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Abstract
Teachers are professional educators with the primary task of educating,
teaching, guiding, directing, train, assess and evaluate students. The process of
globalization is a historical necessity that can not be avoided, with all its impact, both
positive and negative. Nation and state will be able to enter the globalization of the
brave if they have a quality education. Quality education can only be realized in the
hands of professional teachers.
Professional teachers are teachers who can develop three basic intelligence of
students, the intellectual, emotional and moral, or better known as character education.
The presence of teachers in learning activities at school, Whatever his role is still very
important and it is expected, because the teacher is a person who can digugu and
imitated, both in school and in society. Moreover, regarding the formation of the
character of students, teacher attendance is expected to be role models for learners,
either in word, attitude or behavior. It is expected, in the future will be born students
are intelligent, and noble character by building the nation and beloved country
Indonesia, become a developed nation, superior and competitive.
Key words: teacher, professional, character education, role models.
Abstrak
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Proses
globalisasi merupakan keharusan sejarah yang tidak dapat dihindari, dengan segala
dampak baik positif maupun negatif. Bangsa dan negara akan dapat memasuki
globalisasi dengan tegar apabila memiliki pendidikan yang berkualitas. Pendidikan
berkualitas hanya bisa terwujud di tangan guru-guru yang professional.
Guru yang professional adalah guru yang dapat mengembangkan tiga
intelegensi dasar peserta didik, yakni intelektual, emosional dan moral atau lebih
dikenal dengan pendidikan karakter. Kehadiran guru dalam kegiatan pembelajaran di
sekolah, apapaun perannya masih sangat penting dan tetap diharapkan, karena guru
adalah sosok yang dapat digugu dan ditiru, baik di sekolah maupun di masyarakat.
Apalagi menyangkut pembentukan karakter peserta didik, kehadiran guru diharapkan
menjadi teladan bagi peserta didiknya, baik dalam perkataan, sikap maupun perilaku.
Dengan demikian diharapkan, di masa mendatang akan terlahir peserta didik yang
cerdas, berkarakter dan berakhlak mulia dengan membangun bangsa dan negara
Indonesia tercinta, menjadi bangsa yang maju , unggul dan kompetitif.
Kata kunci : Guru, professional, pendidikan karakter, teladan.
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A. Pendahuluan
Guru adalah pendidik profesional 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 (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).
Proses globalisasi merupakan keharusan sejarah yang tidak dapat dihindari,
dengan segala dampak baik positif maupun negatif. Bangsa dan negara akan dapat
memasuki globalisasi dengan tegar apabila memiliki pendidikan yang berkualitas.
Kualitas pendidikan, terutama ditentukan oleh proses belajar mengajar yang
berlangsung di ruang-ruang kelas. Dalam proses belajar mengajar tersebut guru
memegang peranan penting. Guru adalah kreator proses belajar mengajar (Zamroni,
2003).
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
banyak memberikan amanat kepada pendidik dan terutama guru, untuk berubah ke
arah terjadinya profesionalisme. Sebenarnya perubahan itu tidak saja menghendaki
profesionalisme yang harus dilakukan pada tataran mikro yang mencerminkan praksis
pendidikan yang dilakukan oleh guru, tetapi juga menghendaki adanya perubahan
dalam aspek kebijakan, maupun filosofi pendidikan di negeri ini.
Pada pasal 40 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidik
(guru)

berkewajiban

:

“menciptakan

suasana

pendidikan

yang

bermakna,

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara
profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga
nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
kepadanya”. Dari bunyi pasal ini, jelas bahwa guru dituntut memiliki profesionalisme.
Melihat kondisi demikian, tentu kita sangat mendukung sekali adanya upaya
untuk mengembangkan pendidikan berkarakter di sekolah-sekolah. Diharapkan dengan
pendidikan karakter anak didik yang memiliki etika akan tetap ada, sehingga tercipta
kembali generasi yang bermoral dan bertanggung jawab serta mampu menunjukkan
jati dirinya sebagai manusia yang berbudaya. Doni Koesoema (2007) mengungkapkan
secara singkat, bahwa pendidikan karakter diartikan sebagai sebuah bantuan sosial agar
individu itu dapat bertumbuh dan menghayati kebebasannya dalam hidup bersama
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dengan orang lain. Pendidikan karakter, bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi
insan yang berkeutamaan. Mengembangkan pendidikan karakter di sekolah, adalah
lebih diutamakan pada bagaimana menanamkan nilai-nilai tertentu pada diri anak
didik. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah yang berguna bagi pengembangan pribadinya
sebagai makhluk individual sekaligus sebagai makhluk sosial dalam lingkungan
sekolah.
Pendidikan karakter di sekolah secara sederhana bisa didefinisikan sebagai,
“pemahaman, perawatan, dan pelaksanaan keutamaan (Practice of virtue). Olehnya itu,
pendidikan karakter di sekolah mengacu pada proses penanaman nilai berupa
pemahaman-pemahaman, tata cara merawat dan menghidupkan nilai-nilai itu, serta
bagaimana seorang siswa memiliki kesempatan untuk dapat melatihkan nilai-nilai
tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Para insan pendidik seperti guru, orang tua, staf sekolah, dan masyarakat
diharapkan perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana
pembentuk pedoman prilaku, pengayaan nilai individu dengan cara menjadi figur
keteladanan bagi anak didik serta mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
proses pertumbuhan berupa kenyamanan dan keamanan yang dapat membantu suasana
pengembangan diri individu secara keseluruhan dari segi teknis, intelektual,
psikologis, moral, sosial, estetis dan religius.

