbedaan 

kondisi fisik, sifat dan perilaku dari setiap orang yang 

terlibat di dalamnya. Perubahan yang diharapkan 

dalam proses pendidikan adalah perubahan karakter.  

Oleh sebab itu, pendidikan di era revolusi 

industri 4.0 bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan oleh 

siapapun tanpa dibatasi oleh ruang, jarak dan waktu. 

Setiap sudut kehidupan manusia akan berubah dengan 

sangat cepat. Salah satu sudut kehidupan manusia yang 

akan berubah adalah pendidikan. Proses pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 

sangat cepat dan tidak dibatasi lagi dengan ruang dan 

waktu sebagaimana pendidikan secara konvensional. 



20 
 

Oleh sebab itu, karakter setiap anak bangsa 

menentukan kemajuan bangsa. Jika karakter anak 

bangsa lemah maka bangsa cenderung lemah, tetapi jika 

karakter anak bangsa kuat, maka bangsa cenderung 

kuat dan maju.  

Secara umum, pelaku pendidikan terdiri atas 

peserta didik, tenaga pendidik, dan lingkungan. Peserta 

didik bisa perorangan atau kelompok (kelas). Tenaga 

pendidik terdiri atas 2 bagian yaitu pendidik utama dan 

tambahan. Pendidik utama adalah orangtua, sedangkan 

pendidik tambahan adalah setiap orang selain diri 

sendiri (Bisa jadi guru, teman sebaya, dan orang lain).  

Apalagi pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Karakter adalah akibat, sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain. 

Disinilah karakter harus berubah  menjadi 

karakter yang kuat. karakter yang kuat adalah sikap 

hati setiap orang untuk bisa selalu memiliki harapan, 

berpikir positif, kreatif, berintegritas, memiliki etos 

kerja yang kuat, mengapresiasi, dan selalu melakukan 

yang terbaik. 
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Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu 

yang mempengaruhi pola dan proses pendidikan. 

Lingkungan pendidikan tersebut bisa berupa peraturan 

pemerintah, undang-undang, manajemen sekolah, pola 

kehidupan masyarakat sekitar, media dan objek lain 

yang mempengaruhi tatanan pendidikan. 

Kemudian, belajar asyik dengan singkatan yang 

unik. Artinya, terlalu banyak materi yang harus 

dipelajari oleh siswa membuat siswa kesulitan untuk 

menghafal atau mengerti pelajaran tersebut. Untuk itu, 

guru harus menyampaikan materi secara sederhana 

agar mudah dipahami oleh siswa. 

Pada zaman (era 4.0) guru tidak dibebankan 

mengajar konten. Setiap konten pembelajaran disiapkan 

oleh komputer yang dilengkapi dengan AI. Pada tahun 

ini (2019) setiap guru yang cerdas wajib berkontribusi 

dalam menyiapkan konten pendidikan. Ada banyak 

cara yang bisa dilakukan, misalnya menulis buku, 

mendokumentasikan hasil pembelajaran dan 

mempublikasikan hasil pembelajaran.  

Ingat mengajar adalah profesi dari kegemaran 

dan keagungan dalam berkarya. Sebagai seorang guru, 

aku memiliki kekuatan yang sangat besar untuk 

membuat hidup seseorang menderita atau gembira. 

Aku bisa menjadi alat penyiksa atau pemberi Ilham, 

bisa bercanda atau mempermalukan, melukai atau 
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menyembuhkan. Dalam semua situasi, yang 

menentukan apakah sebuah krisis akan memuncak atau 

mereda dan apakah seseorang akan diperlakukan 

sebagai manusia atau direndahkan. 

Guru diyakini menjadi ujung tombak 

keberhasilan suatu pembelajaran di kelas khususnya 

dan semua siswa pada umumnya. Menjadi seorang 

guru yang profesional memanglah tidak mudah. Oleh 

karena itu, guru harus berusaha memperbaiki cara 

mengajarnya terutama dalam kelas. Setiap guru pasti 

menginginkan yang terbaik terhadap hasil yang dicapai 

siswa.  

Hal ini berkaitan dengan cara mengajar yang 

terkadang membosankan atau hanya memakai satu 

metode mengajar, misalnya ceramah saja. Jika suasana 

kelas membosankan akan banyak peserta didik yang 

mengantuk, ribut, dan malas mengikuti pelajaran.  

Selanjutnya, seorang guru dan siswa harus bisa 

memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik. Guru dan 

siswa memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik dan 

berusaha menambah fasilitas yang belum ada (bila 

mempunyai dana yang memungkinkan). Disamping 

itu, guru berkepribadian ramah dan menyenangkan.  

Hal ini penting sehingga menjadi dambaan setiap 

siswa, dengan demikian siswa tidak takut berhadapan 
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dengan guru, nyaman dalam mengikuti KBM. 

Bersikaplah seperti orang tua kepada anaknya sendiri. 

Kakak kepada adiknya, bahkan seperti temannya 

sendiri sehingga tidak ada istilah guru yang 

menakutkan bagi siswa. 

Diprediksikan bahwa dalam 10 atau 40 tahun ke 

depan, proses pendidikan secara khusus formal 

(sekolah) akan dikendalikan sekitar 90% oleh komputer 

dan gadget. Pada tahun tersebut kita bisa menemukan 

sekolah yang hanya dioperasikan oleh jumlah manusia 

yang sangat sedikit.  

Metode pembelajaran akan berubah ke metode 

proyek (Pada kurikulum K13 sudah mulai nampak 

pada penerapan pelajaran tematik).  Setiap proyek akan 

disusun secara tematik dan kompleks. Guru hanya 

bertindak sebagai manajer kelas. 

Jadi, untuk menjadi guru yang hebat dan update 

dengan era 4.0 maka paling tidak ada beberapa hal yang 

harus dipersiapkan sehingga siswa menjadi cerdas dan 

menemukan bakatnya. Diantaranya adalah seorang 

guru harus terlebih dahulu mempersiapkan perangkat 

pembelajaran. Sebelum Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM), guru hendaknya mempersiapkan perangkat 

pembelajaran, seperti Program Tahunan, Program 

Semester, Silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran). Guru juga dituntut untuk menguasai 

bahan ajar dan alat peraga dengan baik. 

Sehingga guru dapat lebih efektif memotivasi 

siswa dengan cara memberikan dorongan kepada siswa 

untuk secara pribadi bertanggung jawab atas cara 

belajar, cara mengatur suasana kelas, melontarkan 

tantangan-tantangan, serta memberikan penguatan, 

semangat dan motivasi yang sifatnya membangun, 

tidak menjatuhkan semangat anak didik. 

Penggunaan komputer sudah hampir mampu  

menggantikan peran dan posisi manusia. 

Perkembangan ini didorong oleh penemuan dan 

pengembangan AI “Artificial Intelligence", jika 

dibahasakan dengan sederhana, AI adalah menjadikan 

komputer sama dengan manusia seutuhnya yang 

memiliki logika, perasaan dan berjuta kemampuan 

dibidangnya. 

*** 
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Aspek 

Kreativitas Bagi 

Seorang Guru 

dalam Mengajar 

Oleh:  Diah Puji Astuti, S.Pd,  

Guru IPS SMPN 2 Rupat 

 

KREATIVITAS adalah ungkapan atau ekspresi 

dari keunikan individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Ungkapan kreatif mencerminkan 

orisinalitas dari individu tersebut. Dari ungkapan 

pribadi yang unik inilah dapat diharapkan timbulnya 

ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif.  

Kreativitas sangat penting untuk dikembangkan 

dalam kehidupan nyata terlebih bagi seorang guru 

sebagai pendidik yang setiap saat berhubungan 

langsung dengan upaya peningkatan sumber daya 

manusia yang dituntut untuk mampu meningkatkan 

kualitas belajarnya. 

Selain guru adalah profesi yang berat dengan 

tugas dan tanggung jawab yang penuh tantangan. Oleh 

sebab itu juga, seorang guru harus memiliki kemauan 
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dan kemampuan secara profesional dalam bidang 

tugasnya sebagai pelatih dan pengajar.  

Apalagi pada dasarnya untuk menjadi seorang 

guru yang bermartabat dan berakhlak mulia 

merupakan tuntutan hati nurani. Apabila tuntutan 

tersebut dapat dipenuhinya, maka bagi seorang guru 

yang profesional, akan merelakan sebagian besar dari 

seluruh hidup dan kehidupannya untuk mengabdi 

kepada bangsa dan negara dalam mendidik para siswa 

agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, cakap, 

demokratis, dan bertanggung jawab atas pembangunan 

dirinya maupun pembangunan bangsa dan negaranya. 

Untuk mengembangkan kreativitas, guru perlu 

diberi kesempatan bersibuk diri secara kreatif. Kepala 

sekolah hendaknya mendorong dan memberikan 

kesempatan kepada para guru untuk melibatkan 

dirinya dalam berbagai kegiatan yang dapat 

meningkatkan keprofesionalannya dengan membantu 

mengusahakan sarana prasarana yang diperlukan.  

Dalam hal ini yang penting adalah memberi 

kebebasan kepada guru untuk mengekspresikan dirinya 

secara kreatif. Kreativitas guru dalam mengelola proses 

pembelajaran adalah merupakan kemampuan atau 

kecakapan guru dalam suasana komunikasi yang lebih 

edukatif antara guru sebagai pengajar dan siswa 

sebagai pembelajar yang mencakup segi kognitif, 



27 
 

afektif, dan psikomotor sebagai upaya mempelajari 

sesuatu dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap 

evaluasi pembelajaran secara optimal. 

Kondisi yang memungkinkan seseorang 

menciptakan produk kreatif yang bermakna adalah 

kondisi pribadi dan kondisi lingkungan, yaitu sejauh 

mana keduanya mendorong seseorang untuk 

melibatkan dirinya dalam proses kreatif. Dengan 

dimilikinya bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif dan 

dengan dorongan baik internal maupun eksternal 

secara kreatif, maka produk-produk kreatif yang 

bermakna dengan sendirinya akan timbul. 

Peran guru mempunyai dampak besar tidak 

hanya pada kualitas belajar siswa, tetapi juga pada 

sikap siswa terhadap sekolah dan belajar pada 

umumnya. Guru juga dapat mengajar keterampilan 

kreatif seperti cara berpikir, menghadapi masalah 

secara kreatif atau teknik-teknik untuk memunculkan 

gagasan-gagasan orisinal serta sangat mendorong siswa 

untuk belajar sungguh-sungguh. 

Seorang yang kreatif adalah yang memiliki 

kemampuan kapasitas pemahaman, sensitivitas dan 

apresiasi melebihi dari orang yang tergolong intelijen. 

Untuk itulah maka bakat kreatif mengajar guru akan 

terwujud jika ada dorongan dan dukungan dari 

lingkungannya, ataupun jika ada dorongan kuat dalam 



28 
 

dirinya sendiri atau motivasi internal untuk 

menghasilkan sesuatu.  

Bakat kreatif dapat berkembang dalam 

lingkungan yang mendukung tetapi dapat pula 

terhambat dalam lingkungan yang tidak menunjang. Di 

dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat 

harus ada penghargaan dan dukungan terhadap apa 

yang dikembangkan oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajarannya. 

Bagi pandangan Tilaar (2002 : 88) bahwa tugas 

seorang guru profesional meliputi tiga bidang utama 

yaitu : a. Dalam bidang profesi berfungsi untuk 

mengajar, mendidik, melatih, dan melaksanakan 

penelitian masalah-masalah kependidikan. b. Dalam 

bidang kemanusiaan berfungsi sebagai pengganti orang 

tua khususnya di dalam bidang peningkatan 

kemampuan intelektual peserta didik. c. Dalam bidang 

kemasyarakatan berfungsi untuk memenuhi amanat 

dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta di dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 

Oleh sebab itu, iklim kehidupan sekolah yang 

kondusif untuk tumbuhnya kreativitas keilmuan antara 

lain bercirikan memberikan peluang kepada para 

siswanya untuk mengekspresikan gagasannya secara 

aman, menghargai prestasi siswa, menghargai imajinasi 

siswa, menghormati keunikan individu siswa, 
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menyediakan sumber-sumber informasi yang memadai 

untuk kebutuhan siswa, mampu mengakomodasi minat 

siswa yang beragam, melatih kepekaan siswa untuk 

melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, 

melatih siswa untuk tidak hanya mampu berpikir 

secara konvergen tetapi juga divergen.  

Apalagi menjadi guru merupakan profesi yang 

mulia karena seorang guru membutuhkan 

kesungguhan, keseriusan dan ketulusan pengabdian 

dari hati dalam mengajar murid-muridnya. Seorang 

guru harus amanah dalam mengemban tugasnya. 

Seperti namanya, guru, yaitu digugu lan ditiru, yakni 

seseorang yang dapat memberikan panutan, contoh 

atau teladan kepada muridnya dengan bersikap arif dan 

bijaksana. Sehingga mereka harus membimbing dan 

menuntun untuk menjadikan seseorang pintar dan 

dewasa dalam berpikir dan bertindak. 

Kreativitas adalah orisinalitas, artinya bahwa 

produk, proses, atau orangnya, mampu menciptakan 

sesuatu yang belum diciptakan oleh orang lain. 

Kreativitas juga dapat dispesifikkan dalam dunia 

pendidikan, yang dinamakan oleh Torrance dan Goff 

(1990) sebagai kreativitas akademik. Kreativitas 

akademik ini menjelaskan cara berpikir guru atau siswa 

dalam belajar dan memproduksi informasi.  
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Berpikir dan belajar kreatif memuat kemampuan 

untuk mengevaluasi (Kemampuan untuk menangkap 

akar masalah, ketidakkonsistenan dan elemen yang 

hilang), berpikir divergen (Fleksibilitas, originalitas dan 

elaborasi) dan redefinisi. Belajar secara kreatif adalah 

hal yang alami karena berkaitan sifat manusia yang 

selalu ingin tahu. Psikologi belajar telah menunjukkan 

bahwa individu yang menghadapi hal baru akan 

mengalami ketidakseimbangan dalam dirinya. Dengan 

demikian peluang untuk mengatasi ketidakseimbangan 

tersebut secara kreatif terbuka bagi semua orang. 

Kreativitas tidak selalu dimiliki oleh guru 

berkemampuan akademik dan kecerdasan yang tinggi. 

Hal ini dikarenakan kreativitas tidak hanya 

membutuhkan keterampilan dan kemampuan, 

kreativitas juga membutuhkan kemauan atau motivasi. 

Keterampilan, bakat, dan kemampuan tidak langsung 

mengarahkan seorang guru melakukan proses kreatif 

tanpa adanya faktor dorongan atau motivasi.  

Apakah perbedaan antara kreativitas dan 

inovasi? Inovasi dapat diartikan sebagai proses 

penyempurnaan produk atau proses yang sudah ada. 

Negara Jepang adalah negara yang inovatif karena terus 

menerus menciptakan beragam produk otomotif, 

elektronik atau industri yang menguasai pasar dunia. 

