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PENGEMBANGAN PROFESI GURU BERBASIS KEARIFAN LOKAL 
 

Oleh  
Noor Rina Kastatria 
Guru SMA 1 Kudus 

 
Abstrak 

 
Guru menjadi tumpuan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh sebab 

itu, dituntut untuk memiliki kompetensi yang dapat diandalkan, yakni pedagogik, 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan  profesional. Berpijak pada keempat 
kompetensi tersebut, guru dituntut  mengembangkan profesinya. Untuk 
mengembangkan profesinya, guru dapat berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal. 
Kearifan lokal yang merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas 
di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada 
komunitas yang bersangkutan daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana 
komunitas yang bersangkutan berada. Adapun nilai-nilai kearifan lokal ini bersumber 
dari tradisi budaya yang berisi ajaran, nasihat, anjuran, larangan dan aturan  yang 
telah dijalankan dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi lainnya agar dapat 
menjadi landasan, pedoman, dan tuntunan sikap, tingkah laku dan perbuatan individu 
dan kelompok masyarakat dalam menjalankan hidup secara harmonis dengan 
lingkungannya.  

Kearifan lokal yang memiliki dimensi (1) religius; (2) diri sendiri; (3) bergaul 
dan berkomunikasi; (4) sikap dan perilaku yang berkaitan dengan keluarga dan 
kerabat kita; dan (5) berkaitan dengan lingkungan yang membuat hidup kita aman 
dan nyaman; sangat tepat dijadikan basis pengembangan profesi guru.  

 
Kata kunci: Pengembangan proferi guru, kompetensi, kearifan lokal. 
  
Pendahuluan 

Membicarakan guru selalu menarik dan tidak pernah ada batasnya. Hal ini 
wajar, karena problematika guru sangat kompleks. Semua aspek pendidikan dan 
ranah pendidikan berkaitan dengan eksistensi guru. Apalagi pada saat ini, dengan 
implementasi kurikulum 2013 pada setiap sekolah, maka sosok guru menjadi 
perbincangan yang luar biasa. Guru menjadi sorotan yang tidak pernah ada hentinya, 
terutama berkaitan aplikasi pembelajaran untuk mensukseskan pelaksanaan 
kurikulum 2013. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan pembelajaran, guru 
memiliki peran sangat strategis. Guru berperan sebagai desainer dalam pembelajaran 
yang mengantarkan peserta didik dengan mudah memahami pengetahuan yang 
diajarkan.  

Kedudukan guru yang strategis tersebut sesuai amanah Undang-Undang Guru 
dan Dosen pada bagian Menimbang yang menandaskan bahwa guru mempunyai 
fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional 
dalam bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang 
bermartabat. Oleh sebab itu, guru memainkan peranan teramat penting dalam 
mewujudkn tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yang 
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ditandaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Guru dengan perannya mengantarkan anak didik atau peserta didik untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, menunjukkan bahwa guru mempunyai 
peran yang berat. Suyanto dan Asep Djihat (2012:4) menyatakan bahwa guru 
memiliki peran sebagai berikut.  

(1) Sebagai fasilitator, yang menyediakan kemudahan-kemudahan bagi 
peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

(2) Sebagai pembimbing yang membantu siswa mengatasi kesulitan pada 
proses belajar mengajar. 

(3) Sebagai penyedia lingkungan, yang berupaya menciptakan lingkungan 
belajar yang menantang bagi siswa agar mereka melakukan kegiatan 
belajar dengan semangat. 

(4) Sebagai model yang mampu memberikan contoh yang baik kepada 
peserta didik  agar berperilaku sesuai dengan norma yang ada dan 
berlaku di dunia pendidikan. 

(5) Sebagai motivator yang turut menyebarluaskan usaha-usaha 
pembaharuan kepada masyarakat khususnya kepada subjek didik, yakni 
siswa. 

(6) Sebagai agen perkembangan kognitif,  yang menyebarluaskan ilmu dan 
teknologi kepada peserta didik dan masyarakat. 