B. Guru Profesional
Guru setidaknya diidentikkan dengan dua defenisi berikut. Pertama, dipandang
dari sudut etimologis, guru berasal dari Bahasa Sansekerta gu yang berarti kegelapan
dan ru yang berarti membebaskan atau menyingkirkan. Jadi, dilihat dari makna
asalinya guru bermakna menyingkirkan atau menghalau kegelapan. Dalam terang
pemahaman ini, benarlah jika ada adagium yang mengatakan bahwa guru itu pelita
dalam kegelapan. Cahaya yang membersit dari pelita akan menghalau gelap dan
menunjukkan jalan yang tepat untuk keluar dari jebakan ketidakberdayaan anak didik
akibat kebodohan (Koesoema, 2009: xiii). Kedua, guru juga sering dianggap sebagai
akronim dari seseorang yang digugu dan ditiru. Guru adalah pribadi yang diteladani
karena ia menunjukkan keutamaan-keutamaan (virtues) dalam praktek laku hidupnya.
3

Guru hormat pada kejujuran, setia dalam ketekunan (persistence), luwes dalam bergaul
dengan berbagai kalangan, memegang teguh kedisiplinan, dan mencintai anak
didiknya.

1. Profesi dan Profesional
Istilah profesi dan profesional telah banyak dipakai di kalangan luas,
hanya saja dengan makna, atau setidak-tidaknya nuansa yang beragam.
Kadang-kala ungkapan tersebut berarti tidak lebih dari sekedar pekerjaan untuk
mencari nafkah. Bidang pekerjaan mulai dari kesekretariatan sampai dengan
bertinju dinamakan profesi. Ada pula yang menggunakan untuk menunjuk
kepada mutu unjuk kerja atau hasil kerja yang tinggi, yang tidak jarang diikuti
dengan konsekuensi imbalan yang tinggi. Dalam pengertian ini dapat
dimasukkan mulai dari perancang busana sampai dengan jaksa.
Menurut Raka Joni (1993) bahwa dalam profesi dipergunakan teknik
dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja yang diterapkan
untuk kemaslahatan orang lain. Selanjutnya seorang pekerja profesional bisa
dibedakan dari seorang tukang, sebab di samping sama-sama menguasai
sejumlah teknik serta prosdur tertentu, seorang pekerja profesional juga
memiliki informed responsiveness ( ketanggapan yang berlandaskan kearifan)
terhadap implikasi kemasyarakatan. Dengan kata lain, seorang pekerja
profesional memiliki filosofi dalam rangka menyikapi serta melaksanakan
pekerjaannnya.
Berikut ini, ciri-ciri profesionalisme yang dikemukakan oleh Westby
Gibson seperti yang dikutip oleh Raka Joni (1993) adalah sebagai berikut :
a. Dilakukannya, dan terlebih penting lagi diakuinya oleh masyarakat (dalam
hal ini pemerintah) adanya bidang layanan tertentu yang hanya dapat
dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.
b. Dimilikinya sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan sejumlah
teknik serta prosedur kerja yang “unik” itu. Profesi guru, diharuskan
mengusai berbagai bidang penyangganya, selain disiplin ilmunya sendiri.
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c. Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang
melaksanakan pekerjaan profesional. Dengan perkataan lain, pekerajaan
profesional mempersyaratkan pendidikan pra-jabatan yang sistematis dan
berlangsung cukup lama.
d. Dimilikinya mekanisme untuk melakukannya penyaringan secara efektif,
sehingga hanya mereka yang dianggap kompeten yang diperbolehkan
memberikan layanan ahli yang dimaksud.
e. Dimilikinya organisasi profesi yang di samping melindungi kepentingan
anggotanya dari saingan yang berasal dari luar kelompok, juga berfungsi
untuk meyakinkan agar para anggotanya menyelanggarakan layanan terbaik
demi kemaslahatan orang lain.
Dalam UU Guru dan Dosen khususnya pada BAB III pasal 7 juga
disebutkan tentang profesionalisme. Profesi guru dan dosen merupakan bidang
pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :
a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idialisme
b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,
ketaqwaan, dan aklak mulia.
c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan
bidang tugas
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
f.

Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan
i.

Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal
yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru
Pemberdayaan profesi guru dan

dosen diselenggrakan melalaui

pengembangan diri yang dilakukan secara demokrasi, berkeadilan, tidak
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diskriminatif, dan berkelanjudan dengan menjujung tinggi hak asasi manusia,
nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.
Lantas bagaimanakah profesionalisme guru di negara kita? Apabila
hanya menerapkan kriteria profesionalisme tersebut, jelas bahwa bidang
keguruan belum merupakan profesi dalam arti yang sepenuhnya. Akan tetapi
apabila kita memusatkan kepedulian pada kebutuhan akan sumber daya
manusia yang bermutu tinggi, yang diperlukan untuk meyakinkan kelestarian
negara bangsa, maka pelayanan pendidikan, mulai dari perencanaan sampai
dengan penyelenggaraannya dari hari ke hari, jelas mempersyaratkan tenagatenaga profesional. Menyiapkan manusia yang mampu menjemput hari esok
yang lebih cerah, membutuhkan guru-guru yang benar-benar memiliki informed
responsiveness

terhadap

kemungkinan

masalah-masalah

yang

dihadapi

masyarakat yang akan datang. Dengan kata lain, hanya ditangan guru-guru yang
profesional masa depan bangsa dapat dipercayakan.

2.

Kompetensi Guru yang Profesional
Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 10 disebutkan “komptensi

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanmakan tugas
keprofesionalan”. Dengan demikian, komptensi merupakan peleburan dari
pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya pisik) yang
diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan
perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang
direfleksikan dalam kebiasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan
tugas/pekerjaannya. Jadi kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru
untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalanya (Saiful Sagala, 2009)
Berangkat dari keyakinan adanya perubahan peningkatan status guru
menjadi tenaga profesional dan apresiasi lingkungan yang tinggi, tentunya
kompetensi tentunya merupakan langkah penting yang perlu ditingkatkan.
Kompetensi intelektual merupakan perangkat pengetahuan dalam diri individu
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diperlukan untuk menunjang berbagai aspek unjuk kerja sebagai guru profesional.
Hal ini dapat digali dengan program peningkatan kualitas diri, baik secara mandiri
maupun pemerintah; sedangkan komptensi fisik dan individu, terkait erat dengan
perangkat perilaku pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri,
identitas diri dan pemahaman diri.
Di dalam UU No.14 Tahun 2005 dan PP No.19 Tahun 2005 dinyatakan
bahwa kompetensi guru meliputi kopetensi kepribadian, pedagogik, profesional
dan sosial. Kopetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,
stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan
berakhlak mulia.
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta
didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.
Kompetensi

profesional

adalah

kemampuan

penguasaan

materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing
peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar
Nasional Pendidikan. Kompetensi Sosial adalah kemampuan pendidik sebagai
bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan
peserta didik dan masyarakat.
C. Kehidupan Guru Abad ke-21
Fenomena kehidupan yang amat penting pada abad ke-21 ini ialah adanya
globalisasi yang hampir pada semua aspek kehidupan.

Konsekuensinya bagi semua

bentuk pekerjaan, termasuk pekerjaan guru, memiliki tantangan yang bersifat
mendunia. Hal ini terjadi karena tanpa-batas geografis sebuah negara bangsa di abad
ke-21 ini makin tidak penting dilihat dari proses belangsungnya interaksi dan
komunikasi antar individu di bumi ini. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari adanya
inovasi yang luar biasa pesatnya dalam bidang teknologi komunikasi, sehingga
kejadian apa saja di belahan bumi dapat diketahui oleh siapa saja yang memiliki akses
ke sistem komunikasi global dalam waktu yang sama.
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Kondisi seperti ini menjadi tantangan guru di abad ke-21. Informasi yang
dimiliki guru (termasuk dosen) akan segera menjadi kuno jika tidak diperbaharui
secara terus menerus. Di pihak lain, guru dan dosen bukan lagi orang yang pintar di
kelas, sebab siswa dan mahasiswa dapat belajar dari sumber lain selain guru. Oleh
karena itu, dalam abad ke-21 guru harus memiliki unggulan kompetitif. Hukum
survival of the fittest akan berlaku bagi profesi guru. Untuk menghadapi tantangan itu,
jawaban yang paling tepat adalah menanamkan kinerja profesional bagi guru dan calon
guru.
Bagaimanakah ciri-ciri jika seseorang yang memiliki profesionalisme? Menurut
Houle dalam Suyanto (2006 : 28) ada sembilan ciri yang perlu dimiliki oleh orang
yang layak dikenal profesional dalam bidang pekerjaannya. Ciri-ciri tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Harus memiliki landasan keilmuan yang luas;
2. Harus berdasarkan atas kompetensi individual;
3. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi;
4. Ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat;
5. Adanya kesadaran profesional yang tinggi;
6. Memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik);
7. Memiliki sistem sanksi profesi
8. Adanya militansi individual, dan
9. Memiliki organisasi profesi.
Menurut H.A.R.Tilaar (1998), ada empat karakteristik profil guru pada abad
ke-21 ini. Masing-masing adalah (1) kepribadian yang matang dan berkembang, (2)
penguasaan iptek yang kuat, (3) keterampilan membangkitkan peserta didik, dan (4)
pengembangan profesi yang berkesinambungan.
Lebih lanjut, Wardiman Djojonegoro dalam Suyanto dan Abbas (2001), guru
yang bermutu memiliki empat kriteria utama, yaitu kemampuan profesional, upaya
profesional, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional dan kesesuaian antara
keahlian