Negara Inggris dan Jerman adalah negara yang kreatif 
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karena banyak ilmuwan mereka banyak memenangkan 

hadiah Nobel. Kreativitas adalah jantung dari inovasi. 

Tanpa kreativitas tidak akan ada inovasi. Semakin 

tinggi kreativitas, jalan ke arah inovasi semakin lebar 

pula. 

Seorang guru yang sadar akan profesinya itu 

hendaknya jangan terkungkung dalam Comfort Zone. 

Yaitu hanya menjalankan rutinitas harian dengan 

mengajar saja, tanpa ketulusan untuk terus mengasah 

kemampuan dan kreativitasnya. Tetapi peranan guru 

juga harus memperhatikan aspek-aspek lain dalam 

menunjang kualitas pengajaran di kelas. Peranan guru 

harus didasari atas komitmen mendidik dengan tujuan 

mulia yaitu melahirkan generasi-generasi masa depan 

yang unggul dan cerah. Karena guru yang cerdas dan 

kreatif akan melahirkan output murid-murid yang 

cerdas dan kreatif juga. Guru berupaya untuk terus Up 

to Date mengikuti perkembangan zaman sehingga 

cakrawala berpikirnya akan terbuka dan mendapatkan 

banyak informasi sehingga menambah wacana untuk 

melakukan suatu aktivitas pembelajaran yang inovatif 

dan kreatif. 

*** 
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Memahami 

Pentingnya 

Pendidikan 

Agama di Sekolah 

Oleh: Eny Setiawan, S.Ag,  

Guru PAI SMA Negeri 1 Bengkalis 

 

MASIH ingat dengan kalimat bahwa Agama 

tanpa ilmu buta, sedangkan ilmu tanpa agama itu sesat. 

Kalimat ini menggambarkan betapa pentingnya agama 

bagi setiap individu bernama manusia.  Oleh sebab itu, 

membekali anak dengan pendidikan agama sejak dini 

merupakan tanggung jawab orang tua yang tak bisa 

ditawar-tawarkan lagi. 

Berbekalkan pendidikan agama kepada anak 

sejak dini akan menjadikan anak tetap kokoh pada 

pendiriannya dan tidak mudah goyah terhadap segala 

godaan perbuatan negatif. Dengan agama anak dapat 

memilah mana yang baik-buruk, benar-salah dalam 

bergaul dan bersosialisasi.  

Apalagi melihat kejahatan melalui kemajuan 

teknologi komunikasi yang tanpa batas sehingga 

banyak dari generasi kita kehilangan kontrol diri dalam 
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lingkungan pergaulannya. Penyebabnya tidak lain 

adalah lemahnya pendidikan agama di dalam dirinya. 

Oleh sebab itu, guna membentengi semua itu 

maka memenuhi pendidikan anak adalah menjadi 

sebuah kebutuhan dan keharusan yang dilakukan oleh 

setiap orang tua dan disistematiskan oleh lingkungan 

pendidikan di sekolah. Walaupun memang pendidikan 

dapat dibagi menjadi dua yakni pendidikan formal dan 

pendidikan informal.  

Pendidikan formal memang penting, dengan 

pendidikan formal yang baik, anak dapat memperoleh 

berbagai macam gelar sehingga dapat meningkatkan 

kualitasnya. Namun semua itu tidak akan sempurna 

tanpa didasari dengan pendidikan agama yang kuat 

sejak dini. 

Belum lagi sebagai makhluk, maka manusia 

memiliki fitrah untuk menyembah sesuatu. Sesuatu 

yang besar dan tak terbatas, yang telah menciptakan 

segala isi dunia yaitu Tuhan yang maha esa. Dengan 

menyembah Tuhan akan memberikan ketenangan jiwa 

dan sebagai pengikat pada tata aturan yang telah 

diperintahkan-Nya. Terikatnya individu pada aturan 

ini, akan tampak dari sikap dan perilakunya.  

Keterikatan ini hanya ada dalam agama. Karena 

seorang yang atheis tak kan memiliki keterkaitan 
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tersebut sebab atheisme mengingkari adanya Tuhan. 

Manusia beragama akan berjalan sesuai dengan arahan 

Tuhannya, jika mereka memahami apa yang diajarkan 

agamanya. Islam sebagai agama sempurna yang 

Rahmatan Lil Alamin sudah tentu memiliki aturan 

hidup yang paripurna. Lalu, bagaimana seorang 

muslim mampu mengamalkan ajaran Islam sehingga 

pancaran cahaya Islam mampu benderang? Yaitu 

dengan cara mempelajarinya dengan cara mendalam 

agar tercipta pemikiran yang cemerlang. 

Pemikiran ini yang akan membentuk tingkah 

pola seseorang. Jika baik pemahaman agamanya, pasti 

baik tingkah lakunya. Maka mempelajari agama adalah 

suatu kewajiban bagi setiap muslim. Pelajar atau siswa 

adalah tunas muda pemegang tonggak peradaban. 

Ditangan mereka diharapkan tercipta sebuah 

perubahan, perubahan menuju kebangkitan. Harapan 

besar ini tak kan mudah terwujud jika para pemuda 

krisis pemahaman dan keimanan. Agama yang mampu 

menjadikan mereka insan cerdas dan beriman. Dengan 

pemahaman agama yang mendalam akan menjadikan 

perilaku mereka terarah dan jauh dari hal sia-sia. 

Agama adalah hal utama dalam hidup manusia. Agama 

akan mencetak manusia yang kuat dan bertaqwa serta 

berkepribadian luhur. Hal itu karena agama adalah 

aturan hidup manusia. 
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Makanya, pendidikan agama di sekolah 

seharusnya menjadi pelajaran utama, jika ingin 

mencetak generasi unggul pembawa perubahan. Karena 

para tunas bangsa ini di semai di sekolah. Nutrisi yang 

baik akan menjadikan mereka tumbuh dan berkembang 

dengan baik.  Yang akan menjadikan mereka pribadi 

tangguh berbudi pekerti luhur. 

Islam mempunyai tujuan untuk menanamkan 

jiwa kemasyarakatan yang sangat penting dan berguna 

kelak ketika sudah berkeluarga, dan sekarang seorang 

pemuda mempunyai tugas untuk berlatih dalam 

masyarakat sedikit demi sedikit agar kelak tidak 

kesulitan ketika terjun langsung dalam masyarakat. Hal 

itu memerlukan kesadaran yang muncul dalam diri 

sendiri atau ada juga dorongan dari luar misalnya saja 

keluarga atau teman di sekelilingnya sehingga dengan 

begitu ada perasaan yang membangkitkan semangat 

untuk mau keluar dan belajar bermasyarakat demi 

tercapainya masa depan yang menjanjikan. 

Manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak 

mengetahui apapun, kemudian Allah SWT menugaskan 

manusia untuk mencari tahu apa yang ada di 

sekelilingnya serta mempelajari setiap perubahan-

perubahan yang terjadi melalui panca indra. Sudah 

seharusnya sebagai generasi muda untuk 

menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dan 
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mencintai setiap proses yang terjadi. Sehingga sejak dini 

sudah tercipta suatu karakter individu yang bisa 

menghadapi hambatan-hambatan yang suatu saat pasti 

akan terjadi. 

Melalui pendidikan dan pengajaran, berdampak 

pada akhlak yang baik. Apabila seseorang yang pada 

awalnya belum begitu mengetahui tentang ilmu agama, 

kemudian ia mempunyai niat untuk memperdalam 

ilmu agamanya dengan cara menuntut ilmu di 

sekolahan yang berbasis agama, maka dengan seiring 

berjalannya waktu ia akan mengerti tentang ilmu 

agama. Selain itu, moralnya juga menjadi lebih baik lagi 

daripada sebelumnya.  

Kemudian ketika di dalam masyarakat ia sudah 

siap apabila diminta tolong untuk melakukan suatu hal 

yang berhubungan dengan agama. Pendidikan juga 

sebagai sarana untuk mempelajari aspek-aspek dalam 

kehidupan yang menjadikan para pemuda mempunyai 

dasar pemikiran yang kokoh. Karena dengan itu 

seseorang menjadi terbiasa dalam berfikir secara kritis 

dan dengan dasar-dasar pendidikan agama Islam 

seseorang dapat berfikir secara jernih dan tidak bingung 

apabila menghadapi persoalan kehidupan.  

Dengan terwujudnya suatu karakter pada 

generasi muda akan berdampak positif baik untuk 

dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di 



38 
 

sekitarnya dan menjadikan perubahan dalam 

masyarakat, yang dulunya sangat pasif, tidak 

mengetahui agama secara keseluruhan, dan berakhlak 

yang kurang, sekarang menjadi aktif dalam segala hal, 

berwawasan luas, berakhlak yang baik. Karena jika 

seseorang kepribadiannya masih sangat kuno, pasti 

akan banyak sekali masalah-masalah yang muncul yang 

mengakibatkan pertentangan antar individu atau antar 

kelompok. Mereka tidak bisa berfikir positif dan 

menjadi semena-mena dalam menentukan keputusan. 

Islam memiliki rahasia di dalamnya. Islam 

membawa kebahagiaan dunia akhirat yang mempunyai 

dampak yang sangat baik bagi manusia. Islam 

menjelaskan setiap aspek-aspek dalam kehidupan. 

Bahwa agama Islam yang hanif merupakan pedoman 

dalam kehidupan, individu atau masyarakat, aspek 

material atau spiritual secara bersamaan.  

Islam memperjelas makna ibadah dan 

mempertegas nilai kerja, memperhatikan segala aspek 

kehidupan, mengatur urusan duniawi seluruhnya 

sebagai jalan satu-satunya menuju kehidupan akhirat. 

Islam memperhatikan seluruh aspek kehidupan dengan 

berbagai aturannya. Oleh sebab itu, pentingnya 

pelajaran pendidikan agama di sekolah tidak bisa 

ditawar-tawar lagi kalau kita menginginkan tunas 

bangsa ini bermoral dan berperadaban. *** 
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Gemar Bersedekah 

dalam Memupuk 

Kebiasaan Anak 

Didik 

Oleh: Iin Ismayuni S.K, S.Pd.SD,  

Guru SDN 17 Bukit Batu 

 

SEORANG anak yang tumbuh dalam keluarga 

berada mungkin sudah sangat terbiasa dikabulkan 

keinginannya. Maka, bila dunia pendidikan dalam hal 

ini peran seorang guru tidak mengajarkan anak 

bersedekah sedini mungkin, kelak anak akan kesulitan 

memahami pentingnya bersedekah bagi sesamanya. 

Hal paling mendasar harus yang diberikan 

pemahaman kepada anak didik adalah mengapa harus 

bersedekah kepada sesama? Pemahaman tentang 

bersedekah sangat penting sebagai dasar ilmu 

menanamkan kepedulian kepada sesama dan 

meninggalkan ego pribadi dari masing-masing siswa.  

Pemahaman bersedekah itu penting bagi 

perkembangan jiwa dan iman seseorang. Selain itu, 

bersedekah adalah bentuk empati dan tindakan nyata 

untuk menolong sesama yang kurang beruntung. Akan 

tetapi, anak-anak tidak akan menyadari hal ini secara 
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otomatis. Maka menjadi tugas guru serta orang tua 

untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri 

siswa. 

Sebagai seorang Muslim maka landasan 

keutamaan tentu pada Al-Quran dan Hadis Nabi Besar 

Muhammad Saw. Apalagi bersedekah merupakan salah 

satu sifat terpuji yang hendaknya ditanamkan pada 

anak-anak didik  dengan gemar berderma, gemar 

berbagi, gemar bersedekah. Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam merupakan pelopor dan teladan 

terbaik terhadap sifat ini. 

Selain menjadi pelopor dan contoh dalam 

berbagi, beliau juga sangat gigih mendidik dan 

menanamkan sifat ini kepada sahabat-sahabatnya. 

Beliau banyak membacakan dan mengajarkan ayat-ayat 

Allah tentang keutamaan dan pentingnya bersedekah, 

diantaranya dapat dilihat di dalam al-qur’an Surat: Al-

Baqarah (2) ayat 261, ayat 274, Al-Ahzab (33) ayat 35, 

Al-Hadid (57) ayat 18 dan lain-lain. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

memberikan jaminan bahwa harta tidak akan berkurang 

dengan sedekah dalam Hadis Riwayat Muslim. 

“Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada 

orang yang memberi maaf kepada orang lain, 

melainkan Allah akan menambah kemuliaannya dan 
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tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, 

melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.”  

Dalam hadits lain, diriwayatkan bahwa Asma` 

binti Abu Bakar radhiyallahu ‘anhuma pernah bertanya, 

“Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki harta kecuali 

apa yang dimasukkan Az-Zubair kepadaku. Apakah 

boleh aku menyedekahkannya?’” Beliau shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda: “Bersedekahlah. Jangan 

engkau kumpul-kumpulkan hartamu dalam wadah dan 

enggan memberikan infak, niscaya Allah akan 

menyempitkan rezekimu.” (Terjemahan HR. Al-Bukhari 

dan Muslim) 

Bahkan kepada seorang wanita yang tidak 

memiliki kelapangan harta ataupun makanan, kecuali 

sedikit, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap 

memberikan motivasi untuk bersedekah dan tidak 

menahannya, terutama kepada tetangganya. Abu 

Hurairah radhiyallahu ‘anhu menyampaikan bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

“Wahai wanita-wanita muslimah! Janganlah seorang 

tetangga meremehkan untuk memberikan sedekah 

kepada tetangganya, walaupun hanya sepotong kaki 

kambing.” (Terjemahan HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Artinya secara fitrah, tidak seorangpun yang 

simpati kepada orang yang pelit dalam berbagi dan 

berderma selain dirinya sendiri. Sebab itu Islam 
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mencela orang yang memiliki sifat ini. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan salah satu 

bentuk celaannya yaitu mendapatkan do’a yang negatif 

dari malaikat. 

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim telah 

meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 

ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: “Tidak satu hari pun dimana seorang hamba 

berada padanya kecuali dua Malaikat turun kepadanya. 

Salah satu di antara keduanya berkata, ‘Ya Allah, 

berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.’ Sedangkan 

yang lainnya berkata,“Ya Allah, hancurkanlah harta 

orang yang kikir”. (Terjemahan HR. Al-Bukhari dan 

Muslim). 

Pemahaman dan keutamaan bersedekah yang 

disampaikan kepada anak didik menjadi modal 

pengetahuan dasar bagi anak didik dalam bertindak 

dan berbuat sehingga pada akhirnya menjadi kebiasaan. 

Oleh sebab itu, kebiasaan bersedekah harus diajarkan 

sedini mungkin karena ini akan melatih anak supaya 

tulus dan ikhlas saat melakukannya. Jadi bersedekah 

bukan cuma jadi kewajiban saja, melainkan datang dari 

kerinduan dalam hati si kecil. Mengajari anak 

bersedekah sejak kecil juga jadi kesempatan baik untuk 

membantu anak mengatur keuangannya. Nantinya di 
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masa depan, ia harus mengatur sendiri pengeluaran 

dan pendapatannya. 

