,..-_,'>

PROFESIONALTSMB GURU

(POTRET MUTU GURU DAN MUTU PBNDIDTKAN)

Oleh:
Sunarta,SE,MM

Disampaikan pada Seminar Manajemen Pendidikan
oleh Kelompok KKN-PPL UNY di SMA Pancasila Purworejo,
tanggal 8 Agustus 2009

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNI\TERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2009

PROFESIONALISME GURU
(POTRET MUTU GURU DAN MUTU PENDIDIKAN)
Oleh: Sunurta

A.

Pendahuluan
Pengalaman ketika masih duduk di Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah, ternyata
mengingatkan kembali memori cita-cita atau impian yang pernah kita ucapkan di depan kelas

yang

di

dengarkan oleh teman-teman dan bapak guru dengan penuh perhatian. Seperti

kebanyakan anak-anak pada umumnya, jika ditanya mau jadi apa keiak kaiau-sudah besar,
maka dengan spontan jawabannya bisa ditebak: ingin jadi presiden, jadi polisi, jadi tentara,

jadi dokter, jadi insinyur, dan biasanya hanya sedikit yang bercita-cita menjadi guru.

Guru

dimata anak-anak merupakan sebuah pekerjaan/profesi yang kurang menarik dibandingkan
dengan profesi sebagai polisi, tentara, dokter, dan lainnya.

Namun demikian yang menggembirakan temyata masih banyak puia alasan mengapa
seseorang masih ingin menjadi guru/pendidik. Dari sekian banyak alasan mengapa ingin

menjadi seorang guru bagi sebagian orang adalah karena kesenangan membantu
menjelaskan, memahamkan, mengantarkan, dan membimbing para peserta didik dalam

meraih apa yang menjadi cita-citanya. Guru yang masih terus bertahan menggeluti
profesinya sebagai guru sebagian besar karena faktor kesenangannya beke{a bersama
pesefta didik yang menjadi tanggungjawabnya. Walaupun tidak bisa dipulgkiri bahwa

profesi

ini

berkorelasi terhadap penghasilan dan kesejahteraan yang sangat minim jika

dibandingkan dengan profesi sebagai dokter, akuntan, advokat, dosen, jaksa, konsultan, dan
jenis profesi lainnya.
Terlepas dari guru sebagai profesi yang kurang menarik bagi sebagian orang, namun

guru sebagai individu di tengah-tengah masyarakat kehadirannya sangat dibutuhkan. Bahkan
secara ekstrim bisa dikatakan bahwa masyarakat tanpa kehadiran guru akan mengalami

kebrintuan dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi. Guru sebagai elemen penting di dalam struktur masyarakat dapat memberikan
nuansa edukasi dan ketokohan yang mencerminkan sikap sederhana, sabar. bijaksana, jujur,

dan menyayangi. Guru sebagai salah satu pilar dalam memberantas kebodohan, kebuta

aksaraan bersama masyarakat, dan orang tua sebagai

tri

daya pendidikan memiliki peranan

penting dalam pembangunan bangsa baik fisik material maupun spiritual.

Hasil studi menunjukkan bahwa alasan dipilihnya profesi guru antara lain disebutkan

(1) kecintaan pada

anak/peserta

didik, (2) keinginan selalu mempelajari ilmu,

(3)

kesenangan/kegembiraan saat mengajar/menularkan kemampuan dan pengetahuan, (4)

keinginan mengabdikan kemampuan kepada masyarakat, (5) pekerjaan yang tetap dan
adanya jaminan pensiun, (6)

jam kerja yang menyenangkan karena tidak ada lembur dan

liburann yang panjang dibandingkan profesi lainnya. Seseorang yang berprofesi sebagai guru

di Negara manapun sadar bahwa menjadi guru penghasilannya sangat kecil dibandingkan
profesi lainnya. Dengan kata lain, seseorang yang berprofesi sebagai guru dan menjalankan

fungsinya secara penuh tanggungjawab dan menjunjung tinggi profesionalisme adalah
bagian dari panggilan hati.