dan

pekerjaannya.

Kemampuan

profesional

meliputi

kemampuan

intelegensia, sikap dan prestasi kerja. Upaya profesional adalah upaya seorang guru
untuk mentranformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke dalam tindakan
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mendidik dan mengajar secara nyata. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan
profesional menunjukkan intensitas waktu seorang guru yang dikonsentrasikan untuk
tugas-tugas profesinya. Selanjutnya, guru bermutu adalah

mereka yang dapat

membelajarkan siswa secara tuntas, benar, dan berhasil. Untuk itu, guru harus
menguasai keahliannya, baik dalam disiplin ilmu pengetahuan maupun metodologi
mengajarnya.
Seorang guru yang professional dituntut sejumlah persyaratan minimal, antara
lain : (1) memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, (2) memilki
kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, (3) memiliki
kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, (4) memiliki jiwa kreatif
dan produktif, (5) mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan
(6) selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (continuous
inprovment) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan semacamnya
(Indra Jati Sidi, 2001 : 38). Dengan persyaratan semacam ini, maka tugas seorang guru
bukan lagi knowledge based, melainkan lebih bersifat competenscy based, yang
menekankan pada penguasaan secara optimal konsep keilmuan dan perekayasaan yang
berdasarkan nilai-nilai etika dan moral. Dengan profesionalisme guru, maka tugas
guru bukan lagi tampil sebagai pengajar (teacher), melainkan berlatih sebagai pelatih
(coach), pemimbing (counselor), dan manajer belajar (learning manager).
Masih terkait dengan harapan-harapan yang digayutkan di pundak setiap guru,
H. Muhammad Surya selaku Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, mengemukakan
adanya sembilan karekatertik citra guru yang diidealkan, yakni sebagai berikut :
1. Memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan
ketakwaan yang mantap;
2. Mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan
tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek;
3. Mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain;
4. Memiliki etos kerja yang kuat;
5. Memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan karir;
6. Berjiwa profesional tinggi;
7. Memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan non material;
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8.

Memiliki wawasan masa depan, dan

9. Mampu melaksanakan fungsi dan perannnya secara terpadu.
Apa pun tuntutan dan ciri-ciri yang akan dilekatkan pada guru di bada ke-21 ini,
satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah perbaikan kesejahteraannya (Suyanto
dan M.S. Abbas, 2001). Meskipun ada pihak yang menyatakan bahwa perbaikan
kesejahteraan guru bukan satu-satunya variabel yang dapat memperbaikai kinerja guru.
Akan tetapi diakui juga bahwa salah satu masalah pendidikan dewasa ini (dan juga ke
depan) adalah masalah kualitas guru itu sendiri, baik kualitas keilmuannya maupun
kualitas hidupnya. Memang belum dapat diyakini bahwa dengan perbaikan nasib dan
kesejahteraan guru akan serta merta memperbaiki kualitas keilmuan guru. Namun
dengan kesejahteraan yang memadai, setidaknya para guru akan dapat lebih
berkosentrasi pada tugas-tugas profesionalnya dan lebih berkesempatan untuk
mendapatkan akses sumber-sumber informasi penunjang yang diperlukan dalam
pembelajaran. Selanjutnya, jika kualitas pembelajaran meningkat, pada gilirannya
kualitas pendidikan juga akan meningkat.
Dalam hal ini Indra Jadi Sidi (2001 : 38) menyatakan bahwa peran guru dewasa
ini harus diarahkan untuk mengembangkan tiga intelegensi dasar peserta didik, yakni
intelektual, emosional dan moral. Untuk dapat melaksakan peran tersebut, maka sosok
guru masa depan harus mampu bekerja secara professional, yaitu secara ekonomis
terjamin kesejahterannya dan secara politik terjamin hak-hak kewarganegaraannya.