Dengan mengajari bersedekah dari kecil, anak 

pun mengembangkan insting untuk selalu menyisihkan 

pendapatannya untuk bersedekah. Bukan hanya 

kadang-kadang saja kalau sedang ada rezeki berlebih. 

Lalu, bagaimana caranya supaya anak terbiasa 

bersedekah sejak dini?  

Diantaranya adalah menumbuhkan rasa empati. 

Cara menumbuhkan empati adalah menunjukkan 

bahwa diluar sana masih banyak saudaranya yang 

kurang beruntung. Misalnya dengan cara mengunjungi 

panti asuhan atau panti jompo. Dengan mengajak anak 

untuk ikut mengunjungi panti asuhan dan memberikan 

sedekah pada pihak panti asuhan. Dorong juga anak 

untuk memberikan langsung bingkisan pada anak-anak 

yatim atau piatu dari tangannya sendiri. 

Kemudian tanamlah kebiasaan hidup jangan 

terpaku pada hal-hal yang bersifat materiil. Tapi 

menanamkan dan mengingatkan pada anak didik 

bahwa semua harta benda yang dimiliki anak bukan 

miliknya sepenuhnya. Maka, sebaiknya jangan terlalu 

terpaku dengan hal-hal materiil. Anak pun jadi lebih 

memahami bahwa bela rasa jauh lebih penting dari 

uang atau barang miliknya. 
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Usahakan untuk tidak menghadiahkan anak 

barang yang terlalu mewah ketika ia berhasil 

melakukan sesuatu. Ketika anak ulang tahun, rayakan 

di panti asuhan daripada mengadakan pesta yang 

gemerlap di restoran mahal. Tidak kalah pentingnya 

juga dalam menanamkan jiwa bersedekah pada sesama 

pada anak didik adalah menanamkan keikhlasan. Ajari 

anak untuk memberi tanpa pamrih. Agar anak bisa 

bersedekah tanpa mengharap imbalan atau pujian, 

seorang guru perlu melatih anak didik untuk selalu 

bersyukur dan jangan perhitungan. Caranya adalah 

dengan menjadi teladan bagi anak.  Memperlihatkan 

keteladanan, memperlihatkan contoh nyata pada anak, 

karena anak adalah “Peniru Setia” terhadap 

lingkungannya.  

Dalam hal ini, contoh itu dilihat langsung oleh 

anak dari orangtua dan guru. Bukankah metode utama 

yang digunakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dalam mendidik generasi sahabat adalah dengan 

keteladanan. Orang bijak pun berkata: “Satu contoh 

lebih baik daripada seribu kata-kata nasehat”.  

Metode ini sangat berbekas dan sangat efektif 

dalam menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik 

pada anak. Karena itu, sering-seringlah anda 

memperlihatkan mereka contoh berbagi pada orang 

lain. Misalnya pada saat memberi bantuan pada korban 
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musibah, memberi sedekah atau hadiah pada orang 

lain, hadirkan pula mereka di acara-acara penggalangan 

dana dan perlihatkan contoh berbagi itu dari diri anda 

baik sebagai orang tua maupun sebagai guru. 

*** 
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Sikap Seorang 

Guru 

 

Oleh: Izurani, S.Pd.SD,  

Kepsek SDN 6 Talang Muandau 
 

 

GURU adalah orang yang sangat berpengaruh 

dalam proses belajar mengajar. Seorang guru harus 

benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang 

ingin dicapai serta mempunyai pandangan yang luas 

dan berwibawa. 

Apalagi pendidikan pada hakekatnya 

merupakan suatu peristiwa yang mempunyai aspek 

normatif, yang artinya bahwa dalam peristiwa 

pendidikan, pendidik dan anak didik berlangsung pada 

ukuran norma atau nilai-nilai yang diyakini sebagai 

sesuatu yang baik.  

Pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan 

manusia, karena dengan mencapai pendidikan yang 

tinggi manusia akan dihormati, disegani dan dijunjung 

tinggi martabatnya di masyarakat. Oleh karena itu, 

betapa pentingnya guru bersikap baik dalam kegiatan 

belajar-mengajar terhadap anak didiknya. 
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Sebab guru merupakan komponen utama dalam 

dunia pendidikan. Tanpa adanya guru, dunia ini 

menjadi suram karena guru pencerah dunia. Dengan 

adanya guru maka terciptalah manusia-manusia yang 

berpendidikan, yang diharapkan dapat membangun 

bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan 

memiliki peradaban yang unggul. 

Guru adalah orang yang sangat berpengaruh 

dalam proses belajar mengajar. Seorang guru harus 

benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang 

ingin dicapai. Sehingga bagaimana sebenarnya sikap 

seorang guru yang baik, agar bisa menjadi suri tauladan 

yang baik bagi siswanya.  

Secara umum, baik sebagai pekerjaan atau 

profesi, guru selalu disebut sebagai salah satu 

komponen utama pendidikan yang amat penting. Guru 

adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator 

agar siswa dapat belajar dan mengembangkan potensi 

dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui 

lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh 

pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta. 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 30, 

disebutkan bahwa pendidik (guru) merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai 
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pembelajaran, melakukan pembimbingan terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi. 

Oleh sebab itu, sikap merupakan sesuatu yang 

dipelajari dan sikap menentukan bagaimana individu 

bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang 

dicari individu dalam kehidupannya. Sikap 

mengandung tiga komponen, yaitu komponen kognitif, 

komponen afektif dan tingkah laku. Sikap selalu 

berkenaan dengan suatu objek dan sikap terhadap objek 

ini disertai dengan perasaan positif dan negative. 

Sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor 

yang menentukan bagi perkembangan jiwa anak didik 

selanjutnya. Karena sikap seorang guru tidak hanya 

dilihat dalam waktu mengajar saja, tetapi juga dilihat 

tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari oleh anak 

didiknya. Pada saat ini banyak sikap dari seorang guru 

yang tidak lagi mencerminkan sikapnya sebagai 

seorang pendidik karena adanya berbagai faktor yang 

mestinya tidak terjadi dalam dunia pendidikan. 

Lantas bagaimanakah sikap yang baik seorang 

guru agar tercipta anak didik yang menjadi manusia 

seutuhnya. Karena salah satu tugas guru 

memanusiakan manusia. Dibawah ini akan dipaparkan 

beberapa pendapat mengenai sikap yang seharusnya 

dimiliki oleh seorang guru. 
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Maka menurut Alvin W. Howard dalam 

bukunya Teaching in Middle School maka sikap yang 

harus dimiliki oleh setiap guru dalam mendidik adalah 

pertama, guru harus bersikap respek terhadap apa yang 

sedang terjadi di sekitarnya, Kedua, antusias, baik 

terhadap anaknya, kelasnya, tugasnya dan sesama yang 

berhubungan dengan hal mengajar. Ketiga, guru harus 

berbicara jelas, pasti dan dapat  menghubungkan 

dirinya dengan murid-muridnya. Keempat, tertarik 

kepada murid sebagai individu, Kelima, memiliki 

pengetahuan dan sumber yang cukup. Keenam, tidak 

bertindak sarkatis dan kasar. Ketujuh, tidak pilih kasih 

di dalam kelas dan kedelapan, harus menghindari 

kemalasan dan ketidaktepatan waktu datang kesekolah. 

Sedangkan dalam pandangan KH. M Hasyim 

Asy'ari, sikap yang harus dimiliki seorang guru adalah 

a). guru harus membangun niat dan tujuan yang luhur 

demi mencari ridho Allah. b), guru hendaknya bersabar 

dan tidak menyurutkan semangat dalam memberikan 

pengajaran kepada siswanya. c) guru memberikan 

nasihat kepada anak didiknya akan pentingnya 

memiliki niat yang tulus dalam belajar. d)  guru 

hendaknya memberi dorongan kepada para siswanya 

agar tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar 

serta mengatur waktu dengan baik. e) guru harus 

mencintai para siswanya sebagaimana ia mencintai 

dirinya sendiri, berusaha memenuhi kemaslahatan 
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siswanya, serta memperlakukan mereka dengan baik 

sebagaimana ia memperlakukan anak-anaknya sendiri 

yang amat disayanginya. f) guru hendaknya bersabar 

dalam menghadapi kekurangan dan 

ketidaksempurnaan anak didiknya dalam beretika. g) 

guru mendidik dan memberi  pelajaran kepada anak 

didiknya dengan penjelasan yang mudah dipahami. 

Sesuai dengan kemampuan mereka. h) guru 

bersungguh-sungguh dalam memberikan pengajaran 

dan pemahaman kepada anak didiknya. i) guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak 

didiknya melalui latihan, dan tidak segan-segan 

memberikan hadiah kepada siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan dengan benar. j) guru memberi 

motivasi agar siswa tetap tekun dan meningkatkan 

belajarnya. k) guru mampu menyelami kondisi dan 

pemahaman serta perkembangan pemikiran anak 

didiknya sebelum memberi materi lebih lanjut. l) guru 

bersikap adil, tidak pilih kasih atau membedakan antara 

siswa yang satu dengan yang lainnya. m) guru 

memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap 

siswanya. Dan n) guru membiasakan diri sekaligus 

memberikan contoh kepada siswa tentang cara bergaul 

yang baik, seperti mengucapkan salam, berbicara baik 

dan sopan, tolong-menolong, dan lain sebagainya. 

Sikap guru dalam mendidik memiliki pengaruh 

terhadap perkembangan jiwa anak didik, sehingga guru 
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dituntut memiliki sikap yang tepat sesuai dengan 

tuntutan tugas profesionalnya sebagai seorang pendidik 

yang bertanggung jawab. 

Dan seorang guru harus menjadi pembimbing 

dan penyuluh yang memelihara dan mengarahkan 

perkembangan pribadi dan keseimbangan mental anak 

didiknya. Guru menjadi orang tua mereka di dalam 

mempelajari dan membangun sistem nilai yang 

dibutuhkan dalam masyarakat serta menjadikan anak 

didiknya menjadi manusia dewasa susila serta 

bertanggung jawab norma.  

*** 
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Hebatnya 

Seorang Guru 

 

 

Oleh: Jumiyati, S.Pd.B, 

 Guru SDN 52 Bengkalis 

 

 

INGAT kehancuran Nagasaki dan Hiroshima 
oleh dahsyatnya bom atom dari hasil kemajuan 
teknologi, maka Kaisar Jepang Hirohito tidak 
menghitung berapa jumlah kerugian secara 
infrastruktur dan materi. Tapi yang pertama ditanya 
adalah berapa jumlah guru yang masih hidup dan 
selamat. Buktinya, berkat guru maka Jepang masuk 
dalam kategori negara maju berteknologi tinggi dengan 
kepesatan ilmu pengetahuan. 

Demikian pula dengan pendiri bangsa ini, Ir 

Soekarno dalam setiap kesempatan menyatakan kalau 

kokohnya NKRI dalam pangkuan ibu pertiwi sangat 

tergantung kepada guru menanamkan semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air yang terus dilakukan 

tanpa bosan dan pamrih. Maka itulah ukuran kehebatan 

seorang guru bagi bangsanya. 
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Sebab dari seorang guru lah kita belajar dari hal 

yang tidak tahu menjadi tahu, belajar memahami dan 

berpetualang dalam pengetahuan sehingga seseorang 

menjadi guru, polisi, tentara, pengusaha, pelaut, politisi 

atau menjadi presiden.  

Maka oleh William Arthur Ward, seorang 

penulis berpengaruh dari Amerika memberikan ukuran 

bagaimana guru yang hebat. Dimana ia berkata bahwa 

guru tingkat menengah hanya bercerita, guru yang baik 

menjelaskan, guru yang hebat mendemonstrasikan 

sementara guru yang luar biasa memberikan inspirasi.  

Memberikan inspirasi kepada anak didik, secara 

tidak langsung kita memberikan sayap kepada mereka 

untuk bisa terbang menggapai impiannya menjadi 

siswa-siswi yang hebat dan luar biasa dan yakinlah 

bahwa Anda akan mendapatkan tempat yang paling 

spesial di hatinya.  

Yang dibutuhkan seorang murid bukanlah 

hanya ilmu pengetahuan dari gurunya saja, namun 

yang lebih penting adalah kata-kata inspirasi dan 

motivasi yang mampu memicu mereka untuk 

menguasai ilmu pengetahuan tersebut. Mereka bisa 

belajar dari sumber manapun tentang pengetahuan 

tersebut, namun inspirasi tersebut jarang bisa 

ditemukan kecuali dari seorang guru yang luar biasa.   
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Memang tugas guru sebagai suatu profesi, 

menuntut kepada guru untuk mengembangkan 

profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar dan 

melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu 

profesi. Tugas guru sebagai pendidik, meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. 

Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kepada anak didik.  

Dan tugas guru sebagai pelatih berarti 

mengembangkan keterampilan dan menerapkannya 

dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Guru 

juga mempunyai kemampuan, keahlian atau sering 

disebut dengan kompetensi profesional. Kompetensi 

profesional yang dimaksud tersebut adalah 

kemampuan guru untuk menguasai masalah akademik 

yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan proses 

belajar mengajar, sehingga kompetensi ini mutlak 

dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pendidik dan pengajar. 

Oleh sebab itu, berbahagialah bagi siapa saja 

yang sedang mengemban amanah sebagai guru. Posisi 

guru juga mendapat tempat yang sangat mulia di dalam 

agama. Ilmu bermanfaat yang telah disampaikan oleh 

seorang guru kepada peserta didiknya dapat menjadi 
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investasi amal yang kekal hingga hari kebangkitan 

nanti. Sehingga, semakin banyak ilmu yang ditransfer 

kepada peserta didik, maka semakin besar pula 

pertolongan yang didapat di hari kemudian kelak. 

Terlebih lagi, jika sang peserta didik turut 

menurunkan ilmu yang telah ia dapatkan dari sang 

guru kepada orang lain atau kepada anak dan cucunya 

kelak. Sungguh, ilmu bermanfaat ini akan menjadi 

investasi yang tidak dapat dibayangkan lagi bagaimana 

banyaknya. Inilah kemuliaan seorang guru yang tidak 

bisa dibayar oleh rupiah, baik itu guru PNS maupun 

guru non PNS. 

Untuk menjadi guru yang hebat di tengah 

pesatnya informasi beserta tantangannya saat ini, 

seorang guru harus mampu dan siap menjadi contoh 

atau model yang baik bagi para peserta didiknya. Guru 

merupakan sosok yang hampir setiap hari dijumpai 

oleh para peserta didik, sehingga guru memiliki 

peranan penting dalam pembentukan karakter siswa-

siswi yang bersekolah. Di kancah pedagogik saat ini, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) menawarkan nilai Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) sebagai solusi untuk 

menyiapkan Generasi Emas 2045 yang memiliki 

kecakapan abad 21. 



