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Peugantar

Peningkatan kualitas Sumber Da3,a h{anusia iSDM} diberbagai bidang dan profesrn3,a

pada kehidupan global yang massif clan perfasif eaat ini mutlak untuk ssgera 4ilakukan.

Kualitas SDM yang dimiliki bangsa Indonosia sekarang lni masih perlu tenr$

ditingkatkan dan diberdayakan. Pemberdayaan (empouterrne*t) k.ulartax sDM tampaknya

sudatr tidak bisa ditrurda-hmda lAgi, tidak lsrftscrrali tentrmya profesi gunr termasuk di

dalamnya.

Banyak dikakkan oleh para xhli pendidikan, tokoh masyaraka! malasiswa, darl

organisasi-organisasi yang peduli dan berkecimpung di dunia pendidikaxL bahwa profesi

guru morupakan pekerjaail yang mutia. Guru merupakan salah satu hagan dari SDM

yafig ffismegailg peraffin sangat dtal bagi kesinambungan pembangunan bangsa clitilik

dari aspek pendidikan' Kualitas anak trangsa dari generasi kegonerasi sangat tsrgantung

dan banyak clipengaruhi oleh sebe,rapa baik tiagkat kualitas dan profesionalisme guru.

Karena dengan adatrya guru yang berkualitas dan profesional dibidangnya, tidak

mustakhil akmr lahir tenaga-tenaga pendidik yang memiliki ke*ampilaq w-awasan!

pengetahuaq dan keahlian diberbagai bidang secara professional pula.

Kemajuan daa kejayaan sebuah lrangsa dan negara sangat tergaoturig eleh seberapa baik

kualitas tiap generasi yang lahir melalui proses pendidikan dalarn menghadapi dan

memecahkan setiap persoalan baagsa. Guru merupakan salah eatu faktor penen1ll

ketrerhasflan pendidikan disamping tentunya kurikulur4 tersedianya sarafl{ dan

] g:^Y,ryfada P:latihan Model Pembelajarandalam M-enunjang KBK di sMp Muh. Bangunrapaq" regawil sub tsa$an Kepegawaian dan Keuangan TU FIP Uiversitas Negeri yogyakarta.



prasaf,ana, pe$Erta didik. serta tdaganva kondisi linglungan fisik maupun non fisik vang

baik dan memadai.

Dari serangkaian faktor yang mempenganlhi proses dan hasil pendidikan di atas tidak

bira doperbandingkan dan diposisikan dominan satu sama lain. oleh karena itu sangat

mungkin terjadi dalam proses pendidikan melahirkan lulusan yang berkualitas hanya

karena beberapa faktor tertentu saja. Para peserta didik yang sejak awal masuk sekolah

memang sudah menur$ukkan bakat dan keahlian yang baik dan didukung dengan $arafla

prasarana pembelajaran serk kualifikasi para gru yang kompeten, maka tidgk

mengherankan jika pada akhirnya akan menghasilkan siswa didik yang berkualitas pula.

Begitu sebalikny4 guru yarg ada suddr baik dan professional" lingkungan pendidikan

kondusi{ kurikulum bagua, totapl jika peserta didiknya jelel/tidak memiliki kualitas yang

baid maka boleh jadi kondisi seperti ini j,rg* haaya akan menghasilkan orang-orang

pandir alias bodoh.

Guru sebagai pusat perhatian dalam pendidikan (dasar dan rnenengah) sudal sargat

sering mendapat sindiran, kritiko protes, tudingan, dan bahkan ancailu,rl baik fisik dan non

fi'sik- Tudingan dan ancaman sering terjadi karena guru diiadikan kambing hitam dalam

kegagalan pendidikan. walaupun seoara nyata banyak faktor lain penyebab

ketidakberhasilan sebuah Proses pendidikan seperti Lurikulum -vang sangat padat dan

oenderung kaku, manajemen pendidikan -vang senkalistis, pendidikan yang berorientasi

pada hasil saja dan bukan pada proses, kualitas guru ya&g belum optim4 serta sangat

minimnya dana pendidikan yang disediakaq A Amirudin: Aspirasi peaingkatan

Kemampuan Profesionalisme dan Kesejahteraan GunL Des. 1999.