D. Pendidikan Karakter
1. Pengertian
Karakter secara harfiah artinya “kualitas mental atau moral, kekuatan moral,
nama atau reputasi” (Furqon Hidayatuulah, 2010 : 9). Akar kata karakter dapat
dilacak dari kata Latin “kharassein” yang maknanya "tools for marking", "to
engrave", dan "pointed stake". Kata ini mulai banyak digunakan (kembali) dalam
bahasa Perancis caractere pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa
Inggris menjadi character, sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter
(Andrias Harefa, 2009). Menurut Hermawan Kertajaya (2010 :3 ) bahwa karakter
adalah ciri khas yang dimiliki individu. Ciri khas tersebut adalah “asli” dan
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mengakar pada kepribadian individu dan merupakan “mesin” yang mendorong
seseorang untuk bertindak, bersikap, berujar dan merespon sesuatu. “Character
is not a mantle to be put on and taken off at will. Character is the fabric of our
being. It is the accumulation of a manifested in our attitudes and behavior (
Behrens, 2004: 67 ). Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Poerwadarminta,
karakter diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi
pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter adalah cara berpikir
dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama,
baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang
berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap
mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat (Suyanto,
2009).
Ada tiga fokus pendidikan karakter yang selama ini mendominasi wacana.
Pertama, pendidikan karakter memusatkan diri pada pengajaran (teaching values).
Kedua, pendidikan karakter yang memusatkan diri pada klarifikasi nilai (value
clarification) dan yang terakhir pendidikan karakter yang mempergunakan
pendekatan pertumbuham moral Kohlberg (character development). Pendidikan
karakter yang berpusat pada pengajaran mengutamakan isi nilai-nilai tertentu yang
harus dipelajari, serta sekumpulan kualitas keutamaan moral, seperti kejujuran,
keberanian, kemurahan hati, dll, agar diketahui dan dipahami oleh siswa.
Klarifikasi nilai lebih mengutamakan proses penalaran moral serta pemilihan nilai
yang mesti dimiliki oleh siswa. Sedangkan fokus pada pertumbuhan karakter
moral mengutamakan perilaku yang merefleksikan pemerimaan nilai serta
menekankan unsur motivasi, serta aspek-aspek kepribadian yang relatif stabil yang
akan mengarahkan tindakan individu. Fokus pertama mengutamakan pengetahuan
dan pengertian (intelectual), fokus kedua mengutamakan perilaku (conduct),
namun tetap saja mereka memberikan prioritas pada pemahaman, serta proses
pembentukan dan pemilihan nilai. Sedangkan fokus ketiga mengutamakan
pertumbuhan motivasi internal dalam membentuk nilai selaras dengan tahap-tahap
perkembangan moral individu.
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Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter
kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau
kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap
Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun
kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di
sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponenkomponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan
penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran,
pengelolaan

sekolah,

pelaksanaan

aktivitas

atau

kegiatan

ko-kurikuler,

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan
lingkungan sekolah ( Akhmad Sudradjat, 2010).
Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang
melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan
(action). Menurut Lickona (2000), tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan
karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara
sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya.
Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak
menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil
menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk
berhasil secara akademis. Terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilainilai luhur universal, yaitu: pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaanNya; kedua, kemandirian dan tanggungjawab; ketiga, kejujuran/amanah,
diplomatis; keempat, hormat dan santun; kelima, dermawan, suka tolongmenolong dan gotong royong/kerjasama; keenam, percaya diri dan bekerja keras;
ketujuh, kepemimpinan dan keadilan; kedelapan, baik dan rendah hati, dan;
kesembilan,

karakter

toleransi,

kedamaian,

dan

kesatuan

(Suyanto

http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html,).

Diunduh,

21 September 2011.
Kesembilan pilar karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model
pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan
acting the good. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan
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bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving
the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine
yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga
tumbuh kesadaran bahwa, orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia
cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka
acting the good itu berubah menjadi kebiasaan.
Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010),
secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu
merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif,
dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga,
sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter
dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat
dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development) , Olah
Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and
kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity
development) yang secara diagramatik dapat digambarkan sebagai berikut.