57 
 

Dan ingat mengajar itu tidak sekedar 

menyampaikan materi ajar kepada siswa, akan tetapi 

merubah pola pikir siswa adalah sesuatu yang sangat 

urgen. Perubahan pola pikir siswa adalah kondisi 

dimana peserta didik mengalami peningkatan secara 

kognitif, afektif dan psikomotor pasca perlakuan 

seorang guru kepadanya.  

Mampu melakukan itu maka baru seorang guru 

dinyatakan sebagai guru yang hebat. Paling tidak ada 6 

kriteria guru hebat dan kekinian yang harus 

dipenuhinya yakni, 1) Full Engagement dimana sifat 

guru yang mampu menyatukan hati dan pikiran dirinya 

dengan peserta didiknya secara total. Pertemuan 

pertama begitu menggoda adalah cermin hebat bagi 

seorang guru di depan kelas. Peserta didik akan merasa 

nyaman dengan kehadiran guru yang memiliki kriteria 

ini. 2) Smooth Expression dimana perilaku seorang guru 

yang mampu bersikap lembut. Ungkapan wajah dan 

pola komunikasi yang hangat dan bersahabat akan 

memberikan efek positif dan daya juang belajar peserta 

didik bersama guru tercintanya.  3) Clear Explanation 

dalam kriteria guru hebat yang ketiga ini berkaitan 

dengan kompetensi guru yang harus mampu 

menjelaskan mata pelajaran dengan jelas. Kriteria ini 

menciptakan pribadi guru yang kompeten dalam 

pengajaran. 4) Good Performance merupakan masalah 

krusial bagi seorang guru. Guru harus mampu 
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memadukan warna pakaian yang dikenakan, memilih 

bahasa yang digunakan. Penampilan itu harus 

disiapkan oleh beberapa kebiasaan sebelumnya 

sehingga dapat mengakar dan kuat sebagai satu sikap 

baik guru. 5) Appropriate Evaluation adalah seorang guru 

yang hebat adalah mampu mengevaluasi peserta 

didiknya dengan cermat. Seorang guru yang hebat akan 

memahami proses pembelajaran yang kurang optimal, 

memperbaikinya dan meningkatkannya. 6) High 

Impression adalah ia mampu memberikan kesan super 

bagi peserta didiknya. Ia tidak sekedar mampu 

memulai kelas dengan penampilan pertama yang 

menggoda akan tetapi ia mampu mengakhiri kelas 

penuh kesan yang tak terlupakan.  

Guru hebat senantiasa memikirkan dengan baik 

bagaimana mengakhiri kelas penuh sensasi dan 

berkesan. Kemendikbud juga telah menempatkan 

kembali karakter sebagai ruh pendidikan di Indonesia, 

berdampingan dengan intelektualitas, PPK  berperan 

dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, 

cerdas, dan berkarakter. Isu PPK ini semakin hangat 

ketika Presiden Joko Widodo telah resmi 

menandatangani Perpres mengenai PPK yang terdaftar 

sebagai Perpres Nomor 87 Tahun 2017. 

Adapun beberapa nilai karakter yang 

diutamakan di dalam PPK adalah religius, nasionalis, 



59 
 

gotong royong, mandiri, dan integritas. Oleh karena itu, 

seseorang yang mempunyai profesi guru dituntut 

untuk mempunyai karakter-karakter yang bersifat 

positif, sehingga dapat menjadi penggerak utama dan 

menjadi teladan dalam pembentukan karakter para 

peserta didiknya. 

Maka pembelajaran berkesan bagi peserta didik 

adalah ketika mereka mampu menceritakan kembali 

proses itu setelah belajar, merasakan kontekstualitas 

pembelajaran dalam kehidupannya dan menunggu 

kehadiran guru kembali untuk membawa sesuatu yang 

baru. High Impression diindikasikan dengan performa 

guru yang kehadirannya disenangi dan 

ketidakhadirannya dirindukan.  

*** 
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Menjadi Guru 

yang Totalitas 

Mendidik 

Oleh: Komariah, S.Pd.SD, 

Kepala Sekolah SDN 7 Bantan, Kabupaten 

Bengkalis  

 

MENJADI guru adalah sebuah profesi mulia dan 

tidak semua orang mampu menjalaninya. Sebab dibalik 

kemuliaan maka ada amanah dan tanggung jawab besar 

diembannya untuk membuat anak bangsa memiliki 

karakter yang kuat, kepribadian cinta tanah air serta 

berakhlak mulia. Oleh sebab itu, seorang guru haruslah 

totalitas dalam menjalankan tugasnya. 

Ada banyak pertanyaan dan banyak pula 

jawaban untuk dijawab dalam mengetahui bagaimana 

totalitas yang harus dijalankan bagi seorang guru. 

Seperti pertanyaan, berapa lama kita berada di sekolah 

untuk mengajar dalam sehari? Jawabannya tentu, 

mungkin ada lamanya delapan jam atau bahkan lebih. 

Namun apakah selama waktu tersebut kita benar-benar 

maksimal untuk mendidik siswa kita di sekolah? 

apalagi bagi mereka yang waktunya di sekolah hanya 
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sangat sedikit yang mungkin saja waktunya itu hanya 

untuk mengisi kekosongan.  

Padahal jauh di luar sana anak didik kita sedang 

menjadi target incaran oleh berbagai macam perilaku 

yang tidak memberikan contoh yang baik, apalagi bagi 

siswa yang ketika di rumahnya tak mendapatkan 

pendidikan yang baik oleh orang tuanya. 

Lalu, muncul pertanyaan selanjutnya. Siapa guru 

itu? Guru secara harfiahnya adalah “berat”, guru adalah 

seorang pengajar suatu ilmu, dalam bahasa Indonesia, 

guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

siswa. Itulah pengertian dari guru jika kita mencarinya 

di mesin pencarian bernama Google. 

Oleh sebab itu, guru jika merujuk pada 

pengertian diatas maka makna guru juga bisa juga 

berperan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, 

pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi. Sehingga 

dengan makna yang lebih luas lagi guru bukan hanya 

sebagai seseorang yang memberikan ilmu di lembaga 

pendidikan formal bernama sekolah, sangat sempit 

kalau seseorang hanya memaknai guru hanya di 

sekolah saja. 
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Sehingga ketika kita bisa memaknai pengertian 

guru secara luas maka setiap orang yang dapat 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi merekalah yang bisa 

juga dikatakan sebagai guru. Guru yang berada di 

sekolah adalah sebuah bagian dari makna guru secara 

luas, guru di sekolah bukan hanya sebagai profesi saja 

maka ketika guru dimaknai hanya sekedar profesi saja 

maka yang terjadi mereka hanya sekedar mengajar 

untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang 

pekerja, jadi sekali lagi guru bukan hanya sekedar 

profesi tapi ia memiliki peran yang lebih luas lagi. 

Menghadapi kondisi hari ini maka guru dalam 

arti keberadaanya secara totalitas menjadi PR bagi 

setiap guru untuk dimiliki. Apalagi bagi guru memiliki 

visi dalam mengajar yang mengajarnya itu bukan hanya 

untuk menggugurkan kewajiban atau hanya ingin 

mendapatkan materi.  

Bagi seorang guru seharusnya mereka memiliki 

visi besar. Dimana dengan visi besar tersebut, guru 

memiliki tujuan untuk memberikan makna kehidupan 

dan berbagai inspirasi kepada siswanya yang tentunya 

harapannya adalah bahwa siswanya itu diharapkan 

akan menjadi generasi unggul dan juga memiliki 

karakter. 
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Memang tidaklah mudah, bagi seorang guru 

untuk dapat memberikan totalitas maksimal dalam 

mendidik. Namun hal ini semestinya sudah menjadi 

tanggung jawab guru, betapa banyak guru-guru yang 

tidak siap memberikan totalitas. Sebagai contoh adanya 

perubahan dalam penilaian siswa yang memang 

semestinya dalam penilain itu tidak cukup hanya dinilai 

dari sisi akademiknya saja, tetapi juga ada nilai sikap 

yang memang semestinya juga dinilai. Sekali lagi 

karena faktor rendahnya totalitas mendidik dan 

ketidaksiapan guru dalam memberikan penilaian yang 

benar. 

Padahal, bagi mereka yang benar-benar 

memberikan totalitas penuh maka yakinlah balasan 

yang mereka terima pasti jauh lebih besar daripada 

yang mengajarnya itu hanya setengah-setengah. 

Alasannya mereka menganggap bahwa saat ini sudah 

berada di zona nyaman dengan gaji yang mungkin 

sudah cukup besar, tetapi sekali lagi perlu kita sadari 

bahwa memang yang balasan bagi mereka yang 

memberikan kerja yang terbaik pasti ia akan dapat yang 

hasil yang terbaik juga, yang mungkin saat ini mereka 

belum merasakannya. 

Memang totalitas itu bahwasanya kita 

memberikan yang semestinya kita berikan bahkan bisa 

saja lebih daripada yang semestinya kita dapatkan, 
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kalau kita hanya berpikir bahwa kita memberikan 

hanya sebatas materi yang kita dapatkan berarti kita 

belum memberikan totalitas maksimal dalam mendidik, 

selain itu totalitas juga menuntut kita untuk 

memberikan yang terbaik dari apa yang kita dapatkan. 

Yakinlah siapa saja yang memberikan totalitas 

mendidik dengan penuh pengabdian dan pengorbanan, 

maka itu sama saja kita melayakkan diri kita dengan 

sejauh mana materi yang kita dapatkan, jangan sampai 

kita terus menuntut kenaikan materi yang kita 

dapatkan sementara kita belum memberikan totalitas 

maksimal dalam mendidik. 

Bukan pula totalitas itu diartikan dengan 

melalaikan kewajiban kita yang lain, totalitas yang 

dimaksud disini adalah ketika kita berada di sekolah 

kita berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang 

kita dapatkan, dan begitu pula saat kita berada di 

rumah kita juga memberikan totalitas pekerjaan rumah 

kita, ada saatnya kita memberikan totalitas di sekolah 

dan ada saatnya juga kita memberikan totalitasnya saat 

berada di rumah. 

Sehingga keseimbangan dalam memberikan 

totalitas antara sekolah dan rumah sangatlah 

diperlukan yang nantinya mendidik saat di sekolah 

berjalan dengan baik sehingga tidak ada yang 

terkorbankan, dan keduanya antara sekolah dan rumah 
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pastinya kedua tempat itu bagi sang guru amatlah 

penting untuk mendapatkan totalitasnya. 

Dan yakinlah bahwa guru-guru yang 

memberikan totalitas maksimal dalam mendidik yang 

pastilah mereka akan mendapatkan yang jauh berbeda 

dengan mereka yang hanya setengah-setengah dalam 

memberikan totalitasnya, dan harapan kita bahwa 

totalitas yang kita berikan akan sesuai dengan apa yang 

mereka dapatkan, walaupun mungkin saat ini belum 

sesuai harapan pastinya ada rencana Allah yang telah 

siapkan bagi siapa saja yang benar-benar memberikan 

totalitas maksimal dalam mendidik, dan bagi mereka 

yang bahwasanya Allah telah menyiapkan pahala yang 

terbaik bagi mereka. 

*** 
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Guru Sosok tak 

Tergantikan 

dalam 

Pendidikan 

Oleh: Maigustri S.Pd ,  

Guru SDN 15 Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis 
 

ADA yang mengilustrasikan, kalaulah bisa 

diibaratkan siswa yang belajar di masa pandemi seperti 

pemain bola yang sedang cedera maka latihan-latihan 

yang ditargetkan untuk dia otomatis dikurangi dulu 

hingga kondisinya normal kembali. Yang awalnya 

harus bisa menendang bola sejauh 100 meter, sekarang 

yang penting bisa lari-lari kecil dulu.  

Hadirnya, sosok guru memberikan ruang lebar 

sehingga membuat siswa bisa mampu bangun dan 

bangun untuk terus berlatih dalam bersama-sama 

mencapai tujuan ingin dicapai. Sehingga hadirnya, 

sosok guru haruslah cepat menyesuaikan keadaan 

dengan cara mengubah target capaian, dan kemudian 

metode pembelajarannya.  

Sehingga jangan sampai guru membebani siswa 

dengan pembelajaran di saat siswa mengalami 
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keterbatasan sosial dan ekonomi.  Disamping 

pemerintah memberikan target akademis yang realistis 

sesuai dengan kondisinya.  Sebab pelajaran paling 

berharga dari musibah pandemi Covid-19 adalah 

bahwa peran guru tidak tergantikan oleh teknologi. 

Dimana kegiatan belajar tatap muka dengan guru 

terbukti lebih efektif ketimbang secara daring (online).  

Sebab melalui proses belajar mengajar secara 

tatap muka, siswa mendapatkan nilai-nilai yang tak bisa 

didapatkan melalui pembelajaran daring. Nilai-nilai 

tersebut antara lain proses pendewasaan sosial, budaya, 

etika dan moral yang hanya bisa didapatkan dengan 

interaksi sosial di suatu area pendidikan.  

Indonesia sendiri, dunia pendidikan juga ikut 

merasakan dampaknya. Jika kondisi seperti ini terus 

meningkat, maka sudah bisa dipastikan dampaknya 

terhadap sektor pendidikan juga akan semakin 

meningkat. Dampak yang paling dirasakan adalah 

peserta didik di instansi penyelenggara pelayanan 

pendidikan, seperti sekolah di semua tingkatan, 

lembaga pendidikan non formal hingga perguruan 

tinggi. 

Covid-19 akan berdampak dari berbagai sektor 

kehidupan seperti ekonomi, sosial, termasuk juga 

pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan 

Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United 
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Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) menyatakan bahwa, wabah virus corona 

telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 

300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di 

seluruh dunia dan terancam berdampak pada hak-hak 

pendidikan mereka di masa depan.  

Proses belajar di masa pandemi membuat 

perubahan sosial yang tiba-tiba terjadi sebagai akibat 

merebaknya penyebaran Covid-19, telah menimbulkan 

kegagalan dalam proses penyesuaian kegiatan belajar 

mengajar. Oleh karena itulah, tidak mungkin jika 

sebuah pembelajaran ideal dicapai di masa pandemi 

seperti sekarang ini.  

Walaupun masih banyak kelemahan dalam 

proses pembelajaran, namun ada pelajaran positif yang 

bisa diambil dari pendidikan di masa Covid-19 ini, 

yakni kembalinya peran orang tua sebagai madrasah 

belajar anak. Fondasi penting dari segala pendidikan 

adalah waktu yang berkualitas yang dihabiskan oleh 

orangtua bersama anak-anaknya. Bimbingan, aturan, 

ilmu, dan wawasan yang dibagikan oleh orangtua akan 

banyak bermanfaat bagi sang anak. 

World Health Organization (WHO) dimana 

menetapkan virus Corona atau Covid-19 sebagai 

pandemi karena telah menyebar ke lebih dari 100 

negara di dunia. WHO sendiri mendefinisikan pandemi 
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sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada 

kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi 

sebagian dari mereka jatuh sakit. Dikutip dari Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah wabah 

yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi 

geografi yang luas. 

Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan 

terkait antisipasi penyebaran Covid-19 yaitu, himbauan 

untuk kegiatan belajar mengajar semua jenjang 

dilakukan dirumah peserta didik masing-masing dan 

para guru maupun pengajar dapat melakukan proses 

belajar mengajar melalui media daring (online). 

Himbauan tersebut disambut dengan pemberlakuan 

pembelajaran di rumah masing-masing di semua 

jenjang pendidikan dan menutup sementara sekolah 

dan perguruan tinggi dari aktivitas belajar mengajar. 

Berbagai inovasi pendidikan pun dilakukan oleh 

tenaga pendidik di tengah fenomena pandemi Corona 

dengan memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap 

dapat berjalan efektif meskipun dilakukan dirumah, 

dan tidak menganggap hal tersebut sebagai kesempatan 

liburan dan bepergian ke tempat keramaian sehingga 

kebijakan ini akan menjadi tidak tepat sasaran. 

Pendidik atau guru harus memastikan kegiatan 

belajar-mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik 

berada dirumah, inovasi pembelajaran merupakan 
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solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru 

dengan memaksimalkan media yang ada seperti media 

daring (online).  

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan, 

termasuk dunia pendidikan. Pendidikan bukan lagi 

urusan persiapan mencari kerja, melainkan 

mengestafetkan peradaban lebih baik ke generasi 

selanjutnya yang peduli dan berempati. Sekarang ini, 

pintar saja tidak cukup.  

Generasi ke depan harus pintar dan berkarakter. 

Dengan pendidikan karakter sehingga anak-anak bisa 

menjadi generasi jujur dan peduli. Oleh sebab itu, 

kedepannya, konvergensi teknologi digital dalam 

pendidikan formal, non formal dan informal sangat 

diperlukan. Tapi lagi-lagi, sentuhan tatap muka dengan 

guru adalah menjadi hal utama dalam pembentukan 

karakter anak didik maka peran guru tidak akan 

tergantikan. 

Guru dapat melakukan pembelajaran 

menggunakan metode E-Learning yaitu pembelajaran 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat 

komputer (PC) atau laptop yang terhubung dengan 

koneksi jaringan internet, guru dapat melakukan 

pembelajaran bersama diwaktu yang sama 

menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp 
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(WA), Telegram, aplikasi Zoom ataupun media sosial 

lainnya sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat 

memastikan siswa belajar di waktu bersamaan 

meskipun ditempat yang berbeda.  

Guru juga dapat memberikan tugas terukur 

namun tetap memastikan bahwa tiap hari pembelajaran 

peserta didik terlaksana tahap demi tahap dari tugas 

tersebut. Banyak lagi inovasi lainnya yang bisa 

dilakukan oleh pendidik demi memastikan 

pembelajaran tetap berjalan dan siswa mendapatkan 

ilmu sesuai kurikulum yang telah disusun pemerintah. 

*** 
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Mengajar 

Menjadi 

Pekerjaan Lain 

bagi Guru  

Oleh: Mutik Ainu Rahmi, S.Pd,   

Guru IPA SMPN 1 Bukit Batu 

 

BANYAK ditemui dalam proses belajar 

mengajar dimana seorang guru tidak profesional, 

inovasi, kreatif dan tidak menjadi seorang guru yang 

hebat bagi anak didiknya.  Salah satu kesalahan terbesar 

yang dilakukan oleh guru tersebut adalah beranggapan 

bahwa mengajar adalah menjadi pekerjaan lain bagi 

dirinya. 

Pada akhirnya, guru tidak fokus dan tidak 

mampu menjadi yang terbaik serta dirinya untuk 

mendidik, mengajar dan berkomitmen dalam 

membentuk karakter anak. Sebab kalau seorang guru 

sudah beranggapan mengajar seperti pekerjaan yang 

lain maka ruh dari dunia pendidikan akan hilang 

dimana guru adalah menjadi sosok yang dipanuti dan 

diteladani oleh anak didiknya. 
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Oleh sebab itu, mengenal ciri dari guru yang 

beranggapan bahwa mengajar menjadi pekerjaan lain 

bagi guru adalah sangat penting. Adapun cirinya 

adalah menjadikan materi sebagai penyemangat 

mengajarnya akibatnya jika dapat materi berlebih dia 

baru semangat namun jika tidak dapat materi ia akan 

tinggalkan. 

Biasanya guru yang memiliki ciri tersebut jika 

diminta waktu tambahan oleh muridnya yang belum 

memahami materi maka guru tersebut pun menolaknya 

karena tidak ada materi yang ia dapatkan, baginya ada 

materi baru ia akan laksanakan, sangat berbeda jauh 

dengan pekerjaan lainnya mengajar itu yang diurusi 

manusianya kalau pekerjaan seperti kebanyakan 

mereka akan lebih banyak berurusan dengan mesin 

maka sangat berbeda mengajar dibandingkan dengan 

pekerjaan lainnya. Maka salah satu keahlian yang mesti 

dimiliki oleh seorang guru yaitu jiwa mendidik jika hal 

ini tidak dimiliki oleh seorang guru maka apa bedanya 

guru dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. 

Disamping itu, merasa tahu segala hal juga 

dimana cirinya ketika mengajar semua hal yang bukan 

ilmu yang ia kuasai dibicarakannya karena merasa 

paling pintar padahal apa yang dikatakannya terkadang 

asal jawab tanpa ilmu, akibatnya semua jawaban yang 

diberikannya tak ada yang bernilai karena hanya asal 
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jawab baginya semua pertanyaan apapun harus dijawab 

tak ada jawaban yang dijawab dengan jawaban bahwa 

ia tidak tahu. Akhirnya bukannya disegani karena 

ilmunya ia hanya dianggap seperti peribahasa tong 

kosong nyaring bunyinya 

Berhenti belajar, cirinya guru yang berhenti 

belajar ia malas untuk menambah ilmunya sekedar 

untuk membaca buku, mengikuti seminar pendidikan 

atau melanjutkan kuliahnya, baginya ia puas dengan 

pendidikan yang saat ini ia miliki, padahal ilmu itu 

terus berkembang saat guru berhenti untuk belajar 

maka akibatnya ilmu yang ia ajarkan sudah kadaluarsa 

tidak mengikuti perkembangan zaman padahal 

zamannya dulu ketika ia belajar tak sama dengan ia 

ajarkan saat ini, akibatnya ia akan dianggap guru jadul 

yang gagap akan perkembangan ilmu pengetahuan saat 

ini, maka sepantasnya ketika kita mengajar maka kita 

harus terus belajar, belajar tak ada kaitannya dengan 

pendidikan formal meskipun terkadang orang lain 

menganggap ijazah itu suatu kemestian. 

Gaptek (gagap teknologi), cirinya guru yang 

gagap teknologi tak mau berpindah metode pengajaran, 

saat ini belajar yang menggunakan teknologi sudah bisa 

dirasakan manfaatnya belajar melalui internet maupun 

SmartPhone sudah banyak dikembangkan sayangnya 

jika seorang guru tidak mengikuti perkembangan 
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teknologi maka ilmunya akan sulit berkembang,media 

sosial yang juga banyak digunakan oleh khalayak dapat 

juga kita gunakan sebagai media pembelajaran seperti 

Facebook, Blog, Youtube dll, jika hal tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh seorang guru maka ilmunya akan 

cepat diterima oleh siswanya, apalagi saat ini siswa kita 

juga kebanyakan telah menggunakan perangkat 

tersebut. 

Metode pembelajaran yang tidak berkembang, 

sekian tahun mengajar metode pembelajaran mestinya 

terus bertambah karena bisa jadi tahun lalu kita 

menggunakan metode pembelajaran yang kita yakini 

bagus dan efektif bisa jadi saat ini metode tersebut tidak 

lagi sesuai, perkembangan metode pembelajaran 

semakin bervariasi seiring dengan perkembangan 

teknologi zaman dahulu kita menggunakan metode 

belajar dengan kapur tulis dan banyak ceramah saat ini 

sudah digantikan dengan slide dan lebih banyak siswa 

yang berdiskusi meskipun dengan metode tersebut 

masih ada sebagian guru masih menganggapnya 

efektif, akibatnya ketika metode pembelajarannya biasa-

biasa saja dengan metode yang lama maka hasilnya pun 

akan biasa-biasa saja, guru tersebut memiliki semboyan 

seperti halnya iklan “teh botol sosro” apapun 

makanannya minumnya teh botol sosro apapun 

kurikulumnya mengajarnya ya biasa-biasa aja. 
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Malas untuk menulis. Meskipun disebagian 

guru menulis itu bukan hal yang mesti ia lakukan 

padahal bila kita pelajari perkembangan kemajuan 

zaman tak terlepas dari kegiatan tulis menulis dari 

tulisan purba, relief, mesin tik sampai dengan 

penggunaan keyboard, ini membuktikan kebutuhan 

tulis menulis terus berkembang, jika saja setiap 

tahunnya seorang guru dapat menuliskan pengalaman 

mengajarnya dengan segala metode pembelajaran bisa 

Anda bayangkan berapa banyak metode pembelajaran 

yang ada,sebagaimana kita ketahui metode 

pembelajaran akan terus berkembang saat ini metode 

pembelajaran yang kita yakini sangat efektif namun 

tahun yang akan datang belum tentu metode tersebut 

efektif, itulah pentingnya guru menulis setidaknya ilmu 

yang pernah ia ajarkan akan diwariskan kepada teman-

teman guru yang akan datang sehingga ilmu yang 

dituliskan akan sangat bermanfaat meskipun belum 

saat ini bisa jadi dimasa yang akan datang. 

Menjadi guru biasa-biasa saja seperti 

kebanyakan, cirinya mengajarnya hanya dijadikan 

rutinitas kesehariannya, berpikir jadi guru ya seperti 

itu-itu saja dari tahun ke tahun ya seperti itu-itu saja, 

dari rumah ke sekolah dari sekolah ke rumah, tak ada 

perkembangannya, guru yang merasa puas hanya 

dengan sebutan guru yang biasa-biasa saja apalagi 

kalau ilmunya tak berkembang, padahal seorang guru 
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itu akan dianggap lebih oleh masyarakat pada 

umumnya, sementara ketika kita begini-begini saja lalu 

apa yang akan mereka teladani dari kita, guru harus 

meningkat dari segi keilmuan, materi dan bidang-

bidang yang lainnya sehingga kita akan senantiasa 

layak dengan gelar sebagai guru pembelajar. Karena 

biasanya yang biasa-biasa saja tidak akan menjadi 

kenangan. 

Mudah-mudahan ini sebagai bahan renungan 

kita bersama untuk terus belajar demi generasi bangsa 

yang lebih baik, semoga bermanfaat buat kita semua, 

Insyaa Allah hal ini akan membuat kita layak dengan 

sebutan Guru Be The Best Not Guru Be Asa. 

*** 
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Bekal Cinta 

Tanah Air 

untuk Generasi 

Penerus   

Oleh: Nurhasimi S.Pd, 

Guru Bidang Studi PKn di SMKN 6 Dumai  
 

KEMAJUAN teknologi era milenial yang begitu 

pesat, namun disisi lain guru dan orang tua merasa 

ketakutan jika anak hidup dalam ketidak teraturan dan 

bebas nilai. Pendidikan nilai karakter bagi anak didik 

menjadi sangat penting untuk ditanamkan oleh guru di 

sekolah dan di rumah oleh setiap orang tua siswa. 

Ingat, era milenial jauh berbeda dengan era 

sebelumnya, dimana menuntut kesiapan guru dan 

siswa dalam menghadapi derasnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang berbasis internet online. Pada era 

milenial setiap siswa dihadapkan kepada tantangan 

digitalisasi ilmu pengetahuan yang bersumber tidak 

hanya dari guru, melainkan dari internet dan 

kecanggihan teknologi digital.  

Dengan demikian, siswa Sekolah Dasar tidak 

akan lepas dari pengaruh dan dampak kemajuan 
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teknologi yang bisa diakses  kapan saja dan dimana 

saja. Menghadapi kondisi nyata seperti ini, maka 

dibutuhkan kesiapan berbagai pihak agar kemajuan 

teknologi tidak berdampak negatif terhadap masa 

depan anak-anak. 

Apalagi mencintai tanah air adalah bagian dari 

iman. Tapi kecintaan tidak akan tumbuh, jika rasa cinta 

itu tidak dikenal dan terus disampaikan sehingga selalu 

diingat dan tumbuh menjadi perilaku. Itulah yang 

dinamakan karakter berbangsa dan bernegara bagi 

setiap anak bangsanya. 

Oleh sebab itu, era milenial ini dengan tingkat 

kesadaran orang tua dan guru akan pentingnya suatu 

pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya 

semakin meningkat, sekolah berkualitas semakin dicari 

maka disinilah peran pendidikan untuk 

mengembangkan aspek kepribadian manusia yang 

mencakup kepribadian individu yang berkarakter baik 

dan cinta tanah airnya. 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha secara sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Penyelenggaraan pendidikan tidak akan terlepas 

dari adanya pendidikan formal yaitu sekolah. Sekolah 

merupakan tempat mendapatkan ilmu pengetahuan 

dengan dibimbing oleh guru atau tenaga pendidik. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan 

komponen yang sangat penting dalam 

mengembangkan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air 

adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta 

terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya.   

Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, 

rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan 

loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara 

tempat dimana ia tinggal. Yang tercermin dari perilaku 

membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah 

airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan 

negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di 

negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan 

alam dan lingkungannya.  

Cinta tanah air merupakan pengamalan dan 

wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, rasa cinta 

tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa 
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setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga dari 

sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama 

dapat tercapai. Salah satu cara untuk 

menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air adalah 

dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah 

airnya melalui proses pendidikan. 

Proses pendidikan di sekolah diajarkan oleh 

guru, guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan setiap upaya pendidikan. Sebagai pengajar 

dan pendidik guru harus memiliki kompetensi atau 

kemampuan yang sesuai dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Posisi dan peran 

guru berhadapan langsung dengan siswa melalui 

proses pembelajaran di sekolah, maka upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran sebagian besar 

menjadi tugas dan tanggung jawab guru.   

Peran guru pada abad 21 di era milenial tidaklah 

satu-satunya sumber ilmu pengetahuan bagi siswa, 

namun media dan informasi teknologi memainkan 

peran baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

anak-anak. Siswa dapat belajar dengan baik dan senang 

mengikutinya, jika metode dan media pembelajaran 

yang diterima oleh anak bervariasi dengan didukung 

oleh teknologi. Pendidikan memang harus mampu 

menghadapi tantangan zaman, karena itu peran sekolah 
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dalam membina karakter anak-anak menjadi sangat 

penting untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air.  