Menurut Sony Keraf, seorang professional adalah orang yang dengan komitmen
moralnya senantiasa siap bertanggungjawab bukan saja dari segi keahlian tetapi juga dari
segi moral atas apa yang dikerjakannya. Ia senantiasa akan memberikan apa yang terbaik

yang mungkin bisa diberikannya, juga akan bekerja penuh komitmen dan tanggungjawab

untuk dan demi mewujudkan cita-cita profesinya. Guru merupakan profesi yang mulia dan
luhur yang menuntut kejujuran, komitmen, loyalitas, profesionalisme, dan tanggungjawab
moral yang tinggi terhadap peserta didik dalam arti sempit dan bagi masyarakat dalam arti
luas.

B.

Guru profesional setruah tuntutan
Menurut

UU Nomor

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1 ayat

I

disebutkan

bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta

didik

pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah. Profesi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang

dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dsb) teftentu. Seorang professional

adalah orang yang dengan profesi tertentu memerlukan kepandaian khusus untuk
menjalankannya.

Dalam konteks guru professional, maka dalam menjalankan profesinya seorang guru

juga harus dilandasi dengan pendidikan dan keahlian serta kompetensi yang disyaratkan.
Profesi guru sebagai profesi yang professional memang belum bisa mensejajarkan dengan
profesi-profesi lainnya. Dengan demikian maka setiap guru yang tergabung dalam sebuah
komunitas/asosiasi tertentu harus terus meningkatkan profesionalitas

diri, baik secara

individu maupun kelembagaan. Profesi guru dan dosen seperti yang diamanatkan dalam UU

Nomor 14 tahun 2005 Pasal 7 juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya harus
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism;

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan
akhlak mulia;

3. Memiliki kualifikasi akademik danlatar belakang pendidikan
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai
5. Memiliki tanggung jawab

sesuai dengan bidang tugas;

dengan bidang tugas;

atas pelaksanaantugas keprofesionalan;

Banyak sekali bentuk pengembangan

diri dan kelompok agar lebih

professional,

seperti meningkatkan penguasaan bidang studi yang diampu dan mau melakukan pergaulan

ilmiah untuk penajaman dan peningkatan dirinya dalam wadah organisasi profesi yang
menaunginya. Profesi seorang guru adalah mendidik siswa suatu bidang ilmu/studi sesuai
dengan tugas yang diampunya. Dalam melaksanakan tugas membelajarkan, mentransfer, dan

mendidik para peserta didiknya, seorang guru harus melakukannya secara bertanggunjawab,

jujur, tulus, dan penuh kasih sayang. Untuk bersikap dan berperilaku professional memang
tidaklah semudah mebalikkan telapak tangan. Guru yang telah menggeluti profesinya
bertahun-tahun sangatlah

sulit untuk

mengubah dirinya sesuai dengan tuntutan

professionalitas yang disyaratkan oleh profesinya

jika tanpa ada upaya untuk

selalu

mengadopsi perubahan dan memanfaatkannya untuk kepentingan positif bagi dirinya.

Paradigma baru guru professional menuntut setiap individu untuk terus belajar
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai tuntutan zaman. Zaman yang terus
berubah dan bergolak begitu cepat dan massif, mengharuskan setiap profesi apapun untuk

tidak alergi terhadap apa yang dinamakan "perubahan". Perubahan yang dimaksud bukan
hanya menghadapkan manusia pada perilaku, tetapi juga menurut kemampuan manusia

untuk secara aktif dan kreatif beradaptasi dengan perubahan. Era global yang

sedang

berlangsung saat

ini

menyadarkan kepada semua orang untuk terus maju, bergerak, dan

berubah mengikuti dinamika yang sedang terjadi. Sekarang

ini

menurut Kenichi Ohmae,

perubahan global sedikitnya menuntut tiga hal yang perlu dipahami dan disikapi secara
professional, yaitu

(1) perubahan teknologr, (2) perubahan pribadi, (3) dan perubahan

organisasi.

Guru pada saat sekarang ini tidak boleh gatek atau gagap teknologi, sebaliknya guru
professional terus dituntut berbenah dan berubah tanpa kehilangan

jati dirinya sebagai

pendidik yang senantiasa "digugu" dan "ditiru". Tidak sedikit dengan adanya perubahan
teknologi informasi seperti sekarang ini banyak diantara guru yang jauh tertinggal dalam
mengikuti perkembangan jika dibandingkan dengan peserta didiknya. Hal ini terjadi karena
anak-anak lebih cepat dalam mengadaptasikan dirinya dengan teknologi. Disamping itu
mengapa guru masih gatek terhadap teknologi karena baik di rumah maupun di sekolah tidak

didukung oleh peralatan yang memadai, dan ini akibat dari tingkat kesejahteraan guru yang
masih rendah jika dibandingkan dengan profesi lain.