Profesesi Guru

Guru sebagai sebuah profesi, sccara jujur harus diakd bahwa scbenarnya msmang masih

jauh dari kriteria professional sebagaimana proesi-profesi lairmya. Seorang profesioanl,

menurut A Amiruddin dalarn meagembang tuga* dan ureniatankan profesinya senantiasa

akan bersikap: (U ineing mewujudkan kinuja yang ideal, {2} memelihara citra profesi,

{3} selalu ingin mengejar kesempatan-kesempatan pengembangan profesinya, (4) selatu

ingin mgngajar kualitas eita-cita profesinya serta {5) bangga ter.hadap p,rofesinya.

Seorang professional adalah orang yang komit terhadap waktu, profesi, dan predikat yang

disandangnya, sehingga ditunart untuk bisa menyelesaikan dan mEmecahkan berbagai

persoalan yang berkembang di masyarakat deirgan cepat. Hanya dangan dernikian

rasanya guru sebagai profesional seflantiasa dapat dipercayq diterim4 dan dibanggakan.

Menurut Sony Kera{ seorarg professional dengan komiknen moralnya senantiasa siap

befianggungiawab bukan saja dari segi kalrlian tetapi juga dari segi moral aks apa yang

dikerjakannya. Ia senantiasa akan memberikan apa yang terbaik yang mungftin bisa

dibcrikannyE juga akan bekerja peiruh komitmen dan tanggungiawab unfirk dan rlomi

mewujudkan cita-cita profesinya.

Untuk meiruju dan meqiadi seorang gtlru yar€ professional dibutuhkan persyaratail-

porsyaratan khusus seperti kompstensi dan penguasaan matsri, pengelolaan kelas,

evaluasi pembelajaran dan lain-lain. fuIamrrut Moh Surya, secara konseptual guru yafig

diharapkan adalah guru ideal yang diidamkan oleh setiap pihak yang terkait. Dari sudut

pandang sia$,il, guru ideal adalah guru yeng memiliki penampilan sedemikian nrpa

sebagai sosCIk sunber motivasi belajar yang menyenangkan. Masih menurut Surya pada

unumnya siswa sangat mengidarnkan guflrnya memiliki eifat-sifat yang ideal sebagai



sumber keteladanan ramah dan penuh kasih sayang penyabar, menguasai materi, mampu

mengajar dengan suasana menyenangkan dan sebagainya.

Sementara jika dipandarg dmi sudut pandang orangfrta, guru yang diingi*an adatah

sosok yang dapat meniadi mitra pendidik anak-anak yang dititipkan di sekolah untuk

didik. Dengan kata laifl guru harus mirmpu meqjadi orangtua di sekolah. Dari sudut

pandang pewwintott, EHU sebagai agen perubahan di lingkup pendidikan harus mampu

berlaku secara professional. Hanya elengan guru professional, pemerintah menaflrfu

harapan dan keinginan dalam kelangsungan pendidikan. Guru jugo berperan sobagai

penterjemah kebijakan-kebiiakan -yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendidik dan

mcmpersiapkan gensrasi bangsa.

Sebagai sebuah profes! guru juga tidak terlepas dari penilaian dan harapaa dari

masyarakat secara luas, sehingga dalam hai ini masyarakat luas mengharapkan agar gruu

dapat mengakomodir kepentingan orattg ban"vak. Dari aspek budryq gwu merupakan

subjek yang sangat berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Sedangkan jika

dilihat clari sudut pandang guru itu sendiri guru juga msmiliki harapan dan idealisme atas

profesi gurxl ,vang diembannya, yaitu dengan menciptakan peluangrkesempatan

mewujudkan sosok guru yary professional. Perlakuan dan sikap yang adil $ssirnul guru

akan memabnfu menciptakan lingkungan kerja ,vang kondusif Secara sederhana

guru yang ideal dapat diilusrasikan sebagai berikut:



CI?RA/SOSOK GURU IDEAL

Manajemen Bsrba$is sekolah (l\ffis) sebagai salah satu upaya mutu sekokh

3'ang banyak dilaksanakan selama ini bersama lvarga sekolah perlu menciptakan iklim

sekolah baik fisik rnaupun sosial yang kondusif schingga dapat ruemebri

dampak positif pada peserta didik. Lingkungan fi$ik dapat mempengaruhi dan

membangun perilaku disiplin terhadap kebersihan hingga cita rasa keindahan. Sedangkan

lingkungan sosial lembaga dapat mempengaruhi perilaku saling memahami, melgfuargai,

mampu berkomunikasi dengan srulsafla akrab dan b€rtata krama, menggalang perilaku

etis sekaligus mengfuidupkan apresiasi terhadap kosungguhan dalam beelajar, Wawasan

eprofesioanlan Gurq 2002.