(7) Sebagai manajer, yang memimpin kelompok siswa dalam kelas sehingga 
keberhasilan proses belajar  mengajar tercapai.  

Bertumpu pada pemikiran tersebut, maka guru harus mengembangkan 
profesinya sehingga menjadi guru bermutu yang dapat memainkan peran yang 
diharapkan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen Bab I 
Pasal 1 bahwa guru adalah pendidik yang profesional yang bertugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik. Akan tetapi, ada pertanyaan mendasar yakni pengembangan profesi yang 
bagaimana? Dalam konteks ini penulis mengajukan konsep pengembangan profesi 
yang berbasis kearifan lokal. Mengapa topik ini perlu diangkat? Hal ini didasari 
beberapa pemikiran. Pertama, pada era globalisasi ini tidak ada batas administrasi 
dan interaksi antarnegara dan bangsa sehingga batas-batas nilai mengalami 
polarisasi. Oleh sebab itu itu, guru sebagai pendidik harus memiliki pijakkan yang 
kuat yakni nilai-nilai budaya bangsanya berupa nilai kearifan lokal. Kedua, guru 
yang berperan penting dan strategis dalam penanaman nilai-nilai karakter bagi anak 
bangsa harus memahami dan melaksanakan nilai kearifan lokal sebagai dasar 
pembangunan karakter bangsa sebelum mentransformasikan kepada peserta didik. 
Ketiga, guru sebagai warga negara yang berada di garda paling depan pembangunan 
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sumber daya manusia, memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, 
mengembangkan, dan menanamkan tiang budaya bangsa berupa nilai kearifan lokal 
kepada masyarakat luas (tidak hanya terbatas pada peserta didik).    

 
Pembahasan     
1. Pengertian dan Ciri Profesi 

Sebelum menguraikan batasan dan pengertian profesi, ada beberapa kata yang 
berkaitan erat kata profesi, yakni profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan 
profesionalisasi. Terminologi kata tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu. 

 Kata profesional menunjuk dua hal, yakni (1) orang yang menyandang suatu 
profesi (misalnya, Dia seorang profesional.), dan (2) penampilan seseorang dalam 
melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian yang kedua 
tersebut kata profesional dikontraskan dengan nonprofesional atau amatir. Seorang 
profesional dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang dimiliki, tidak asal 
tahu saja. Sebaliknya, seorang yang amatiran dalam melakukan pekerjaan hanya 
asal-asalan saja. 

Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk 
meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan 
strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sejalan atau sesuai dengan 
profesinya.  

Profesionalitas, maknanya mengacu kepada sikap para anggota profesi 
terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki 
dalam rangka melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu, seorang profesional tidak 
mau mengerjakan sesuatu yang bukan bidangnya. Misalnya, seorang guru selalu 
memberikan pelayanan yang baik terhadap siswanya.  

Profesionalisasi bermakna merujuk pada proses peningkatan kualifikasi 
maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar 
dalam penampilannya sebagai suatu profesi. Oleh karena itu, profesionalisasi 
merupakan serangkaian proses pengembangan profesional yang dilakukan melalui 
pendidikan atau latihan. Dengan demikian, profesionalisasi sebagai proses sepanjang 
hayat (life long) dan tidak pernah berakhir, selama seseong telah menyatakan bahwa 
dirinya menjadi anggota suatu profesi.     

Menurut Satori et.al. (2008: 1.3-1.4) profesi adalah suatu jabatan atau 
pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) para anggota. Oleh karena itu, tidak 
dapat dilakukan oleh sembarang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus 
untuk melakukan pekerjaan yang bersangkutan. Batasan profesi yang senada 
diungkapkan Surya et.al. (2006:4.5) profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang 
menuntut keahlian dari para pemangkunya. Suatu pekerjaan atau jabatan tidak dapat 
dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan suatu persiapan melalui 
pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan secara khusus untuk pekerjaan yang 
bersangkutan. Adapun Hamalik (2002: 3) menyatakan suatu profesi erat kaitannya 
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dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, 
pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula.    

