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perjuangan itulah manusia hidup.Upaya
meng hadapi masalah itulah sebenarnya
yanq menjadi masalah baOi diri manusia.
Misalnya, timbulnya lasa malas, tidak
ada motivasi, lekas menyerah, tidak
sabar, tidak menyukai hal yang
dikerjakan, banyak alasan, tidak berani
mencoba lagi, merasa tak mamPu, dsb.

Beragam hambatan dalam peiuangan
hidup manusia, dan nasehat tentang
cala menyikapi masalah, usaha-usaha
yang seharusnya diperbuat dalam
menghadapi masalah sejatinya ada
dalam kemasa n "kata-kata mutiara'j

Kita sepakat bahwa agar
individu mampu mengatasi masalah
hidup adalah lewat jalur p€ndidikan.
Tuiuan pendidikan tidak ada yang
jelek, tapi hasil pendidikan yang
diperoleh belum mencerminkan
keinginan 5ebagaimana dirumuskan.
Dengan kata lain, ada permasalahan
dalam usaha mewujudkannya.
Terkait dengan apa, mengapa, dan
bagaimana teriadinya upaya yang
kontra produktif dalam pendidikan,
kita (oba memungut dan merajut
kata mutiara b€rlk!t ini.

"Pendidikan memang bukan
pembantaian yang langsung bikin kita
mati,tetapi jauh lebih mematikan dalam
jangka pa nja n g" (Ma rk Twain).
Pernyataan ini melihat kesalahan yanq

dilakukan dalam proses pendidikan.
lMemanq tidak serta meta dirasakan
dampaknya dalam kehidupan, akan
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tetapi dalam jangka panjang sangat
merugikan. Proses pendidikan yang
diaktualisasikan dalam kegiatan
belajar m engaja r yang hanya
memberikan stimulasi perkembangan
aspek kognitif saja, hasilnya
melahirkan manusia pintar Akan
tetapi untuk hidup,tidak cukup pintar
saja, Keberadaan manusia yang satu
membutuhkan keberadaan orang lain
(simbiose mutualism). Penting bagi
mereka untuk bisa saling membantu,
menghargai, dan berempati, serta
peduli terhadap persoalan yang
dialami orang lain. Apabila dalam diri
manusia yanq berkembanq hanya
aspek koqnisinya, maka yang terjadi
kepintaran mereka lebih d iberdayakan
u ntuk"m interi" ora ng lain. Penderitaan
ora ng d iseke lilin g nya takkan
membuat dirinya tergugah hati selain
mengedepankan kepentingan dirinya
sendiri.

Banyak upaya memajukan
pendidikan, seperti penata ran,

'vorkshop,dan 
pelatihan bagi guru.lnii

kegiata n tersebut diharapkan
mengubah cara mengajar Ada guru
yang merasa pengajarannya sudah

benar, tetapi msa benar itu belum
tentu sesuai dari sudut panda ng m!rid
dan hasilnya. Denqan kata lain, apa
yang diyakini sebagai kebenaran,
belum ientu semuanya benar, dan

untuk itulah sesuatu yanit diyakini
sebagai hal yang benar itu penting
untuk diuji. oleh karena iiu
pemerintah memberikan pelatihan
penelitiantindakan kelas (PTK).

idup manusia takkan lepas dari
masalah karena hidup adalah
perjuangan, dan karena



Besar halapan daripelaksanaan PTK itu,
guru memiliki budaya menelki dalam

aktivitas pembelajaran, sehingga dapat
meningkatkan kualitas proses dan hasil

pembelajaran.
Hakikat dari Penelitian

adalah mencariiawab atas persoalan

riil yang belul-betul dirasakan guru
5ebag ai pendidik, Kata biiak
menyatakanJ'Orang Yang berhasil
akan mengambil manfaat dari
kesala han-kesala han Yang ia
lakukan, dan akan mencoba kembali
untuk melakukan dalam suatu cara
yang b€rbeda," (Dale Carnegie).
Lewat PTK itulah guru mengenal
kekurangan dan bahkan kesalahan
dalam proses belaiar mengaiar.Tanpa
mengenali kekurangan,pembenahan
dan perbaikan, pembelajaran Yang
dijalankantidakeleklif.

Pada k€nyataannya belum
semua gurr sekembalinya ke tempat
keija mau meneraPkan hasil
penatarannya menimbang konsekuensi
perubahan yang harus ia lakukan. Guru
yang sudah terbiasa menggunakan
metode tertentu (klasik) misa lnya, harus

be rg a nti dengan metod€ lain
(kontem porer), ka renanya mereka harus

belajar lagi. Padahal dengan cara
mengajar yang begitu begitu saj€
(maaf), pada kenyataannya mereka
menerima gaji sebagaimana haknya.
Kenapa harus susah-susah belajar lagi?