Olah Pikir

Olah Hati

Cerdas

Jujur, Bertanggung Jawab

Olah Raga dan

Olah Rasa dan Karsa

Kinestetik

Peduli dan Kreatif

Bersih, Sehat, Menarik

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan
karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara
sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia
yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,
lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,
perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama,
budaya, dan adat istiadat.
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2. Prinsip –Prinsip Pendidikan Karakter di Sekolah
Thomas Lickona, dalam buku yang berjudul "Eleven Principles Of Effective
Character

Education"

khusus

mendiskusikan

bagaimana

seharusnya

melaksanakan pendidikan karakter di sekolah yang dikutip dari beberapa pakar
pendidikan. Secara ringkas prinsip-prinsip yang dapat menentukan kesuksesan
pendidikan karakter di sekolah adalah sebagai berikut :
a. Pendidikan karakter harus mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk
" good character";
b. Karakter harus didefinisikan secara menyeluruh yang termasuk aspek
"thinking, feeling and action".
c. Pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif
dan terfokus dari aspek guru sebagai "role model", disiplin sekolah,
kurikulum, proses pembelajaran, manajemen kelas dan sekolah, integrasi
materi karakter dalam seluruh aspek kehidupan kelas. Sekolah harus
bekerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya
d. Sekolah harus menjadi model "masyarakat yang damai dan harmonis".
Sekolah merupakan miniatur dari bagaimana seharusnya kehidupan di
masyarakat, di mana masing-masing individu dapat saling menghormati,
bertanggung jawab, saling peduli dan adil. Hal ini dapat diciptakan
dengan berbagai cara yang tersedia pada buku-buku petunjuk pendidikan
karakter.
e. Untuk mengembangkan karakter, para siswa memerlukan kesempatan
untuk mempraktekkannya; bagaimana berperilaku moral. Misalnya, ketika
sekolah dibuka Warung Kejujuran, siswa akan membayar jajanan yang ia
ambil atau ia makan, ketika ulangan siswa akan bekerja sendiri dengan
penuh tanggung jawab dan tidak nyontek, memberikan sumbangan ke
panti asuhan atau bantuan bencana alam, membersikan lingkungan dan
sebagainya).
f. Pendidikan karakter yang efektif harus mengikutsertakan materi
kurikulum yang berarti bagi kehidupan siswa atau berbasis kompetensi
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(life skill) sehingga siswa merasa mampu menghadapi dan memecahkan
masalah kehidupan.
g. Pendidikan karakter harus membangkitkan motivasi internal dari diri
siswa, misalnya dengan membangkitkan rasa bersalah pada diri siswa
kalau mereka melakukan tindakan negatif atau membangkitkan rasa
empati siswa agar sensitif terhadap kesulitan orang lain.
h. Harus ada evaluasi berkala mengenai keberhasilan pendidikan karakter di
sekolah. Sekolah harus mempunyai standar keberhasilan dari keberhasilan
pendidikan karakter, yang mencakup aspek bagaimana perkembangan
guru/staf sebagai pendidik karakter dan bagaimana perkembangan
karakter para siswa. Khusus untuk guru/staf sebagai model "person of
character" adalah sangat krusial terhadap keberhasilan pendidikan
karakter

di

sekolah

(Diasulisti,

:http://id.shvoong.com/social-

sciences/education/2187525-prinsip-prinsip-pendidikan-karakter.,
diunduh, 21 September 2011.

b. Peran Guru dalam Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter diarahkan untuk membentuk pribadi-pribadi siswa yang
santun, mandiri dan kreatif (SMK). Tiga hal ini menjadi tolok ukur keberhasilan
pendidikan karakter. Menurut Baedhowi (Solo Pos , 19 Juli 2011), siswa yang
santun asalah siswa yang mau melaksanakan syariat agama masing-masing,
berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan disiplin. Mandiri dalam artian tidak
cengeng, mau bertanggung jawab, percaya diri dan mau melakukan segala sesuatu
secara jujur. Kreatif mengandung makna seseorang yang berusaha meraih prestasi
cemerlang di masa depan dengan inovatif. Untuk bisa mewujudkannya, peran guru
sangat diharapkan.
Guru merupakan sosok yang menjadi idola bagi peserta didik (siswa). Menurut
Mulyasa (2008), bahwa guru bersifat multi fungsi, ia tidak hanya sebagai pendidik,
tapi juga sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu, model dan
teladan bagi peserta didiknya. Nur Arifah dalam Asmani (2011) menyatakan
bahwa guru memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang
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berkarakter, berbudaya dan bermoral. Guru merupakan teladan bagi peserta didik
dan memiliki peran sangat besar dalam pembentukan karakter siswa.
Untuk lebih jelasnya, berikut mengenai beberapa peran utama guru dalam
pendidikan karakter.
1. Keteladanan
Keteladanan merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki oleh guru.
Dalam pendidikan karakter, keteladanan yang dibutuhkan oleh guru berupa
konsistensi dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi laranganlarangannya, kepedulian terhadap nasib orang-orang tidak mampu,
kegigihan dalam meraih prestasi baik secara individu maupun sosial,
ketahanan dalam menghadapi tantangan, rintangan dan godaan, serta
kecepatan dalam bergerak dan beraktualisasi. Selain itu, dibutuhkan pula
kecerdasan guru dalam membaca, memanfaatkan, dan mengembangkan
peluang secara produktif dan kopetitif.
Keteladanan guru sangat penting demi efektivitas pendidikan karakter.
Tanpa keteladanan, pendidikan karakter kehilangan rohnya yang paling
esensial; hanya slogan, kamuflase,