Hari ini, kalaulah kita semua lemah terhadap 

penanaman nilai-nilai karakter pada anak didik sejak 

Sekolah Dasar hingga sampai perguruan tinggi maka 

akan berimbas pada penyimpangan perilaku dan nilai 

kemanusiaan pada perkembangan anak. Akibatnya 

adalah generasi bangsa ini sudah tidak kenal lagi 

dengan budaya, adat, tradisi dan semboyan hidup 

berbangsa dan bernegara yang menyatukan kepulauan 

nusantara. 

Walaupun perkembangan zaman semakin 

modern pada era generasi milenial ini, dimana tidak 

bisa membatasi budaya dari luar masuk ke dalam 

budaya Indonesia maka paling tidak ada filter yang 

mampu membuat anak generasi milenial bangga 

dengan budayanya sendiri yakni Indonesia dan jangan 

sampai mereka simbolkan budaya mereka 

(Indonesia’red) sebagai kampungan dan semua yang 

dari luar adalah modern dan baik. 

Sebut saja,  adanya fenomena saat ini terjadi di 

Indonesia adalah Korean Wave. Budaya Korea begitu 

mewabah pada remaja di seluruh dunia termasuk di 

Indonesia. Budaya Korea sedang menjamur, bahkan 

cukup banyak menggeser budaya lainnya, seperti 
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budaya Barat, Taiwan, Jepang bahkan budaya yang ada 

di Indonesia pun juga ikut tergeser.  

Banyak remaja-remaja yang sudah kecanduan 

budaya Korea diantaranya cara berpakaian dengan 

mengikuti fashion ala Korea walaupun banyak diantara 

para remaja yang kurang cocok menggunakannya 

bahkan terlihat lucu. Pertanyaannya adalah apakah 

fenomena ini salah, tentu jawabannya tidak. Tetapi 

kesalahan terletak pada respon remaja yang menerima 

kebudayaan itu tanpa selektif hingga kecanduan dan 

melupakan budaya sendiri.  

Lalu, bagaimana mengembalikan rasa cinta pada 

budayanya sendiri adalah lebih utama dengan hanya 

menjadikan budaya asing hanya menjadi perbandingan 

untuk kita terus maju dan cinta pada budaya Indonesia 

yang beragam ini. Dan jangan sampai, budaya 

Indonesia menjadi budaya yang asing dan remaja lebih 

bangga bila mengikuti budaya dari negara lain 

daripada budaya Indonesia. Remaja-remaja saat ini 

takut dianggap kampungan, kurang pergaulan (kuper), 

tidak percaya diri dengan budaya Indonesia.  Untuk itu, 

menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. Salah satu wahana untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut 

adalah pendidikan. 

*** 
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Memantapkan 

Pendidikan Agama  

dalam Pembentukan 

Karakter Anak didik 
 

Oleh: Siti Muryani S.Ag, 

Guru MTS Nurul Ikhsan Sungai Rawa, Siak 

 

 

PENDIDIKAN agama sebagai pelopor keilmuan 

memiliki potensi besar dalam menanggulangi degradasi 

karakter individu dan moral pada anak didik. Pribadi 

agamis akan mampu meminimalisir akibat buruk arus 

yang berkembang di zaman ini. Karakter ini harus 

dibentuk sejak dini, baik di lingkungan keluarga, 

maupun pendidikan formal dan non-formal. 

Artinya, pendidikan agama memiliki peran 

penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan 

agamis pada diri seseorang. Jika seseorang mampu 

menanamkan jiwa yang beragama dengan baik, maka ia 

akan dapat menjalani kehidupan multikultural dengan 

positif. Lain halnya jika sebaliknya, seseorang jika 

kurang berkarakter agamis maka akan dengan mudah 

melakukan akhlak negatif.  
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Sistem pendidikan diatur sedemikian rupa dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional telah jelas bahwa pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman. 

Apalagi pendidikan karakter adalah metode 

pendidikan yang mempunyai makna serta esensi yang 

serupa dengan pendidikan moral atau pendidikan 

akhlak. Oleh sebab itu, pendidikan karakter merupakan 

komponen pendidikan dalam upaya pembentukan 

kepribadian yang baik pada seseorang dengan 

menerapkan pendidikan yang budi pekerti, kemudian 

hasilnya diharapkan dapat terlihat melalui tingkah laku 

dari orang tersebut, seperti tingkah laku yang baik atau 

positif, jujur serta bertanggung jawab, menghargai dan 

menghormati hak yang dimiliki orang lain, memiliki 

tekad untuk kerja keras, dan lain-lain. 

Fenomena dekadansi moral yang terjadi di 

tengah-tengah masyarakat ataupun di lingkungan 

pemerintahan semakin meningkat. Korupsi, 

kriminalitas, pelanggaran HAM, kekerasan pada anak, 

free sex, narkoba, dan lain sebagainya, menjadi bukti 
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bahwa telah terjadi krisis karakteristik pada bangsa 

Indonesia. 

Hadirnya pendidikan karakter menjadi sebuah 

solusi yang tepat atas permasalahan-permasalahan di 

atas dan lembaga pendidikan sebagai media untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa harus segera 

mengupayakan program-progam perbaikan, baik yang 

bersifat preventif maupun kuratif. 

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam 

melakukan pendidikan karakter di lembaga pendidikan 

adalah mengoptimalkan pembelajaran materi 

pendidikan Agama. Selama ini, proses pembelajaran 

yang terjadi adalah hanya berfokus pada kemampuan 

kognitif saja, sehingga ranah pendidikan karakter yang 

tercantum dalam tujuan pendidikan nasional justru 

dinomorduakan. 

Peran pendidikan agama khususnya pendidikan 

agama Islam sangatlah strategis dalam mewujudkan 

karakter individu. Pendidikan agama merupakan media 

transformasi pengetahuan dalam aspek keagamaan 

(aspek kognitif), sebagai media transformasi norma 

serta nilai moral untuk membentuk sikap (aspek 

afektif), yang berperan dalam mengendalikan perilaku 

(aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian 

individual yang utuh. 
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Menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, 

Pendidikan agama Islam diharapkan mampu 

menghasilkan manusia yang selalu berupaya 

menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak mulia, 

akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral 

sebagai perwujudan dari pendidikan. 

Melalui pembelajaraan pendidikan agama Islam, 

siswa diajarkan tentang aqidah sebagai dasar 

keagamaannya, diajarkan al-Qur’an dan hadis sebagai 

pedoman hidupnya, diajarkan fiqih sebagai rambu-

rambu hukum dalam beribadah, diajarkan tentang 

sejarah sebagai keteladanan hidup, dan diajarkan 

tentang akhlak sebagai pedoman dalam berperilaku 

kepada Tuhannya dan sesama manusia. 

Penanaman pendidikan agama pada generasi 

muda tidak akan berjalan secara optimal jika tidak 

dibarengi dengan kerjasama antara semua pihak. Oleh 

karena itu, pemerintah, tokoh agama, masyarakat, 

pendidik, dan juga orang tua harus memiliki perhatian 

yang lebih agar generasi bangsa Indonesia adalah 

generasi yang berintelektual tinggi dan berakhlak 

mulia. 

Pemerintah merupakan komponen yang sangat 

vital dalam kegiatan pembentukan karakter bangsa. 

Para aparatur negara sebagai penyelenggara 

pemerintahan merupakan pengambil dan pelaksana 
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kebijakan yang juga berperan sebagai penentu 

berhasilnya pembangunan karakter bangsa. 

Selain itu, pemerintah dikenal sebagai pemimpin 

masyarakat akan selalu dicontoh. Oleh karena itu, 

pemerintah memiliki peran keteladanan yang sangat 

kuat. Maka para elit pemimpin dan elit politik haruslah 

mencerminkan karakter yang baik. 

Perilaku pemerintahan, guru, maupun orang tua 

adalah cermin pembelajaran yang berharga bagi 

generasi bangsa. Ketiganya harus menerapkan prinsip 

“ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut 

wuri handayani.” Ketiganya merupakan role model 

yang akan ditiru oleh para generasi mendatang.   

Menyikapi kondisi riil yang terjadi di Indonesia 

saat ini, salah satu upaya yang dapat segera dilakukan 

adalah memperbaiki kurikulum dalam sistem 

pendidikan nasional yang mengarah pada pendidikan 

karakter secara nyata, bukan hanya menitik beratkan 

pada nilai rapor saja. 

Hal ini terbukti bahwa syarat kelulusan di suatu 

lembaga pendidikan adalah hasil Ujian Nasional yang 

presentasenya lebih banyak daripada hasil evaluasi 

secara menyeluruh terhadap semua mata pelajaran. 

Pendidikan karakter bukanlah sebuah materi yang 

hanya bisa dicatat dan dihafalkan serta dapat dievaluasi 
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dalam jangka waktu yang pendek, melainkan 

pendidikan karakter merupakan sebuah pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam semua kegiatan siswa 

baik di sekolah, lingkungan masyarakat dan di 

lingkungan keluarga melalui proses pembiasaan, 

keteladanan, dan dilakukan secara kontinyu. 

Tolok ukur dari keberhasilan pendidikan karakter 

adalah terbentuknya individu yang berkarakter, 

berakhlak, berbudaya, religius, santun, kreatif dan 

inovatif, sehingga evaluasi dari keberhasilan 

pendidikan karakter ini tidak dapat dinilai dengan tes 

formatif yang dinyatakan dengan angka. Oleh karena 

itu, keberhasilan pendidikan karakter menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintahan, sekolah, 

masyarakat, dan orang tua. Semoga saja. 

*** 
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Memahami dan 

Memenuhi 

Kebutuhan Bagi 

Anak Didik 

Oleh:  Supriyanti, SE,  

SMA Negeri 2 Bukit Batu  

 

HILANGNYA rasa aman di kalangan peserta 

didik juga dapat menyebabkan rusaknya hubungan 

interpersonalnya dengan orang lain, membangkitkan 

rasa benci terhadap orang-orang yang menjadi 

penyebab hilangnya rasa aman dalam dirinya. Lebih 

dari itu, perasaan tidak aman juga akan mempengaruhi 

motivasi belajar siswa di sekolah. 

Tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akan 

kasih sayang, hilangnya rasa kasih sayang dari dalam 

diri siswa juga menyebabkan banyak perilaku negatif 

timbul. Oleh sebab itu, semua peserta didik sangat 

membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, guru, 

teman-teman sekolah dan dari orang-orang yang berada 

di sekitarnya.  

Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang, 

jasmaniah terpenuhi dan rasa aman  selalu 
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melindunginya sehingga akan senang, betah, dan 

bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki motivasi 

untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Walaupun memang, secara teori pendidikan 

yang banyak disampaikan bahwa tingkah laku individu 

merupakan perwujudan dari dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan-

kebutuhan ini merupakan inti kodrat manusia. Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa kegiatan sekolah 

pada prinsipnya juga merupakan manifestasi 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu tersebut.  

Oleh sebab itu, seorang guru perlu mengenal 

dan memahami tingkat kebutuhan peserta didiknya, 

sehingga dapat membantu dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan mereka melalui berbagai aktivitas 

kependidikan, termasuk aktivitas pembelajaran. Di 

samping itu, dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan 

peserta didik, guru dapat memberikan pelajaran  

setepat mungkin, sesuai dengan kebutuhan peserta 

didiknya. Setiap kita memiliki kebutuhan yang berbeda-

beda. Demikian juga sebagai seorang guru, yang 

diamanahkan untuk mendidik, membimbing dan 

membina generasi emas bangsa maka kita juga harus 

mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan 

seorang anak didik. 
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Dalam arti, tidak hanya memenuhi kebutuhan 

penyampaian pelajaran semata tapi juga spiritual, 

mental dan kejiwaannya. Tentu dengan satu harapan 

anak didik bisa tumbuh menjadi insan yang memiliki 

karakter yang kuat, bertanggung jawab, terjauh dari 

pergaulan yang merusak, narkoba dan selalu 

berperilaku sopan santun.  

Seperti kebutuhan peserta didik yang perlu 

mendapat perhatian dari guru diantaranya adalah 

kebutuhan jasmaniah. Dimana sesuai dengan dengan 

teori kebutuhan menurut Maslow, kebutuhan 

jasmaniah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia 

yang bersifat instingtif dan tidak dipengaruhi oleh 

lingkungan dan pendidikan.  

Apalagi sekolah menjadi rumah kedua bagi 

anak didik untuk mendapatkan kenyamanan, 

ketentraman dan kreativitas mengembangkan diri 

dalam menuntut ilmu pengetahuan. Hanya dengan 

menciptakan sekolah nyaman dan penuh kreatif serta 

inovasi lah maka membuat jauh dari budaya praktik 

kekerasan tumbuh subur di sekolah. 

Alasannya adalah pendidikan dengan kekerasan 

hanya akan melahirkan traumatis-traumatis yang 

berujung pada pembalasan dendam. Kita semua pasti 

tidak menghendaki hal demikian terus berlanjut tanpa 
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berkeputusan, kemudian melahirkan generasi-generasi 

penuh kekerasan.  

Harapan kita adalah seorang guru bisa 

melakukan prinsip-prinsip di atas dalam pembelajaran 

di kelas. Agar kita sebagai pendidik dapat mencegah 

kekerasan terjadi di sekolah yang akhir-akhir ini sering 

terjadi. Sehingga kelak akan lahir generasi yang 

humanis, saling menghormat dan jauh dari sifat 

kekerasan. 

Untuk menciptakan pendidikan tanpa kekerasan 

harus dipenuhi kesabaran dan memaafkan dan di saat 

yang sama gigih dalam membantu. Ketika anak didik 

mengakui bahwa mereka sudah melakukan kesalahan, 

kita harus menunjukkan sifat pemaaf kepada mereka.  

Kita semua berharap kisah-kisah suram kekerasan oleh 

pendidik dan orang tua secara umum tidak terjadi lagi.  

Apalagi anak adalah tumpuan dan harapan 

orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus 

bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun 

diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. 

Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa 

tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak 

perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi 

korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun 

masyarakat dewasa ini. 
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Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa “Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasI”.  Kemudian dalam UU No 

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-

undang ini sedikit banyak mengadopsi beberapa isi 

yang ada di dalam konvensi hak anak. Meskipun 

Undang-undang ini telah berusia kurang lebih 6 tahun, 

akan tetapi harus diakui bahwa masih sangat banyak 

pihak yang belum mengetahuinya. 

Dan kebutuhan-kebutuhan jasmani peserta 

didik yang perlu mendapat perhatian dari guru di 

sekolah antara lain: makan, minum, pakaian, oksigen, 

istirahat, kesehatan jasmani, gerak-gerak jasmani, serta 

terhindar dari berbagai ancaman. Apabila kebutuhan 

jasmaniah ini tidak terpenuhi, di samping 

mempengaruhi pembentukan pribadi dan 

perkembangan psikososial peserta didik, juga akan 

sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di 

sekolah.  

Kemudian ada lagi kebutuhan akan rasa aman, 

dimana suatu kebutuhan yang sangat penting bagi 

kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam 

kelas dan sekolah. Setiap siswa yang datang ke sekolah 

sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang 
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aman, nyaman, dan teratur, serta terhindar dari 

kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam.  