'Terus terang ada!ah sifat k€satria,tetapi
beranisurut dariyang salah dan berani

mengakui kesalahan jauh lebih kesatria"
(Dr.Hamka). Penting untuk disadari, tak

ada orang yang sempurna.
Bahwasanya:"Orang orang yang mau
belajar dari kesalahan adalah orang
yanq bijaksana. Yang menyedihkan
adalah orang yang bersikeras dirinya
benar, kendati terbukti bersalah"
(Pepatahkuno).

Kebiasaan menuntut tiga
syarat, yaitu: (l ) Adanya pengetahuan

tentang sgsuatu yang dilakukan.
"Pengetahuan itu sendiri adalah
kekuatan" (Francis Bacon), tanPa
pengetahuan terhadap halyang akan

dikerjakan, menjadikan kita lemah,

buta akan persoalan, dan karenanya

takberdaya. {2) Adanya keterampilan
m€laku ka n sesuatu. Sebenarnya sudah

diyakinkan ba hwa: "Ketera mpila n dan
kepercayaan diri adalah pasukan yang

tak tetaklukkan" (George Herbert).

Dengan keterampilan yang dimiliki
' menjadikan seseorang mengetahui

apa yang seharusnya diperbuat. (3)

Adanya kemauan untuk melakukan
sesuatu. "gatu-satunya hal Yanq
merintangi seseorang dari apa yang

diinginkannya dalam hidup seringkaLi

hanya kehendak untuk mencobanya
dan kepercayaan bahwa hal itu
mungkin dilakukan" (Richard M
DeVos).

Penyelenggaraan
penataran/pelatihan diyakini telah
mampu menqhasilkan pengetahuan

dan keteGmpilan. Akan tetapi faktor
yanq amat menentukan adalah
adanya kemauan melaksanakan
pengetahuan dan keterampilan itu
dalam kenyataan lin action)
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Pengetahuan dan keterarnpilan hasil
pelatihan menjadi kurang bermakna
bila tidak dipraktekkan. Kata mutiara
mEnyatakan: "Pengetahuan tidaklah
cukup;kita harus mengamalkannya.Niat
tidaklah.cukup, kita harus
melakukannya," (Johann Wolfgang von
Goethe).

Mengapa enggan berubah?
Ada empat hal penyebabnya, yaitu:
(l) Seseorang senang melakukan
5€suatu pekerjaan yang telah
dilakukan, karena5udah terbiasa dan
dapat diprediksikan hasilnya. (2)
Seseorang khawatir, iika gagal akan
merasa salah. (3) Seseorang memiliki
kepercayaan berdasarkan informasi
yang salah,(4) Seseorang
menampilkan tingkah laku yang
bertuiuan (tidaktulus).

Banyak alasan bisa diadikan
dasar seseorang enggan berubah. Tapi
ketahuilah bahwa:'Alasan adalah paku
yang digunakan untuk membangun
rumah kegagala n" (Don Wilder).
seh;ngga jika banyak alasan, suatu hal
yang lebih baik tidak akan pernah
terjadi, sebab unluk menjadi lebih baik
perlu perubahan. Perubahan
merupakan sebuah keniscayaan dalam
kehidupan.Barangsiapa yang tidak mau
berubah, maka dia akan ditinggalkan
zaman yang senantiasa be ru ba h.
Prahalad mengatakan:'lika kamu tidak
berubah, kamu akan mati" (lf you don't
chanqe you die). Perubahan dilakukan
mulai dari diri sendiri,dari yang kecil,di
sini dan sekarang. (arenar"Perjalanan
sejauh r:buan mil, dimulai dengan satu
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langkah," (Lao tzu). Hal ini
memberikan petunjuk bahwa :"Cara
tercepat untuk menuntaskan banyak
hal adalah d€ngan menyelesaikannya
satu demisatu"(5amuelSmiles).