Guru Profeslonal yang seperti apa?

Seorang profesioanl dalam rnengemban h€as dan mrnjalakrnn profesioanlnya akan

senantiasa trersikap (1) ingn mewujudkan kinerja idoat (2) memclihara citra pmfesi, (3)



sslalu ingin meagejar kesempatan-kesempatan pengembangan profesinya, {4) seldu ingin

msngojar [.rraliras cita'cita profesinya serta (5) bangga terhadap profesiny4 A Amiruddin,

1999. lVlenurut Robert W.Richey:1g73 cffisyarut suatu profesi adalah (l) menuntut gllatu

tata aktivitas furtelektuat yang tinggi, (2) memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki

profesi dan mampu mengikuti perkembangan dan pertumbulmn dalam jabatan, (3) secara

relatif memei{ukan waktu 1,ang panjang untr* mempelajari konsep-konsep serta prinsip-

prinslp pengetahuan spesialisasi yang mendukung kealdiannyE (4) lebih mernurtingkan

pelayanen keinanutiaan yang ideal daripada kepentingan pribadl (5) memiliki kode etik

yang mongarur keanggotaan, tingfiah laku, sikap, dan cara k qq {6} membentuk

o'rganisasi yang dapat rneningkatkan standar dan disiplin diri dalam profesi dafl

kesejahteraan anggotanya, (7) memberikan kesernpatan untuk kemajuan, spesiatisasi, dan

kemandirian, {8} memandang profesi sebagai suatu unsuf, karir hidup (o tifn carreer) dan

mernandang keanggotaan dalam profesi sebagai suafu yang pemurnEn;

Sementara menurut Frank A. Nugent:Ig?l ciri professional merujr* pada adan),a sikap

{l) dapat secara jelas membatasi perannannyE (2) memberikan suatu pelayanan khas, (3)

memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus, (a) memiliki kode etik yang jelas, {5)

memiliki hak untrk memberikan pelayanaa sebagai profesi yang telah dirumuskaa {6}

msmiliki kemampuan untuk memonifor praktek profesi.

Secara sederhana bagaimana guru professional yang diharapkan tampak pada ilustrasi

sebagai berikut:



Kompetensi grinr:
A KompetErui professional
AKompetensi personal
AKompetensi sosial

Memiliki dedikasi yang ringgi
dan mefigutamakan flilai
ksmanusiaan daripada nilai
material

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa untr* meqiadi $Eorarg guru yang

professional eeidaknya diperlukan tiga kompetensd masing-rnasing kompeteiui

professional, kompeteasi persona[ dan kompetemi sosial. Atas unsur-unsur kompetensi

tersebut diharapkan nantinya seorailg guru akan memiliki dedikasi yang tinggi dan

mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai material. Masing-masing 1;11sur

kompetensi tersebut dapat dirinci fui meqiadi:

A Kompetensi Profesional

M Menguasai teknik dan model belajar mengajar + peirilaian hasil belajar;

E Mongutamakan standar profosi yang tinggi;



M Kreatif dan inovatif;

El Gsmar bolajar, membac4 dan meirulis;

EI Merrdliki pengalaman mengajm;

i Kompetensi Personallkepribadian

ElBersikap terbuka terhadap hat-hal baru;

E Peka terhadap perkembangan dan kobutuhan anak didik:

UI Mengharg3i keunikan dan orisinalitac anak didik;

EI Momiliki sifat tenggang rasa dan feksilrcl;

EI Penuh peagertian;

a Kompcteirsi sosial

EI Mudah bergaul dan mampu m€mahami dengan cepat perilaku orang lain;

M ntaal menyesuaikan diri;

E Terbuka terhadap setiap perubahan;

E Percaya diri;

E Mudatr bergaul dengan macitm-rnacarn anak didik;

Beratnya berlal*r sebagai profesional

sebagaimana umurnnva sebuah profes! tenfu saja tidak akan lepas dari permasalalan

komitmen diri atas berbagai keferbaksan dan kelsmahan atas diri ssseorang. Ssoralg

profesioanl sering kekurangan waltu. Wakfu yang terse dra 24 jam sehari

semalam dirasakan begitu pendek dan singkat, hal ini mengindikasikan bahwa semakin

profesional pekerjaan/profesi seseorang semakin tingi pula tuntutan kuantitias waktu

yang dibutul*an.