Sebaliknya, peserta didik yang merasa kurang 

mendapatkan kasih sayang akan merasa terisolasi, 

rendah diri, merasa tidak nyaman, sedih, gelisah, 

bahkan mungkin akan mengalami kesulitan belajar, 

serta memicu munculnya tingkah laku maladaptif. 

Kondisi demikian pada gilirannya akan melemahkan 

motivasi belajar mereka. Oleh sebab itu seorang guru 

tidak hanya memiliki tanggung jawab mengajar tapi 

juga membimbing, mengayomi dan mengingatkan. 

*** 
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Guru dalam 

Perubahan Konsep 

Pembelajaran 

Pasca Covid 

Oleh: Suroto, S.Pd,  

Guru SDN 15 Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis 

 

SEMUA sudah berubah, kalau dulu datang ke 

kelas, guru menjelaskan materi yang ada dan tinggal 

dibahas. Hari ini, guru mengalami perubahan peran 

yang memerlukan sikap dan upaya baru dalam 

menjalankan metode pembelajaran. 

Guru saat ini tidak hanya belajar bagaimana 

mengajar, tetapi terdapat tugas baru yang menjadikan 

guru sebagai wadah, fasilitas bahkan pelatih bagi para 

siswa. Peran guru sudah tidak bisa lagi untuk menilai 

kualitas siswa berdasarkan satu kelas, melainkan 

penilaian harus diperhatikan mulai satu  persatu 

peserta didik. Untuk guru menggali potensi siswa, 

termasuk potensi terhadap teknologi. 

Banyak pakar pendidikan dan teknologi 

komunikasi menilai sistem pendidikan dituntut 

adaptasi di masa pandemi Covid-19. Tenaga pendidik 
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atau guru dipaksa menjalankan metode pembelajaran 

baru sesuai New Normal dan perubahan dalam konsep 

pembelajaran. 

Tujuannya adalah untuk  mendorong siswa lebih 

fleksibilitas untuk bisa melihat kondisi di lapangan, 

industri bahkan di lapangan. Maka penting untuk 

menanamkan kesadaran belajar tidak hanya untuk 

siswa, tetapi seluruhnya. Termasuk guru, karena 

banyaknya tekanan digital yang harus dipahami. 

Oleh sebab itu, mendorong pada proses 

pendidikan harus lebih banyak memberikan praktek-

praktek kepada para siswa secara langsung dan menilai 

secara kompetensi berpatokan kepada nilai. Sekarang 

belajar bukan hanya untuk nilai, tetapi untuk 

kompetensi. Ibaratkan tahu sedikit tapi mendalam, 

lebih baik dibandingkan tahu banyak tapi dangkal. 

Virus yang sangat mengacaukan tatanan 

kehidupan manusia di bumi sampai detik ini masih 

menjadi momok dan mengancam masa depan umat. 

Selain mengancam kesehatan manusia dengan model 

penularannya yang masif, namun juga mengguncang 

aspek perekonomian.  

Lebih lanjut, disrupsi pendidikan yang menjadi 

investasi masa depan bangsa juga terdampak cukup 

signifikan. Terhitung mulai 16 Maret 2020 hampir 
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seluruh daerah di Indonesia mengubah sistem 

pembelajaran reguler ‘tatap muka’ menjadi ‘belajar dari 

rumah’ atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau Study 

from Home (SFH).  

Krisis yang datang secara mendadak telah 

membawa dinamika perubahan. Tidak satu pun 

pemangku kepentingan siap, dipersiapkan, dan 

mempersiapkan diri mengatasinya sehingga SFH masih 

banyak kekurangan di sana-sini. Namun, jika kita 

berfikir positif, banyak pelajaran berharga yang 

diperoleh. Praktik persekolahan yang sebelumnya 

mendapat porsi minimalis seperti pembelajaran jarak 

jauh (PJJ), Home Schooling, dan semacamnya menjadi 

sangat dominan saat ini. Tidak berlebihan jika SFH 

telah mengembalikan pendidikan ke hakekatnya yang 

esensial yaitu learning. Baik guru dan orangtua mau 

tidak mau harus mulai belajar dan berbenah melakukan 

sinergi dan adaptasi demi memaksimalkan skema PJJ 

tersebut. 

Banyak praktisi dan pemangku kebijakan 

pendidikan yang berinisiatif dan unjuk kebolehan 

terkait potensi yang selama ini terpendam. Kegiatan 

webinar, seminar berskala nasional hingga internasional 

gencar diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di 

Indonesia. Tidak sedikit sekolah yang menerapkan 

Teknologi Informasi yang sebelumnya ‘dihindari’ 
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karena merasa tidak memiliki dukungan yang cukup 

dari segi biaya, fasilitas, dan kompetensi guru. Banyak 

orangtua siswa yang sebelumnya menitipkan sebagian 

besar tanggung jawab pendidikan anaknya kepada 

sekolah, kini menerimanya kembali. Menyadari dua 

esensi penting pendidikan yaitu (1) betapa berat tugas 

guru dan sekolah, serta (2) merekalah (orang tua) yang 

semestinya paling berkepentingan dan bertanggung 

jawab dalam pendidikan masa depan anak-anaknya. 

Timbul satu pertanyaan sampai kapan kondisi 

akan seperti ini? Dan sepertinya masyarakat masih 

harus bersabar menunggu gerak cepat terukur dan 

keputusan cerdas dari pemerintah soal kebijakan 

pembelajaran di era new normal. Daerah-daerah yang 

kondisinya dinilai sudah hijau menyatakan siap 

membuka kembali pembelajaran di sekolah. Sementara 

daerah yang masih terkategori kuning atau merah, 

tegas menyatakan penundaan dan memilih opsi 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.  

Namun, adanya pendekatan zonasi ini, tetap saja 

tidak menghentikan kontroversi. Banyak masyarakat 

yang ragu bahwa kebijakan new normal di dunia 

pendidikan ini akan benar-benar aman, sekalipun di 

zona hijau. Terlebih faktanya, penetapan suatu daerah 

sebagai zona hijau tak serta-merta menunjukkan bahwa 

daerah tersebut benar-benar bebas dari virus Covid-19. 
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Karena secara nasional kondisi wabah masih belum 

menampakkan tanda-tanda akan selesai sehingga 

potensi penyebarannya pun masih terbuka lebar. 

Inilah yang membuat sebagian masyarakat lain 

ketar-ketir dengan ancaman wabah gelombang kedua 

atau ketiga atau lainnya. Terlebih fakta ini sudah 

terbukti di negara-negara yang lebih dulu menerapkan 

new normal, sebagaimana negara China, Korea Selatan, 

Finlandia, Australia, Perancis, Inggris, dan beberapa 

negara lainnya. 

Tak sedikit masyarakat di sana, termasuk anak-

anak yang positif terpapar corona sesaat setelah pusat-

pusat kegiatan ekonomi dan sekolah-sekolah mereka 

dibuka. Hingga akhirnya mereka pun kembali 

memberlakukan pembatasan-pembatasan. Kita tidak 

boleh membuat diri kita celaka, ataupun mencelakakan 

orang lain.  

Lantas, bagaimana Indonesia bisa percaya diri 

akan lolos dari ujian gelombang kedua wabah corona. 

Sementara penanganan bencana di negara-negara yang 

disebutkan tadi jauh lebih baik dari Indonesia. Akankah 

pemberlakuan new normal di bidang pendidikan 

membawa kebaikan bagi semua.  

Segala pengalaman terbaik dari implementasi 

SFH jangan sampai disia-siakan karena bermimpi 
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kembali pulang ke rumah lama. Harus disadari bahwa 

musibah ataukah bencana yang sekarang dialami umat 

manusia akan menjadikan hari esok tidak akan pernah 

sama lagi dengan kemarin. Yang tersedia hanyalah One 

Way Ticket. Pengalaman terbaik selama SFH harus 

dijadikan pelajaran, kemudian diperkaya dan diperkuat 

untuk dikemas menjadi strategi baru pendidikan di 

rumah yang baru.  

*** 
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Sinergi 

Mengatasi 

Kesulitan 

Belajar Anak  

Oleh: Suryati. S.Ag, 

Guru SDN 011 Bukit Batu 

 

SEORANG anak dalam mengembangkan segala 

potensi yang dimilikinya membutuhkan dukungan dari 

lingkungan sekitarnya, terutama para pendidik yakni 

guru maupun orang tua. Maka tidak berlebihan apabila 

sering kita jumpai diskusi atau dialog maupun artikel 

pendidikan membahas pentingnya kerjasama guru dan 

orang tua dalam membantu anak didik, untuk 

mengembangkan semua potensi yang ada semaksimal 

mungkin.  

Apalagi anak dalam proses belajar sering sekali 

mendapatkan kesulitan. Sebenarnya kesulitan belajar 

itu tumbuhnya bukan semata-mata dari anak itu 

sendiri, tetapi lingkungan dimana anak itu berada 

sehingga besar juga pengaruhnya terhadap berhasil 

atau gagalnya seseorang. 
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Beberapa jauh hubungan antara anak dan 

keluarga akan dapat dilihat dari semua aspek yang 

mempengaruhinya. Umpamanya lingkungan, yang 

bukan hanya terbatas pada lingkungan teman bermain, 

keluarga, tetapi lingkungan dalam arti luas, yakni 

semua keadaan di luar diri anak tersebut. Hanya saja 

memang, lingkungan dalam arti kerjasama orang tua 

atau ayah, ibu dalam usaha menanggulangi masalah 

kesulitan belajar pada anak menjadi faktor utama.  

Penyebabnya pribadi-pribadi tersebut, besar 

pengaruhnya terhadap seluruh perkembangan anak, 

baik dari segi fisik maupun dari segi psikisnya. 

Makanya, dalam mendidik anak tidak akan 

berhasil tanpa ada kerjasama yang baik antara Ayah 

dan Ibu (orang tua) yang mendidik di rumah dengan 

guru sebagai pengganti Ayah, Ibu di sekolah. Antara 

orang tua dan guru harus ada kerja sama yang tidak 

dapat dipisahkan, jangan sampai terjadi saling berebut 

kekuasaan antara orang tua dan guru dalam menangani 

anak sehingga dengan kata lain, orang tua, guru, dan 

anak didik merupakan tri tunggal yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan. 

Kalau ketiganya sudah berjalan dengan baik dan 

saling mengisi maka untuk mencari sebab musabab 

kesulitan belajar pada anak didik akan lebih mudah. 

Persoalannya muncul ketika ketiganya tidak berjalan 
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secara bersama sehingga membuat semakin sulit untuk 

menemukan apa yang menjadi penyebab serta apa arti 

kesulitan belajar, mungkin tidak akan mengerti 

tujuannya.  

Padahal tujuan belajar adalah mengembangkan 

semua potensi yang ada pada anak didik seoptimal 

mungkin. Karena kesulitan belajar, anak tidak dapat 

mengembangkan potensinya. Banyak sekali segi-segi 

yang menyebabkan anak mengalami hambatan-

hambatan dalam mencapai keberhasilannya. Secara 

garis besarnya dibagi dalam dua bagian yaitu pertama, 

faktor endogen yakni semua faktor yang berada pada 

diri anak tersebut. Kedua, faktor eksogen yakni semua 

faktor yang berada diluar diri anak, misalnya orang tua 

dan guru dan semua hal diluar diri anak didik. 

Dalam mencapai cita-cita tersebut maka 

ketiganya harus saling mengisi dan bagi anak didik 

tidak bisa bermalas-malas tetapi harus rajin dan gigih 

serta tekun belajar, karena belajar merupakan syarat 

mutlak untuk menjadi pandai dalam segala hal, dalam 

bidang ilmu pengetahuan maupun keterampilan 

ataupun kecakapan.  

Seseorang yang baru lahir, ia harus belajar 

berbagai kecakapan terutama sekali berupa motorik 

dimana diketahui bahwa belajar itu dilaksanakan oleh 

setiap orang. Baik anak-anak remaja, orang dewasa 
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maupun orang tua dan akan berlangsung seumur hidup 

selama hayat dikandung badan. 

Apalagi dalam pandangan para ahli melihat 

bahwa belajar adalah proses perubahan. Perubahan itu 

tidak hanya perubahan lahir, tetapi juga perubahan 

batin, tidak hanya perubahan tingkah lakunya yang 

nampak, tetapi juga perubahan negatif yaitu semakin 

jelek perilakunya, atau perubahan yang positif yaitu 

perubahan menuju ke arah kemajuan atau ke arah 

perbaikan. 

Harus pula diperhatikan bahwa dalam belajar 

itu jiwa seseorang tidak pasif, tidak seperti gudang di 

mana barang-barang ditumpuk dan tidak pula seperti 

alat pemotret yang kerjanya mengambil hanya gambar. 

Tapi dalam proses belajar ada proses mental yang aktif 

pada tempat permulaan belajar, aktivitas itu masih 

belum teratur, banyak hasil-hasil  yang belum 

terpecahkan dan masih banyak kesalahan yang 

diperbuat. Tetapi dengan adanya usaha dan latihan 

yang terus menerus, adanya  kondisi belajar yang baik, 

adanya dorongan-dorongan yang membantu, maka 

kesalahan itu makin lama makin berkurang. Prosesnya 

semakin teratur, keragu-raguan makin hilang dan 

timbul ketetapan. 

Makanya orang yang belajar, makin lama, makin 

dapat mengerti akan hubungan dan perbedaan bahan-
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bahan yang dipelajari dan setingkat dapat membuat 

sesuatu bentuk yang mula-mula belum ada. 

Apabila orang yang telah belajar maju setingkat 

dari setingkat yang satu ke tingkat yang lain, ia dapat 

mempergunakan bahan-bahan ataupun pengetahuan 

yang telah dimiliki untuk diperoleh atau diperhatikan 

bahwa perbuatan merupakan suatu pertumbuhan. Jadi 

belajar bukanlah suatu proses yang menganalisis tetapi 

di sini seluruh kepribadian itu aktif. 

Dalam masalah belajar ini, metode pengajaran 

akan banyak mempengaruhi cara belajarnya seseorang 

yang sedang belajar. Sebaliknya apabila mata pelajaran 

yang diberikan tanpa tujuan dan murid diharuskan 

mengingat-ingat dan mendapatkan hal-hal yang tidak 

bertujuan, ini akan melelahkan semangat belajar. 

Sebaliknya, apabila mata pelajaran diatur sedemikian 

rupa sehingga mempunyai tujuan tertentu dan murid 

mempunyai pengertian yang luas, maka semangat 

belajar murid akan datang dengan sendirinya. 