Kondisi

ini

berbanding terbalik dengan peserta

didik yang terampil dan

cakap

terhadap perkembangan teknologi karena tingkat adaptabilitas yang tinggi juga didukung

oleh pemberian/penyediaan fasilitas yang cukup oleh orang tua di rumah. Dalam kondisi
demikian tidak mengherankan

jika

peserta didik jauh lebih pinter, cakap, dan terampil

dibandingkan dengan guru-guru yang kondisinya seperli disebut

di

atas. Dari sisi usia

memang harus diakui bahwa generasi tua (guru senior) sering dicap sebagai generasi status

quo yang resisten terhadap perubahan. Sementara di sekeliling kita perubahan terus terjadi
akibat dampak global yang sulit dibendung dengan alat apapun dan oleh siapapaun.

Guru sebagai pendidik, guru sebagai profesi, dan guru selayaknya

seorang

professional mau tidak mau, suka tidak suka harus bertindak dan bersikap professional dalam

mengikuti dinamika zaman. Sebagai seorang yang professional, menurut Robert W Richey,
(1973) bahwa suatu profesi memiliki ciri/syarat (1) menuntut suatu tata aktivitas intelektual
yang tinggi, (2) memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi dan mampu mengikuti
perkembangan dan pertumbuhan dalam jabatan, (3) secara relative memerlukan waktu yang

panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan spesialisasi
yang mendukung keahliannya, (4) lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal
daripada kepentingan pribadi, (5) memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah

laku, sikap, dan cara kerja, (6) membentuk organisasi yang dapat meningkatkan standar dan

disiplin diri dalam profesi dan kesejahteraan anggotanya, (7) memberi kesempatan untuk
kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian, serta harus mampu (8) memandang profesi sebagai
suatu unsur karir hidup (a

lrf, carrer)

dan memandang keanggotaan dalam profesi sebagai

suatu yang permanen.

Untuk menjadi guru yang betul-betul professional memang tidak cukup dengan
beberapa syarat dan

ciri seperti disebutkan di atas, sehingga masih ada sayarat kompetensi

guru yang harus dimiliki dan dikuasi oleh seorang guru seperti yang tertuang dalam UU

Nomor 14 tahun 2005 pasal 10 adalah (1) kompetensi pedagogic, (2) kompetensi
professional, (3) kompetensi personal, dan (4) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogic
merupakan kemampuan bagaimana seorang guru mengelola proses pembelajaran peserta

didik. Kompetensi professional merupakan kemampuan seorang guru dalam

menguasai

materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi kepribadian menyangkut bagaimana
seorang guru dituntut harus memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan

berwibawa serta bias menjadi tauladan bagi peserta didik. Sedangkan kompetensi sosial
merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berorientasi secara efektif dan efisien
dengan pesefia

didik,

sesame guru, orang tua/wali peserta

didik, dan masyarakat. Dari empat

syarat kompetensi sosok guru professional tersebut masing-masing unsur kompetensinya
dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kompetensi professional mencakup sub unsur:

a. Menguasai teknik dan model belajar mengajar (termasuk penilaian hasil belajar);
b. Mengutamakan

standar profesi yang tinggi;

c. Kreatif dan inovatif;
d.

Gemar belajar, membaca, dan menulis;

e. Memiliki pengalaman mengajar;
2. Kompetensi personal mencakup:
a. Bersikap terbuka terhadap hal-hal baru;

b.