Perubahan merupakan hal
yang tidak bisa ditawar'Satu-satunya
cara mengubah hidup kita adalah
dengan mengubah pikiran kita" (Ross

Cooper). Bahkan lebih dariltu, selain
cara berfikir Fng harus diubah, juga
cara berasa dan berperilaku (Hornby).
Melakukan perubahan, di antaranya
Jewat memprakekkan sesuatu yang
baru, yang pada awalnya memang
susah.O'ang bilang every beginning is

difficuh. ridak menjadi soal pada
tahapan awal pelaksanaan PTK belum
lancar, dan bahkan dapat dikatakan
amburadul. Kita diingatkan:"Anda
tidak perlu harus berhasil pada kali
pertama" (Barbara Sher). Namun
disarankan:'Jika awalnya engkau tidak
sukses. cobalah lagi, coba_lah laqi,
cobalah laqi' (William E. 

-Hickson).

Karena hanya: "orang yang tidak
pernah gagal adalah mereka yang
tidak pernah mencoba" (llka Chase).
Memang:"Dalam hidup ini, banyak
orang yanq qaqal karena tidak
menyadari. betapa mereka sudah
mendekati sukses di saat mereka
menyerah,"(TomasA. Edison).

Persoalan yang perlu
ditumbuhkembangkan adalah
kema uan guru untuk mengerti
kekurangan dan memiliki pendirian
bahwa:'Aku tak patah semangat,
karena setiap kesalahan yang terjadi



adalah satu lanqkah maju" (Thomas A.

Edison). Lewat prakteb guru mendapat
pengalaman belajar. Karena
guru:"Belajar dengan cara
melakukannya" (Aristoteles).
Senyatanya: "Dalam setiap kekalahan

lkegogalan, pen.), selalu ada sebuah
pelajaran yang menunjukkan kepada
anda bagaimana cara menggapai suatu
kemenangan di saat yang lain" (Robert

Collier). Pelajaran dari kegagalan adalah
d item uka nnya cara baru untuk
memperoleh keberhasilan. Karena
itu/Kegagalan adalah kesuksesan jika

kita mau belajar darinya" (Malcom 5.

Fo bes). "Kegagalan itu hanYa
kesem pata n untu k mem ulai lagi dengan
lebih cerdas"(Henry Ford).

Tidaklah penting mengingat
berapa kali kita gagal/ tetapi yang
pent;ng adalah berapa kali mampu
bangkit. "Kejayaan terbesar btkan
karena tidak pernah qaqal, rnelainkan
karenaselalu bangkit lagi setia p kalikita
jatuh" (Ra lph Wa ldo E m erso n).
lbaratnyal'Baik di dalam ring atau diluar,
tidak ada yang salah jika kamu jatuh.

Tidak berdiri kembal; itulah yang salah"
(Muhammad Ali). Karena itu
dinasehatkanJ'setiap kali jatuh, coba
pungut sesuatu"(Oswald AverY).

syarat untuk maju" adalah
keyakinan dapai menguasai cara cara

baru yang belum terbiasa dilakukan.
"Jika anda memiliki keyakinan untuk
menang, anda telah mecapai setengah
kesuksesan;jika anda iidak yakin, anda
telah mencapai setengah kegagalan"
(David V.A. Ambrose). Semuanya

membutuhkan proses/ dan: "5€mua
pencapaian yang besar
membutuhkan waktu," (M aya
Angelou). Penling unruk di;ngat,
bahwa:"Para pemenang bukanlah
orang-orang yang tidak pernah gagal,
tetapi orang-orang yang tidak pernah
berhenti"(Edwin LouisCole).Karena itu
yakinlah:'lika engkau percaya bahwa
engkau bisa melakukan sesuatu,maka
engftau pasti bisa melakukannya"
(claude M. Bristol). Suatu bukti
ditunjukkan, bahwasanya: "Seluruh
kesuksesan saya dibangun di atas

kegagalan kegagalan saya" (Benjamin

Disraeli). "Sukses adalah hasil 1% yang

berasal dari 99% kegagalan (Soichiro

Honda).
Tidak dipu ngkiri bahwa

kegagalan yang dialami seseorang
mendatangkan rasa sakit baginya,tapi
pentinq diinqat bahwar "Tak ada
pencapa;an tanpa rasa sakit"
(Beniamin Franklin). Memanq: "Kita
harug menerima kekecewaan yang
terbatas, tetapi kita jangan pernah
kehilangan harapan yang takterbatas"
(]\4artin Luther King). Danl'Hanya ada

satu cara untukgagal yaitu menyerah"
(8rian Hays). "Usaha hanya akan
memberikan hasil hanya setelah
seseorang menolak untuk menyerah"
(Napoleon Hill)."Cara paling baikuntuk
tidak gagal adalah bertekad untuk
su kses"(Richard B.Sherida n).