Seperti dalam pandangan seorang pakar 

pendidikan, Gagne yang menilai belajar terjadi apabila 

suatu situasi stimulasi bersama dengan ini ingatan 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga 

perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia 

mengalami situasi itu sewaktu ia sesudah mengalami 

situasi tadi. 
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Artinya, adanya beberapa elemen yang penting 

yang mencirikan pengertian tentang belajar yaitu 

belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku 

yang lebih baik, tetapi ada juga kemungkinan mengarah 

kepada tingkah laku yang lebih buruk. Kemudian, 

belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi 

melalui latihan atau pengalaman dalam arti perubahan 

yang disebabkan oleh perubahan atau kematangan 

tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti perubahan 

yang terjadi pada diri seseorang. 

Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan 

itu harus relatif mantap, harus merupakan akhir dari 

suatu periode waktu yang cukup panjang, berapa lama 

periode itu sulit ditentukan dengan pasti, tetapi 

perubahan itu hendaknya merupakan dengan akhir 

dari suatu periode yang  mungkin berlangsung sehari-

hari, berbulan-bulan ataupun bertahun tahun. Ini 

berarti kita harus menyampingkan perubahan tingkah 

laku yang disebabkan oleh motivasi, kelemahan, 

adaptasi, ketajaman, perhatian atau perhatian seseorang 

yang biasanya hanya berlangsung sementara. 

Sedangkan tingkah laku yang mengalami 

perubahan karena belajar, yang menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti 

perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu 

masalah/ berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan 
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ataupun sikap. Dan memang tetap akan muncul 

beberapa faktor-faktor yang penyebab kesulitan belajar 

anak di sekolah. Tapi dengan sinergi yang baik dari 

ketiganya yakni guru, orang tua dan anak maka 

kesulitan belajar anak akan mampu teruraikan dalam 

menemukan jalan keluarnya.  

*** 
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Metamorfosis 

Efektivitas 

Belajar Daring di 

Tengah Pandemi 

Oleh:  Sutopo, S.Ag, 

Guru SMAN 1 Bengkalis 

 

DUNIA di awal tahun 2020 dikejutkan dengan 

wabah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama 

corona atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19 

(Corona Virus Diseases-19) sehingga oleh World Health 

Organization (WHO) menyatakan bahwa wabah 

penyebaran virus covid-19 sebagai pandemi dunia saat 

ini. 

Keterkejutan dan penyebaran yang begitu cepat 

juga berdampak kepada negara Indonesia. Pada 

akhirnya, berdampak kepada proses belajar mengajar 

bagi anak didik setelah pemerintah meliburkan sekolah 

dan memberlakukan penerapan kebijakan yaitu Work 

from Home (WFH) dimana kebijakan agar dapat 

menyelesaikan  segala pekerjaan di rumah.   

Dengan adanya pembatasan interaksi tersebut, 

Kementerian Pendidikan di Indonesia juga 

mengeluarkan  kebijakan yaitu dengan meliburkan 
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sekolah dan mengganti proses Kegiatan Belajar  

Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam 

jaringan (daring) sehingga belajar dari rumah 

merupakan keniscayaan. 

Dikatakan keniscayaan dari disrupsi teknologi 

terjadi di dunia pendidikan, pembelajaran tatap  muka 

yang dilaksanakan 100 persen di sekolah, secara tiba-

tiba mengalami  perubahan yang sangat drastis. Tak 

bisa juga dipungkiri bahwa di atas 50 persen pelajar dan 

mahasiswa berasal dari masyarakat berpenghasilan 

rendah dan menengah 'dipaksa' untuk melakukan 

pembelajaran dari rumah dengan sistem  daring. Bagi 

masyarakat yang mampu diyakini lebih mudah 

beradaptasi ke strategi pembelajaran online. Walaupun 

kenyataannya, pasti banyak tantangan yang dihadapi 

guru,  pelajar bahkan orang tua.  

Belum lagi perubahan mendadak sistem 

pembelajaran yang berubah menjadi  online. Selain 

menimbulkan tekanan secara fisik dan mental bagi 

siswa, guru bahkan orang tua, juga membuat sekolah 

sulit membuat tolok ukur capaian pembelajaran  yang 

sama. Jika pelaku dunia pendidikan tidak bertindak 

dengan cepat dan tepat, maka ketidaksetaraan fasilitas 

pembelajaran yang meliputi konektivitas internet dan 

peralatan komunikasi akan mengakibatkan kesenjangan 

yang semakin tajam.  
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Beruntung pemerintah telah mengantisipasi hal 

ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) dengan menginisiasi program belajar 

dari rumah yang ditayangkan di TVRI. Televisi yang 

selama ini menjadi media satu arah dalam 

menyampaikan informasi publik itu menjadi sebuah 

solusi yang inovatif ketika dimanfaatkan menjadi 

sumber informasi dan sumber  edukasi bagi dunia 

pendidikan.  

Terutama, mulai dari pendidikan dasar hingga 

menengah. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun 

dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran online antara lain, E-

learning, aplikasi  zoom, google classroom, google 

meeting, Google Formulir, Google Drive, Youtube, 

maupun media sosial WhatsApp dan aplikasi yang 

lainnya. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara 

maksimal, sebagai media dalam melangsungkan 

pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan 

media online tersebut, maka  secara tidak langsung 

kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi  

semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. 

Hikmahnya adalah setelah pendidik mampu 

menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka 

akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model 

pembelajaran lebih bervariasi  yang belum pernah 
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dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat 

konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. 

Sehingga guru lebih persuasif karena membuat peserta 

didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan 

oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik 

dengan adanya penerapan model pembelajaran di 

rumah ini, membuat siswa tidak  merasa bosan dalam 

mengikuti pembelajaran secara online. 

Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan 

tugas pada siswa, juga dapat menimbulkan kreativitas 

dikalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan  

yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran 

yang bervariasi dari guru,  mereka dapat menciptakan 

suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat  

mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka 

sendiri, tanpa keluar dari pokok  bahasan materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah 

dapat membuat orang tua lebih mudah dalam 

memonitoring atau mengawasi terhadap 

perkembangan belajar anak secara langsung terutama 

sekali penggunaan media seperti handphone atau 

gadget, dapat  dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. 

Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut 

memberikan dampak yang positif bagi anak, dalam 
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memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang 

bermanfaat. Anak cenderung akan menggunakan 

Handphone untuk mengakses  berbagai sumber 

pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru. 

Sehingga akan membuat anak menghindari 

penggunaan gadget pada hal-hal kurang bermanfaat  

atau negatif. 

Kerja keras para guru dan dosen selama ini 

sungguh patut diapresiasi. Di tengah  pembatasan sosial 

akibat wabah Covid-19, kita harus tetap semangat 

mengejar dan  mengajar ilmu pengetahuan. Hampir 

tidak ada yang menyangka, wajah pendidikan  akan 

berubah drastis akibat pandemi Covid-19. Tetapi tetap 

saja pembelajaran tatap muka adalah yang terbaik 

dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia 

yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur.  

*** 
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Pentingnya 

Membangun 

Adab Menuntut 

Ilmu 

Oleh: Zulpandi, S.Ag, 

Guru SMAN 2 Bukit Batu  

 

Ki Hadjar Dewantara dalam kutipannya selalu 

menekankan moral yaitu adab sopan santun, dalam 

memberikan ilmu kepada anak. Jadi, yang terpenting 

bukanlah bagaimana anak mendapatkan nilai tertinggi 

di kelas, pun demikian karakter anak perlu untuk 

dibangun sejak dini. Karakter luhur memang sulit 

diterapkan tanpa adanya lingkungan yang mendukung. 

Maka dari itu, sebagai seorang guru, mampu 

menciptakan budaya-budaya luhur pada anak. 

Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara 

yang menjunjung tinggi adab ketimuran atau adab 

sopan santun. Berbeda dengan negara-negara barat 

lainnya yang justru membebaskan pelbagai perilaku 

individu. Tetapi, perlu digaris bawahi supremasi 

tertinggi manusia adalah moral. Dengan aturan yang 
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ketat seperti apa pun, tanpa moral, manusia tak jauh 

sama seperti robot. 

Beberapa ulama pun mengatakan bahwa sebisa 

mungkin adab itu diberikan terlebih dahulu daripada 

ilmu. Juga dituangkan dalam Pancasila sila kedua, yaitu 

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, bagaimana 

memberikan adab kepada anak yang nakal? Nakal atau 

tidaknya seorang anak, mereka masihlah anak-anak. 

Ibarat besi, kita masih bisa menempa untuk 

mengubahnya menjadi bentuk  yang lebih sempurna. 

Dengan mendidik, memberikan arahan cara 

bersosialisasi dengan sekitar, menghormati orang yang 

lebih tua, atau orang yang sudah seharusnya untuk 

dihormati. Dengan cara yang terbilang sederhana, yaitu 

bisa dengan menunduk ketika berjalan di depan guru, 

atau memberikan senyuman terhangat ketika bertemu 

dengan siapa pun. Hati yang sekeras batu, pun akan 

luluh jika selalu diberikan senyuman tulus dari 

seseorang. Itulah cara sederhana bagaimana seharusnya 

hubungan sosial yang harmonis terjadi antara guru dan 

siswa. 

Ilmu pengetahuan memang penting diberikan 

pada anak, hingga menjadikan anak tersebut cerdas dan 

mengetahui pelbagai bidang keilmuan yang ada. Yang 

menjadi perhatian, apakah dengan kepintaran atau 

kecerdasan menjadi tolak ukur sebagai manusia yang 
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paling segala-galanya? Nyatanya tidak. Manusia 

sebagai makhluk sosial. Sebisa mungkin menjalin 

hubungan dengan orang lain di sekitarnya. 

Dalam beberapa kasus yang sempat viral di dunia 

pendidikan. Tidak bisa kita menyalahkan beberapa 

pihak. Siapa yang patut disalahkan? Jangan memulai 

hal dengan kesalahan orang lain, namun berkacalah 

dari diri sendiri. Negara ini krisis moral sebagai 

pemersatu bangsa.  

Dewasa ini, nasib guru semakin terkatung-

katung, dari perihal kesejahteraan hidup, cara 

pembelajaran, hingga tuntutan yang harus dilakukan 

oleh seorang guru. Pendidikan jaman sekarang  

menekankan kepada bagaimana meningkatkan prestasi, 

keterampilan, kecerdasan dan bagaimana di dalam 

menghadapi persaingan hingga sampai misi utamanya 

yaitu membangun karakter dan moral manusia.  

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

yang dimaksud dengan karakter adalah tabiat (sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain) atau dapat 

pula dikatakan bahwa karakter menyangkut moral 

yaitu ajaran tentang baik buruk yang diterima umum 

baik dalam bentuk perbuatan, sikap, akhlak, budi 

pekerti, maupun susila. Disini peran guru sangatlah 
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penting dalam membentuk dan membangun karakter 

siswa. 

Banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam 

membentuk karakter siswa sehingga memiliki adab di 

sekolah salah satunya adalah dengan cara sederhana 

yaitu menerapkan budaya 9 S yaitu: “Senyum, Salam, 

Salim, Sapa, Sopan, Santun, Silaturahmi, Semangat dan 

Sukses”.  

Boleh-boleh saja bercanda dengan guru, tapi 

sebagai orang tua perlu memberikan nasihat pada anak, 

bahwa bercanda tidak bisa dilakukan di sembarangan 

tempat, atau dengan cara yang sembrono. Alih-alih niat 

anak untuk bercanda pada gurunya, justru yang terjadi 

malah hilangnya adab kesopanan dari siswa kepada 

gurunya. Tanpa guru, dunia kita amatlah gelap. Guru 

sebagai pengantar anak didiknya mengejar cita-cita. Tak 

ada guru maka tak akan lahir sosok polisi, dokter, 

pengusaha, bahkan seorang presiden. 

Yang jelas, dalam mengajar dan mendidik anak, 

tentu saja guru tidak bisa sembarangan. Perlu mengkaji 

beberapa anak didiknya, latar belakang, kelebihan, dan 

kekurangan mereka, serta ikut memahami watak dan 

karakter setiap anaknya. Di dunia pendidikan dasar, 

justru tugas guru amatlah berat, namun tak pernah 

sedikit pun menunjukkan keluh dan peluhnya. Di kelas 

rendah seperti kelas satu hingga kelas tiga. Tak jarang 
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kita temukan anak-anak yang masih sering menangis, 

masih suka buang air di celana. Lalu siapakah yang 

membereskan semua itu? Tentu saja guru. 

Budaya 9S adalah perilaku budaya untuk 

membiasakan diri saat berinteraksi dengan orang lain 

baik  di lingkungan sekolah dan dimanapun siswa 

berada. Budaya 9S ini terdiri dari: 1) Senyum, 

menggerakkan sedikit raut muka serta bibir agar orang 

lain  merasa nyaman melihat kita ketika berjumpa; 2) 

Salam, ucapan yang disampaikan pertama kali saat 

bertemu orang lain. Salam yang dilakukan dengan 

ketulusan mampu mencairkan suasana kaku dan salam 

dapat diucapkan menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing;  3) Salim, menjabat tangan orang tua 

dan guru saat bertemu atau berpisah, disini akan 

terjalin kedekatan emosional, 4) Sapa, tegur sapa ramah 

yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan 

hangat, sehingga lawan bicara kita merasa dihargai; 5) 

Sopan, sopan saat duduk, ketika lewat didepan orang 

tua/ guru, ketika berbicara maupun ketika berinteraksi 

dengan orang lain; 6) Santun, cara gerak, tindakan dan 

ucapan yang membuat orang lain merasa dihargai dan 

dihormati; 7) Silaturahmi, menjaga hubungan baik 

dengan guru saat menjadi siswa dan setelah menjadi 

alumni,atau menjaga hubungan dengan orang lain baik 

pada saat sekarang  dan mendatang; 8) Semangat, niat 

dan usaha yang besar untuk menggapai tujuan yang 
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dicita-citakan; 9 )Sukses, tahapan akhir suatu cita-cita 

dan tujuan yang diharapkan. 

Dengan budaya 9S maka budaya adab sebagai 

program pengembangan karakter di sekolah sebaiknya 

tercantum dalam visi dan misi sekolah. Pada 

pelaksanaannya, Kepala sekolah, guru, karyawan 

selaku orang tua di sekolah harus memberi contoh  

dengan mempraktekkannya terlebih dahulu. Dengan 

begitu  siswa akan melihat dan mencontohnya.  

Selain itu, pihak sekolah juga  harus 

mensosialisasikan program budaya ini  dengan berbagai 

macam cara, mulai dari  sosialisasi  guru  kepada siswa 

didalam kelas, dengan poster merupakan cita-cita  iklim 

dan budaya di lingkungan sekolah dimana slogan dan 

gambarnya di tempel di tempat strategis di sekolah, 

dapat  juga disampaikan kepada siswa lewat 

pembinaan baik dalam upacara maupun dalam forum 

pertemuan lainnya, termasuk juga sosialisasi kepada 

orang tua siswa. Jika semua pihak di sekolah telah 

melaksanakan program ini maka akan terjalin 

hubungan baik di semua pihak  dengan suasana  akrab, 

sopan, dan  nyaman di lingkungan sekolah.   

*** 
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