Peka terhadap perkembangan dan kebutuhan anak didik;

c. Menghargai keunikan dan orisinalitas anak didik;
d. Memiliki sifat tenggang rasa dan fleksibel;
e. Penuh pengertian;

3. Kompetensi sosial mencakup:
a. Mudah bergaul

dan mampu memahami dengan cepat perilaku orang lain;

b. Mudah menyesuaikan diri;

c. Terbuka terhadap

setiap perubahan;

d. Percaya diri;
e. Mudah bergaul

dengan anak didik yang beraneka macam sifat dan perilakunya;

Bentuk atau wujud dari implementasi sikap professional guru seperti di atas adalah
bersikap kreatif, inovatif, gemar belajar, membaca, dan menulis. Membaca buku bagi guru
adalah tuntutan profesi yang harus dilakukan setiap waktu luang agar selalu memperoleh
tambahan wawasan dan bahan mengajar serla dalam aktivitas menulis artikel/jurnal. Menulis

artikel/jurnal ilmiah memberikan kepuasan batin selain bermanfaat sebagai kredit point
dalam penghitungan kenaikan pangkat (kebutuhan serlifikasi guru).

Kegemaran membaca dan menulis

di lingkungan masyarakat kita memang

masih

sangat rendah. Tidak terkecuali, masyarakat kampus, sekolah termasuk guru dan peserta

didik belum menyenangi budaya baca dan tulis dalam merespon perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang ada. Guru malas membaca dan menulis karena sudah

dibebani mengajar, tugas administrasi, kepanitiaan, kepengurusan profesi, kesibukan di
masyarakat dan sebagainya. Dari pihak murid/peserta didik juga tidak jauh dari kondisi
tersebut, kebutuhan membaca hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seringkali
masih dikalahkan dengan menonton berbagai tayangan TV yang tidak mendidik.

C.

Mutu guru potret mutu pendidikan
Memperbincangkan mutu guru, pasti kita akan langsung menghubungkannya dengan
mutu pendidikan. Begitu pula sebaliknya ketika kita memperbincangkan seberapa baik mutu
pendidikan, maka langsung jawaban yang muncul adalah sebaik apa mutu gurunya. Masalah

mutu guru dan mutu pendidikan merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama

lain. Keduanya saling berhubungan erat, saling mempengaruhi satu sama lain. Pendidikan
(tinggi-FKlP) yang baik dan bermutu akan menghasilkan guru-guru yang baik dan bermutu
tinggi. Begitu pula sebaliknya, guru yang bermutu rendah akan menghasilkan peserla didik
yang tidak siap pakai, takut mengaJat

di

depan kelas, belum matang secara pribadi, dan

kurang memiliki wawasan yang cukup dalam pembelajaran bagi peserta didiknya.

Harus diakui bahwa lulusan yang meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi keguruan
sebagai penghasil guru secara kuantitas maupun kualitas sangat kecil dibandingkan yang
masuk ke universitas. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas lulusan terbaik kelas satu

telah memilih universitas sebagai tujuan utama studi, sehingga tidak mengherankan jika
lulusan terbaik kelas dualah yang mau masuk

di FKIP itupun

ada yang karena alasan

daripada tidak kuliah. Dalam perjalanan studi yang dilakoninya, para calon guru inipun
ketika melakukan PPL tidak mendapatkan jatah waktu mengajar yang mencukupi sehingga
kurang pengalaman ketika benar-benar diterima sebagai guru.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Darling-Hammond dan Youngs (2002)
yang berjudul Defining "Highly Qualified Teachers" menemukan bahwa lulusan FKIP
(school of education) kebanyakan tidak siap dalam bidang ilmu dan tidak siap dengan
berbagai model pembelajaran, sehingga pata lulusan belum dapat efektif bertugas sebagai

guru. Hasil temuan di atas diperkuat oleh pendapat Giroux (1988) yang menyatakan bahwa
pendidikan di FKIP kurang tersedianya kebebasan kepada mahasiswa untuk berpikir kreatif,

kritis, dan bertanggung jawab.
Mahasiswa kata Giroux, terlalu diajak hanya menguasai bahan dan mengajarkan
bahan itu secara kaku, sehingga para lulusan lebih suka berlaku sebagai tukang yang hanya

menjalankan yang sudah-sudah tanpa sentuhan kreatifitas dan inovasi. Kemudian seperti
yang dikatakan oleh Socrates, bahwa setiap manusia dari dalam dirinya sudah hamil dengan
kebenaran. Guru sebenatnya hanyalah bidan yang memang harus aktif menolong-sementara
kelahiran bayi (kebenaran) dilakukan oleh manusia yang bersangkutan itu sendiri.