Dmgan demikian seorang professional harus l-rerlakufterakfivitas sscara efektif dan

sfisien atas segala yang dilakukannya. Begitu pula dengan gunr sebagai setruah profesi,

juga tidak luput dari tuntutan profesionalitas. Betapapun berat dan suli*rya mewujudkan

taraf profesionalitas, seorang guru harus terus mencoba dan begaku professional dengan

selalu bersikap dar bertidak:

S Berlaku disiplin (komitmen waktu);

OBerlaku adil kepada semua peserta didik (kesadaran pendidikan multikultgral);

'.?Berlaku jujur;

O Akfif dalam mengikuti kogiatan srawung ilrniah;

O Aktif mengikuti pelatihan-pelatihan;

$Aktif melakukan peneliti.rn dan menulis bular/majalah ihniah;

$ Aktif mengikuti kegiatan organisasi profesi (PGRI, ISpLdll.)

O Secara sitematis aktif mengumpulkan Angka Kredit;

O Seeara aktif ikut mengembangkan dan memelihara kesadaran wulti caltural

diantara H/arga sekolah;

* Secara sadar mau mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan" ketrampila&

dan keahlianyang dimiliki (studi tanjut);

Profesionalisme dan Gaji Guru

Seseorang yang berprofesi sebagai guru clituntut untuk berlaku dan bersikap professional

sebagaimana para professional lainnya. Permasalahan yang sering muncul dalam

penergakan sikap profesionalisme guru kernudian adalah minimnya tingkat gajilupah

yang diterima oleh para guru. MustalJril jika seorang guru professional dapat bekerja

penuh komitmen dafl koruEntrasi pada pengembangan profesionalisme kepada



ffia$;varakat luas jika kesejahteraan dan kebrxuhan dasarnya saja belumltidak bisa

terpenuhi. Sangat sufit gunr bisa mengembangkan profesinya tanpa didukung adanya

sarana dan prasarana yang semuanya itu juga munerfukan dukungan biaya yang tidak

sedikit.

Sudah menjadi rahasia umum rlimana saja jika berternu guru {SD,SLTp,SLTA) jika

mernbicarakan masalah gajq jarvaban pasti J'ang mengemuka adalah kecilnya gaji yang

d:terima disatu sisi dan besarnya .iumlah pctongarliuran disi$i yaog lain. Berbicara

menganai gaji gut"tl sebagai seorang professional memang jauh dari harapan jika

dibandingkan dengan profesi-profesi Iainnya seperri manajer, dokter, akuntaq arsitektur,

konsultan, artis, bankir dan profesi-profesi yang lain.

Dengan kondisi seperti ini maka tidak salah jika para iulusan SLTA kurang berminat

untuk menjadi guru kalau nremang masih banyak pekerjaarlprofesi lain yang bisa

dikerjakan dan lebih menjaqiikan dilihat dari sisi ekonomis mauprm karir. Hal ter.sebut

penting karena sekarang ini jika seorang guru iflgn naik pangkat harus berjuang dengan

susah payah karena birokrasi yang be1'bett-belit. Hal ini merupakan akibat

doiberlakukannya *tcnomi daerah ,vang memungkinkan $esraflg guru berada dalam dua

deparremen vang berbecta yakni Departemen Dalam Negeri {pemda) dan Dope.rremen

Pondidikan Nasional Msnurut Sukidjo, pada masa diberlakukannya sistem Kanaikan

Pangtriat otomatis (KPo), kenaikan pangkat jabatan guru dirasakan sangat mudah.

Namun ternyata sistem tersebut dirasa tidak adil sehingga KPo digarfi kenaikan pangkat

melalui Angka Kredit yang membr*a kesempatan mencapai pangkat yang optiomal.
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