Berdasarkan kedua batasan tersebut, dapat dinyatakan dalam simpulan agak 
luas bahwa suatu profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan 
keterampilan atau keahlian khusus yang diperoleh melalui  pelatihan atau pendidikan 
sesuai dengan batas jenjang yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, pekerjaan atau 
jabatan yang bersangkutan tidak dapat dipegang oleh sembarang orang yang tidak 
memiliki keahlian atau kompetensi sebagaimana mestinya.  

Mengenai pengertian profesi berkaitan dengan guru, dapat dinyatakan bahwa 
guru merupakan suatu sebutan sebuah jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang 
yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara 
terpola, formal, dan sistematis. Oleh sebab itu, seorang guru yang profesional dapat 
diamati pada penampilan pelaksanaan pengabdian tugasnya yang ditandai dengan 
keahlian, rasa tanggung jawab, dan rasa kesejawatan dengan sesamanya. Guru yang 
profesional memiliki keahlian dalam materi maupun metode. Keahlian ini diperoleh 
melalui latihan maupun sekolah secara khusus hingga mendapatkan pengakuan dari 
pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi). Pengakuan 
formal ini dimaujudkan atau dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan 
lisensi. 

Berkaitan dengan pemahaman esensi tentang profesi, menurut Pidarta 
(1997:267-268) bahwa suatu pekerjaan atau jabatan dinyatakan sebagai profesi 
karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini.  

(1) Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan 
merupakan panggilan hidup orang yang bersangkutan.  

(2) Telah memiliki ilmu, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang bersifat 
dinamis dan terus berkembang. 

(3) Ilmu, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang dimiliki diperoleh 
melalui studi dalam jangka waktu lama di perguruan tinggi. 

(4) Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien. 
(5) Mengabdi kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial, 

bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial.  
(6) Tidak mngadvertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien. 
(7) Menjadi anggota organisasi profesi. 
(8) Organisasi profesi yang berkaitan menentukan persyaratan penerimaan para 

anggota, membina profesi anggota, mengawasi perilaku anggota, memberi 
sanksi, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. 

(9) Memiliki kode etik. 
(10) Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai eksper yang diakui oleh 
masyarakat. 
(11) Berhak mendapatkan imbalan yang layak.  
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Ciri-ciri profesi tersebut semakin manandaskan dan mengkokohkan eksistensi 
profesi guru. Guru sebagai sebuah profesi berkorelasi dengan ciri-ciri tersebut ada 
hal-hal pokok, yakni (1) profesi guru harus dijalani melalui pendidikan khusus 
melalui perguruan tinggi hingga yang bersangkutan memperoleh ilmu, pengetahuan, 
dan keterampilan khusus hingga diakui kompetensinya sebagai guru; (2) profesi guru 
merupakan panggilan jiwa sehingga menjadi guru tidak berangkat dari keterpaksaan; 
(3) memiliki ororitas dalam mengajar dan mendidik siswa yang beorientasi pada 
mutu layanan bukan pada finansial; (4) memiliki induk oraganisasi profesi sebagai 
wahana untuk peningkatan kualitas profesi maupun kesejahteraan diri , serta pemberi 
sanksi jika anggotanya melanggar  kode etik profesi maupun organisasi; (5) memiliki 
kualifikasi sebagai ahli dan diakui oleh masyarakat; dan (6) sebagai profesi, maka 
seorang guru harus mendapatkan imbalan finansial (gaji) yang layak.  

Berkaitan dengan pengakuan dan imbalan yang layak bagi profesi guru 
diamanahkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI Nomor 14 Tahun 
2005), pada Bab I Pasal 1 Ayat 15 dan 16. Ayat 15 menandaskan bahwa gaji adalah 
hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan 
pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai 
dengan peranturan perundang-undangan. Adapun Ayat 16 menyatakan bahwa 
penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial 
sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip 
penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai 
pendidik profesional.   