Kalau demikian siapa yang mau disalahkan? Mutu lulusan rendah karena dididik oleh
guru yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi yang ketika masih menjadi mahasiswa dalam
melakukan PPL di sekolah tidak memperoleh porsi waktu mengajar yang minim. Kondisinya

akan lebih parah ketika mahasiswa calon guru pada saat PPL hanya diberi tugas-tugas
administrasi yang tidak mendukung peningkatan kompetensi keilmuannya. Pemberian
waktu yang minim dan salah dalam memberi tugas PPL disebabkan karena sekolah-sekolah

unggul/faforit tidak ingin peserta didiknya mengalami penurunan kualitas gara-garu
dibimbing/diajar oleh mahasiswa yang sedang PPL. Inilah benang kusut yang harus diurai
oleh semua elemen masyarakat pendidik dan para ahli di bidang pendidikan.

Dalam hal usaha ingin meningkatkan mutu guru dan mutu pendidikan di Indonesia
pemerintah telah melakukan usaha termasuk

di

dalamnya usaha reformasi pendidikan.

Namun demikian nampaknya jika kita mau jujur, segala upaya tersebut masih lambat dalam
implementasinya. Salah satu penyebab mengapa reformasi pendidikan di segala aspek dan
level tidak secepat yang diharapkan adalah guru tidak suka dengan "perubahan". Perubahan
dianggap sebagai momok, musuh, ancaman, dan sesuatu yang merepotkan. Guru yang tidak

ingin berubah beranggapan bahwa kurikulum yang selalu berubah akan mengubah

cara

mengajar yang selama ini dilakukannya.

Menurut Fuad Hassan, 2004:83 dikatakan bahwa dalam konteks persekolahan
sekarang, guru dituntut untuk masih memegang peran sebagai orang bijak dan cerdas. Akan

tetapi lingkungan sekitar tidak mengijinkan guru menjadi cerdas dan meningkatkan
kecerdasannya itu untuk dirinya maupun orang lain, karena alas an-alasan sebagai berikut:

1. Guru seringkali harus mengerjakan tugas-tugas administrasi yang memustahilkan ia bisa
membaca agar menjadi lebih cerdas;

2. Guru kerap harus mengikuti banyak

acara pemerintahan sehingga tidak sempat dan cukup

waktu dalam mendampingi murid untuk menolong mencerdaskan mereka;

3. Guru sering tidak dapat mengembangkan kecerdasannya karena pegangan dari
departemen sedemikian "kaku" sehingga waktu termakan habis untuk menghidangkan
bahan kurikulum;

4. Guru kadang kala sulit mengembangkan kreativitasnya dalam hubungan perguruan karena
karena kehabisan waktu untuk mencari nafkah lewat jalur di luar keguruan;

5. Guru sulit menjadi kreatif karena kita telah melewati suatu masa yang cukup panjang,
dimana guru berasal dari lapisan kedua dari murid yang cerdas.

D.

Kesejahteraan guru
Telah menjadi rahasia umum bahwa minat/animo lulusan SLTA untuk melanjutkan

ke jenjang pendidikan tinggi FKIP sebagai pencetak guru tidaklah sebesar animo yang

itu bisa terjadi, jawabannya sangat gampang dan
cenderung pragmatis yaitu karena jika lulus "hanya" jadi guru. Di mata masyarakat,

masuk ke universitas. Mengapa hal

walaupun menjadi guru merupakan profesi yang mulia, terhormat, dan disegani akan tetapi

jika

berbicara tentang kesejahteraanlgaJi memang masih sangat memprihatinkan.

Kesejahteraafl yang diterima yang sangat minim disatu sisi dan banyaknya tugas mendidik

para peserta didik

di pihak lain, membuat masyarakat menentukan orientasi masa depan

anak-anaknya agar menghindari untuk menjadi guru.