Agar tidak menyerah:
"Periama tama katakan kepada diri
anda sendiri apa yang anda inginkan,
laiu lakukan apa yang harus anda
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lakukan" (Epictetus). "Apapun yang
dapat engkau lakukan, atau engkau
bermimpi mampu melakukannya, maka
mulailah" (John Wolfgang von Goethe).
"Semakin keras anda bekerja, semakin
tidak mudah .anda menyerah" (Vince
Lombardi). Karena "Berkehendak
b era rti memiJih suatu tujuan,
menentukan arah tindakan yang akan
membawa seseorang kepada tujuan itu,
dan kemudian terus melakukan
tindakan hingga tujuan itu tercapai.
Kuncinya adalah aksi" (M ichael Hanso n).
"5alah satu kepercayaanku adalah
bahwa ketika aku mulai pergi ke suatu
tempat, atau melakukan sesuatu, jangan
pernah berpaling,atau berhenti sampai
apa yang d;inginkan tercapai" (ulyses
S.Grant). Karenanya:"Du n ia akan
memberi ialan bagi orang yang tahu
hendak pergi kemana untuk mendapat
kesukseian."(David Starrlordan),

"Sukses agaknya berkaitan
dengan tindakan. Orang yang sukses
terus bergerak. Mereka membuat
bebera pa kesalaha n, teta pi mereka tida k
berhenti" (Conrad Nicholson Hilton).
"Tindakan memang tidak se la lu
mendatangkan kebahagiaan, tapi tak
ada kebahagiaan tanpa tindakan"
(William lames)."Cara untuk sukses
adalah dengan tidak pernah menyerah"
(Alex Haley). Karena:"sukses terdiri dari
bangkit dari satu dem; satu kegagalan
tanpa kehilangan semangat" (Winston
Churcill). Pada kenyatannyal'Berapa
banyak yang menyerah ketka hanya
dibutuhkan sedikit upaya lagi, sedikit
kesabara n lagi, untuk mencapai
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kes u kesa n" (Elbert H ubbard). "Karena
Sukses dalam hidup tidak direntukan
oleh kartu baik, tetapi dar; cara
memainkan kartu buruk dengan baik,,
(Joshua Dool).

" Bertindaklah seakan kita
mustahil gagal (Dorothea Brande).
Karena itu ditu niukkanJ,Cara untuk
memulaiadalah berhenti bicara dan
mulai lakukan sesuatu" (Walt
Disney). Per(aya la h:"Semu a
masalah menjadi lebih kecit iika
anda tidak mengelakkannya, tapi
menghadapinya"(William F.Ha15ey).
"Tidak ada yang tidak mungkin;
selalu ada (ara untuk melakukan
sesuatu" {Du( Francois de la
Rouchefou<auld). "Hanya mereka
yang berani untuk sangat gagal
yang akan mampu sangat
beryrestasi"(Rob€rt F.Kennedy).

"Keba hag iaa n terbesar da la m
hidup ini adalah menqeriakan sesuatu
yang kara orang-oranq tak bisa kita
kerjakan" (Waher Bailey).'Keh'idupan
hebat adalah puncak dari pemikiran
hebat diikuti dengan tindakan hebat"
(Piter Sinclair). Kunc;nya ada pada
antusiasme, karena:"Antusiasme
adalah ibu dari upaya.Tanpa itu, anda
tak akan meraih hal-hal hebat (Ratph
Waldo Emerson). "Semua impian kita
dapat jadi kenyataan jika kita punya
keberanian untuk menqejarnya"(Walt
Disney).

Guru tidakdapat memerintah
orang lain untuk berubah sebelum
dirinya berubah. Perubahan terasa
ringan manakala mulai dari yang



sederhana dan dilakukan secara
bertahap. "Perubahan dilakukan mulai
dari seka ran9, tidak ditunda tunda la9i.
Jika melakukan perubahan 1% saia

setiap hari secara konsisten, sehingga
bila ada 365 hari dalam satu tahun,
maka ketika kita berubah 10,6 setiap
hari, berarti kita akan mengalami
kema.iuan 365 % setiap tahunnya"
(Taufik Tea). Dengan itu:"Saya tak ingjn
melompattu.iuh anaktangga sekaligus.
Yang saya lakukan adalah naik satu
demi satu anak tangga" (Warren
Buffett).