Amanah UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tersebut sudah dipenuhi oleh 
pemerintah, yakni guru yang sudah lulus sertifikasi (lulus  sertifikasi guru atau sergu) 
kesejahteraannya secara finansial ditingkatkan dengan memperoleh tunjangan 
sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok guru yang bersangkutan. Hal ini merupakan 
bentuk pengakuan pemerintah terhadap profesi guru yang memiliki peran penting 
dan strategis dalam mencerdaskan bangsa. Guru sebagai profesi yang berada di garda 
paling depan dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Oleh sebab itu, 
pengakuan dan penghargaan harus diberikan kepadanya. 
 
2.1 Kompetensi 

Berkaitan dengan profesionalitas, seorang guru diwajibkan memiliki 
kompetensi. Kompetensi yang merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, 
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan. Dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 
Ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pernyataan 
Pasal 10 ini jelas menuntut seorang guru harus memiliki keempat kompetensi 
tersebut dalam melaksanakan rofesinya. Hal ini merupakan tuntutan yang berat bagi 
guru karena keempat kompetensi tersebut saling melengkapi dan menunjang bagi 
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profesi guru. Oleh karena itu, keempat kompetensi tersebut tidak boleh ada yang 
kurang (tidak dimiliki).   

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran 
peserta didik  atau berkaitan dengan kompetensi pengelolaan pembelajaran. Hal ini 
mencakupi kemampuan (1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan 
pengajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, merencanakan 
pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran, dan 
(5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.  

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, 
beraklak mulia, arif, dan bewibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik.  Bahkan 
kompetensi kepribadian ini dapat dinyatakan sebagai kompetensi personal, yakni 
kemampuan pribadi seorang guru yang harus dimiliki agar menjadi guru yang baik. 
Kompetensi personal ini berkaitan dengan kemampuan terhadap pemahaman diri, 
penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri.  Pribadi guru yang kuat, 
berpengetahuan luas, dan berakhlak mulia; maka ia dapat menjadi teladan bagi 
peserta didiknya. Pribadi guru dapat mengimplementasikan sistem amongnya Ki 
Hajar Dewantoro yang berbunyi “Ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, 
tut wuri handayani”. Oleh sebab itu, menurut Soetomo (2011:95) guru harus 
merupakan sosok pribadi yang tegas dan lugas serta dapat menjadi anutan. Adapun 
menurut Rochmad dan Heri Gunawan (2011:10) menyatakan bahwa guru yang 
memiliki kepribadian yang baik selalu bertindak sesuai dengan norma-norma yang 
berlaku dimasyarakat, baik norma agama, hukum, norma sosial, dan kebudayaan. 
Kepribadian yang baik ini menjadikan seorang guru memiliki etos kerja yang tinggi, 
bertanggungjawab, dan memiliki rasa bangga menjadi guru serta selalu menjunjung 
tinggi kode etik profesi guru.      

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru berkomunikasi dan 
berinteraksi secara efektif dan efesien dengan peserta didik, sesama guru, orang 
tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Kompetensi sosial bagi seorang 
guru sebagai salah satu daya atau kekuatan untuk mempersiapkan peserta didik 
menjadi anggota masyarakat yang baik. Adapun pada sisi lain sebagai kemampuan 
seorang guru untuk membimbing dan membina masyarakat dalam menghadap masa 
yang akan datang. Kompetensi sosial seorang guru tercermin dalam indikator (1) 
interaksi guru dengan siswa atau peserta didik, (2) interaksi guru dengan kepala 
sekolah, (3) interaksi guru dengan teman sejawat atau rekan kerja, (4) interaksi guru 
dengan orang tua siswa, dan (5) interaksi guru dengan masyarakat.      