dan fatamorgana. Oleh karena itu,

penting kiranya seluruh guru di negeri tercinta ini menerungkan kembali
peran dan fungsi utama mereka bagi pembangunan moral dan intelektual.
Sudah waktunya mereka menjadi teladan dalam aspek pengetahuan, moral,
dan perjuangan sosial demi bangkitnya negeri ini dari keterpurukan moral.
Terkait keteladanan, pakar pendidikan yang juga Dekan FKIP UNS
Surakarta, Prof Dr. M Furqon Hidayatullah, M,Pd mengungkapkan
kepedulian guru kepada siswa perlu ditingkatkan. Hal ini penting dilakukan
untuk mendukung keberhasilan pendidikan karakter. Selain itu, terangnya
seorang guru harus menjadi teladan siswa dan mengintegrasikan nilai
karakter dalam pembelajaran (Solo Pos, 25 Juli 2011). Nilai-nilai utama
yang menjadi pilar pendidikan dalam membangun karakter kuat adalah
amanah dan keteladanan (Furqon Hidayatullah, 2009 : 10).

2. Inspirator
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Seseorang

akan

menjadi

sosok

inspirator

jika

ia

mampu

membangkitkan semangat untuk maju dengan menggerakkan segala potensi
yang dimiliki untuk meraih prestasi bagi diri dan masyarakat. Secara
otomatis, kesuksesan seseorang akan menginspirasi seorang lainnnya untuk
meniru dan mengembangkannnya. Di sinilah dibutuhkan sosok inspirator
untuk mengobarkan semangat berprestasi di seluruh negeri ini. Jika semua
guru mampu menjadi sosok inpirator, maka kader-kader bangsa akan
muncul sebagai sosok insiprator. Mereka akan mencurahkan segala daya
upaya untuk meraih prestasi.
Semua

memang

membutuhkan

perjuangan,

pengorbanan,

dan

pengabdian yang tulus untuk membangkitkan negeri ini dari keterpurukan

3. Motivator
Setelah menjadi sosok inspirator, peran guru selanjutnya adalah
motivator. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kemampuan guru dalam
membangkitkan spirit, etos kerja, dan potensi yang luar biasa dalam diri
peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai daya kemampuan dan bakat
yang spesifik, berbeda dengan yang lain, maka tugas guru melahirkan
potensi ke permukaan dengan banyak berlatih, mengasah kemampuan dan
mengembangkan potensi semaksimal mungkin.
Menghadirkan biografi tokoh dan memberi semangat dengan kata-kata
yang menggugah merupakan salah satu tips untuk memotivasi peserta didik.
Oleh sebab itu, seorang guru seharusnya banyak membaca biografi para
tokoh sukses, serta menguasai kata-kata mutiara yang menggugah semangat
belajar dan prestasi peserta didik. Seseorang akan tergugah hatinya, ketika
membaca buku-buku motivasi, yang semula malas menjadi semangat, yang
semula lemah menjadi kuat, yang semula menyerah terhadap keadaan
menjadi proaktif untuk mengubah nasib dan sebagainya.

4. Dinamisator
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Peran guru selanjutnya setelah menjadi motivator adalah dinamisator.
Artinya, seorang guru tidak hanya membangkitkan semangat, tetapi juga
menjadi lokomotif yang benar-benar mendorong gerbong ke arah tujuan.
Guru sebagai dinamisator harus mempunyai kemampuan yang sinergis
antara intelektual, emosional dan spiritual sehingga mampu menahan setiap
serangan yang menghalanginya. Sinergi tiga kemampuan ini akan
menciptakan adversity quotient (kamampuan pertahanan) yang membuatnya
terus mendaki puncak prestasi yang setinggi-tingginya. Kemampuankemampuan tersebut menjadikan guru sebagai seorang dinamisator yang
efektif dan produktif dalam melahirkan karya, baik pemikiran maupun
sosial yang dapat diteruskan dan dikembangkan oleh kader-kader
berikutnya.