Suatu bukti bahwa:"Paris tidak
dibuat dalam 5atu hari. Yang berarti
juga perubahan tidak dapat dilakukan
secara sekaligus, melainkan perlu
tahapan dan kesabaran dalam
menja la ninya" (Peribahasa asal
Perancis). Ditegaskan:"Anda tidal<
butuh sesLratu yang baru untuksukses
kecuali membutuhkan cara baru yang
lebih baik dalam menggunakan apa
yan9 sudah anda miliki" (Earl
Nightingale). Karena itulah perlu
mengatur strategi dalam hidup.
"Kehidupan bukanlah perlombaan lari
cepat 100 meter, tetapi lebih
merupakan suatu lari lintas alam, Jika
kita terus berlari .secepat-cepatnya

sepanjang waktu, maka kita tidak h;nya
akan gagal untuk memenangkan
perlombaan, tapi juga tidak akan
pernah bisa benahan cukup lama
sampai kefi nish"(J.A. Kennedy).

"Ambillah sikap berbeda
kefika menghadapi orang berbeda
pada situa5i yang berbeda. ltu

menandakan bahwa anda memiliki
personalitas yang utuh sesuai dengan
konteks lingkungan" (John Koehe).
"Bersikaplah kuku h seperti balu karang
yang tidak putus-putusnya dipukul
ombak. la tidak saja berdiri kukuh,
bahkan ia menenteramkan amarah
ombak dan gelombang ;tu" (Ma.cus
Aureliut. "Bila enqkau lunak terhadap
dirimu, ma ka ling kungan mu a ka n keras.
Tetapi kalau engkau keras terhadap
dirimu, maka lingkunganmu akan
lunak" (Andrie Wongso). Dan:'Ternyata
bukan qununq yanq harus kita
taklukkan, melainkan diri kita sendiri"
(SirEdmund Hiilary).

"Kita tak bisa melakukan
apapun untuk mengubah masa lalu.
Tapi apapun yang kita lakukan bisa
mengubah masa depan" (Ashleiqh
Brilliant). "Kita menjadi bijak bukan
karena ingatan kita akan masa lalu,tapi
karena tanggung jawab kita untuk
masa depan" (Georqe Bernard Shaw).

langgung jawab mencetak
generasi masa depan ada dipundak
anda pala guru. Sebabl'Jika bukan
anda,lantas siapa? lika tidak sekarang
lantas kapan?" (Hillel). "Jangan
menunggu keadaan yang ideal. Jangan
juga menunggu peluang-peluang
terbaik. Keduanya tak akan perirah
datang" (Janet lrskine Stuart). lJntuk
itu:" Selalu buat rencana dan percaya
padaNya, tak ada yang terjadi secara
kebetulan" (Chuck Knox). "Rencana-
rencana kita adalah permata yang
harus dipoles dengan kerja kerat'(Bern
William).
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Memang: Ses Lratu yang be um
dikerjakan, serlngka i tampak mustahil,
klta baru yakln ka au kita te ah berhas

melakukannya dengan baik (Eve yn

underliill).
l\,4e m pe rs dpkan generasi

masa dePan seiring dengan
berjalannya waktu, di slsi lajn:"Waktlr

ada ah"terla Lr lambat bagi mereka
yang menunggu, teralu cepat bagi

mereka yang takLrt, ter a u lama bagi

mereka yang berduka, terlalu pendek

bagi mereka yang berqembira. TaP

bagimereka yangjatLrh cinta waklr] itu
tjdak ada"(HenryVan Dyke).oleh sebab

tu jatuh cinta Pada tugas, berani
bertanggung jawab per u disemal
daam dlri guru unt!k menggaPai
sukses dan kebahaglaan menylapkan
generasl masa dePan. 5ebab:"OIang

Iarang sukses kecuali jika mereka

senang dengan apa yang
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d ike rja ka n nya" (Da le Carnegy).
"Kebahagiaan sejati sebetulnya tidak
mahal, namun klta sering membayar
maha !ntuk kebahagiaan Pa ls u"
(Hosea Ba ou).Kegagalan terbesar
adalahtldak mencoba (Wi liam A.W.).

Untaian berangkai dari kata
kata mutiara di atas sejatinya hendak
mengatakan bahwa sejak dulu manusia

telah melakukan berbagai aktivitas
unlukmencaPaitujuan.

l\4asa ah pasti ada, Yang
apabila tidak dlatasl mengakibatkan
kegagalan, Untuk menghadapi
masalah dan menghindari kegagalan
kita bisa mengga ienergidari kata kata

mutiara. Ada kesamaan usaha manusia
di masa a u dan sekarang dan bahkan
mungkin dimasa yang akan datang.ltu
sebabnya revitalisasi kata-kata mutiara
itu pentlng.
. lDosen FKIP Univ.tsitat Mutio Kudus)