Guru dengan tingkat kesejahteraan yang minim sangat sulit untuk

bisa

mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Dengan waktu yang terbatas dan tingkat
kesejahteraan yang sangat kecil tidak memungkinkan seorang guru untuk meningkatkan
pengetahuan dengan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya yang
sangat besar. Selagi mengikuti pelatihan/seminar yang tidak terlalu mahalpun kadang-kadang

masih dirasa berat. Kondisi seperti ini perlu dipahami sebagaimana adanya karena memang

itulah realita yang dihadapi oleh para guru di negeri ini.
Tekanan kebutuhan ekonomi yang dialami oleh para guru membawa konsekuensi

logis atas maraknya guru-guru yang "mroyek" mencari tambahan diluar. Kegiatan yang
sering dilakukan adalah sebagai tutor, instruktur, pelatih, pembina, dan bahkan profesi lain

yang tidak bersinggungan langsung dengan dunia pendidikanpun dilakukannya demi
menyambung hidup dirinya dan keluarganya. Potret guru seperti

ini

sangat banyak kita

jumpai di pelosok-pelosok negeri ini. Jangan heran jika di daerah tertentu banyak guru yang
mencari tambahan nafl<ah dengan menjadi tukang ojek, tukang cukur, loper koran, tukang
bangunan, dan ada yang lebih tragis lagi yaitu sebagai pengepul barang-barang bekas
(gresek) untuk dijual kembali.

Seiring dengan membaiknya keuangan Negara dan niat baik pemerintah dalam
menghargai perjuangan para insan pendidik beberapa tahun terakhir ini, kesejahteraan guru
dan dosen telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Permasalahannya sekarang

tinggal bagaimana para guru bisa merespon dan memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya

untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan. Guru yang kreatif, inovatif, dan selalu ingin
mengembangkan pengetahuan serla aktif pada kegiatan-kegiatan srawung ilmiah nantinya

akan memperoleh jawaban atas semua yang dikeluhkan bertahun-tahun selama

ini.

Jika

demikian apakah guru menjadi lebih sejahtera? Apakah dengan gaji tinggi kemudian guru
dalam mengajar juga akan lebih bermutu? Apakah dengan demikian mutu pendidikan kita
akan labih baik daripada sebelumnya? Huallahualam bisawaf. Semoga saja.

E.

Penutup
Profesi seorang guru adalah mendidik siswa suatu bidang ilmu/studi sesuai dengan

tugas yang diampunya. Dalam melaksanakan tugas membelajarkan, mentransfer, dan
mendidik para pesefia didiknya, seorang guru harus melakukannya secara bertanggunjawab,

jujur, tulus, dan penuh kasih sayang. Dalam pelaksanaan tugasnya guru professional harus
berdasarkan prinsip (1) memiliki bakat, minat, panggilan

jiwa, dan idealism; (2) memiliki

komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
(3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
(4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung
j awab atas

p

elaks anaan tugas kepro fe sionalan

;

Guru pada saat sekarang ini tidak boleh gatek atau gagap teknologi, sebaliknya guru
professional terus dituntut berbenah dan berubah tanpa kehilangan

jati dirinya sebagai

pendidik yang senantiasa "digugu" dan "ditiru". Untuk menjadi guru yang betul-betul
professional, ada sayarat kompetensi guru yang harus dimiliki dan dikuasi oleh seorang guru

yaitu (1) kompetensi pedagogic, (2) kompetensi professional, (3) kompetensi personal, dan
(4) kompetensi sosial.
Prosesionalisme guru seringkali sulit ditegakkan dan diujudkan karena banyak sebab,

salah satunya dalah tingkat kesejahteraan guru yang masih minim dibandingkan dengan
profesi lain. Disamping itu dalam prakteknya guru kekurangan waktu untuk mengembangkan

keterampilan dan kemampuannya karena banyaknya tugas kedinasan yang bersifat
administratif structural.Guru sulit menjadi kreatif karena pengaiaman panjang pada masa
lalu, dimana guru berasal dari lapisan kedua dari murid yang cerdas.
Salah satu penyebab mengapa reformasi pendidikan di segala aspek dan level tidak
secepat yang diharapkan adalah karena guru tidak suka dengan "perubahan". Perubahan
dianggap sebagai momok, musuh, ancaman, dan sesuatu yang merepotkan. Guru yang tidak

ingin berubah beranggapan bahwa kurikulum yang selalu berubah akan mengubah
mengajar yang selama ini dilakukannya.

Sunarata,SE,MM
PNS FISE LINY
Karangmalang Yogyakarta
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