5. Evaluator
Peran guru yang melengkapi peran-peran sebelumnya adalah sebagai
evaluator. Artinya, guru harus selalu mengevaluasi metode pembelajaran
yang selama ini digunakan dalam pendidikan karakter. Selain itu, ia juga
harus mampu mengevaluasi sikap perilaku yang ditampilkan, sepak terjang
dan perjuangan yang digariskan, dan agenda yang direncanakan.
Dalam evaluasi dibutuhkan suasana kekeluargaan yang menekankan
kebersamaan, kekompakan, dan kamajuan. Kritik dan masukan yang positif
dan konstruktif sangat dibutuhkan. Jangan pernah berupaya merendahkan,
melecehkan, menghina dan menurunkan derajad sesorang. Sebab, hal itu
akan berakibat kontra produktif

dan membuat suasana menjadi tidak

konduksif. Selain itu, kritik yang demikian juga dapat menjadi benih
konflik, balas dendam, dan konfrontasi yang merintangi kemajuan.
Lima peran guru tersebut menjadi starting point dalam membumikan
karakter di negeri tercinta ini; negeri yang tengah mengalami degradasi dan
dekadensi pengetahuan dan moral yang mengkhawatirkan masa depan bangsa.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali terpanggil menginternalisasi
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pendidikan karakter tersebut sebagai teladan, inspirator, motivator, dinamisator,
dan evaluator demi masa depan bangsa dan negara.
Terkait dengan peran guru dalam pendidikan karkter, secara khusus
Furqon Hidayatullah (2009 : 14-15) menyatakan bahwa platform pendidikan
karakter bangsa Indonesia telah dipelopori oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar
Dewantata yang tertuang dalam tiga kalimat (walaupun konsep itu belum
sepenuhnya bisa diterapkan oleh bangsa kita) yang berbunyi :
Ing ngarsa sung tuladha
Ing madya mangun karsa
Tur wuri handayani
Ing ngarsa sung tuladha (Di depan memberikan teladan). Ketika di
depan dapat memberikan teladan, contoh, dan panutan. Sebagai seorang yang
terpandang dan terdepan atau berada di depan di antara para peserta didik
senantiasa memberikan panutan-panutan yang baik sehingga dapat dijadikan
teladan bagi para peserta didiknya.
Ing madya mangun karsa (Di tengah membangun kehendak). Ketika
berada di tengah peserta didiknya, hendaknya bisa menyatukan tujuan dan citacita peserta didiknya. Seorang guru di antara peserta didiknya senantiasa
berkonsolidasi,

memberikan bimbingan dan mengambil keputusan dengan

musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan peserta didik di
masa depannya.
Tut wuri handayani (Di belakang memberikan dorongan). Ketika
berada di belakang peserta didiknya, hendaknya bisa memberikan dorongan
dan motivasi sehingga peserta didik memiliki semangat dan daya juang dalam
mengembangkan potensi dirinya.
Guru yang memiliki makna “digugu dan ditiru” (dipercaya dan
dicontoh) secara tidak langsung juga memberikan pendidikan karakter bagi
peserta didiknya. Oleh karena itu, profil dan penampilan guru seharusnya
memiliki sifat-sifat yang dapat membawa peserta didiknya ke arah
pembentukan karakter yang kuat. Dalam kontek ini, guru berperan sebagai
teladan peserta didiknya.
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Tampaknya masyarakat mendudukan guru pada tempat yang terhormat
dalam kehidupan masyarakat, yakni di depan memberi suri teladan, di tengahtengah membangun, dan di belakang memberikan dorongan dan motivasi
(Isjoni, 2009 :10).
Kedudukan guru yang demikian itu senantiasa relevan dengan zaman
dan sampai kapan pun diperlukan. Kedudukan seperti itu merupakan
penghargaan masyarakat yang tidak kecil artinya bagi para guru, sekaligus
merupakan tantangan yang menuntut prestise dan prestasi yang senantiasa
terpuji dari setiap guru, bukan saja di depan kelas, tidak saja di batas-batas
pagar sekolah, melainkan juga di tengah-tengah masyarakat.

Penutup
Kehadiran guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, apapun perannya
masih sangat penting dan tetap diharapkan, karena guru adalah sebagai sosok yang
dapat di gugu dan ditiru, baik dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.
Terlebih menyangkut dengan penanaman dan pembentukan karakter peserta didik,
kehadiran guru diharapkan menjadi teladan bagi peserta didiknya, baik dalam
perkataan, sikap maupun perilaku. Dengan demikian, diharapkan dimasa depan akan
telahir peserta didik-peserta didik yang cerdas, berkarakter dan berakhak mulia, untuk
membangun bangsa dan Negara Indonesia tercinta, menjadi bangsa yang maju, unggul
dan kompetitif. Semoga.
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