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran 
secara luas dan mendalam. Kompetensi ini mencakupi keahlian atau kepakaran di 
bidangnya, yakni penguasaan bahan yang harus diajarkan dan metode, rasa tanggung 
jawab terhadp tugas dan rasa kebersamaan terhadap teman sejawat atau seprofesi. 
Oleh sebab itu, dalam kompetensi profesional ini mencakupi kemampuan (1) 
memahami dan dpat mengimplementasikan landasan pendidikan secara filosofis, 
psikologis, sosial, budaya, maupun persona, (2) mengerti dan menerapkan teori 
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belajar sesuai dengan tingkat perkembanagan perilaku peserta didik, (3) mampu 
menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, (4) 
mengerti dan menerapkan metode mengajar yang sesuai, (5) mampu menggunakan 
berbagai alat pelajaran, media, dan fasilitas belajar, (6) mampu mengorganisasikan 
dan melaksanakan program pengajaran, (7) mampu melaksanakan evaluasi belajar, 
dan (8) mampu menumbuhkan menumbuhkan motivasi peserta didik  dalam 
menorehkan prestasi dan meraih cita-cita.     
 
3. Kearifan Lokal     

Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di 
dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada 
komunitas yang bersangkutan daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana 
komunitas yang bersangkutan berada (Sudikan, 2013). Kearifan lokal dapat diartikan 
juga sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan 
yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 
berbagai permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.   

Kearifan lokal bagi bangsa Indonesia menurut Sutarto (2010:Vii) memiliki 
lima dimensi, yakni  (1) sebagai bangsa yang religius, kearifan lokal berkaitan 
dengan sikap dan perilaku dalam berkomunikasi dengan Sang Pencipta; (2) berkaitan 
dengan diri sendiri, yakni bagaimana menata diri dan mengendalikan diri agar  
menerima dan diterima oleh pribadi-pribadi lain di luar diri kita; (3) bagaimana 
bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat luas karena kita menjadi bagian 
darinya; (4) sikap dan perilaku yang berkaitan dengan keluarga dan kerabat kita, kita 
harus menghormati dan menghargai orang tua kita dab kerabat kita yang lain; dan (5) 
berkaitan dengan lingkungan yang membuat hidup kita aman dan nyaman karena 
kesadaran kita di dalam menjaga dan memelihara lingkungan sehingga 
menumbuhkan nilai positif bagi kita.  

Kearifan lokal bersumber dari tradisi budaya yang berisi ajaran, nasihat, 
anjuran, larangan dan aturan  yang telah dijalankan dan diwariskan dari satu generasi 
kepada generasi lainnya agar dapat menjadi landasan, pedoman, dan tuntunan sikap, 
tingkah laku dan perbuatan individu dan kelompok masyarakat dalam menjalankan 
hidup secara harmonis dengan lingkungannya.   

Adapun sistem konsep kearifan lokal merupakan pengetahuan yang khas milik 
masyarakat yang bersangkutan yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses 
hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, 
konsep sistem kearifan lokal berakar pada sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal 
atau tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa kerifan lokal merupakan konstruksi 
nilai-nilai budaya, perilaku, norma, etika, rohani-jasmani, pengetahuan, komunikasi, 
dan etos kerja yang telah teruji kapasitasnya untuk menjadi pijakan hidup dalam 
kehidupan bagi komunitasnya (masyarakatnya). Nilai-nilai yang telah membesarkan 
masyarakat pemiliknya. Oleh karena itu, menurut Achmad (2014:14) bahwa nilai-
nilai kearifan lokal dapat dijadikan modal atau bekal dalam mensikapi hidup.   
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  4. Pengembangan Profesi dan Kearifan Lokal   
Pada era globalisasi ini teramat tepat jika pengembangan profesi guru 

bertumpu atau berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal dalam frame 
nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai berupa 
norma, etika, peraturan, perundang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan 
rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam 
menjalani kehidupannya. Bahkan dalam konteks luas berkaitan dengan nilai 
merupakan sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek menyangkut segala 
sesuatu yang baik maupun buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari 
berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.  

Nilai-nilai kearifan lokal harus menjadi landasan dalam pengembangan profesi 
bagi seorang guru. Pengembangan profesi guru yang tidak hanya terbatas pada empat 
bingkai kompetensi, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Akan 
tetapi, terhadap juga hubungan vertikal maupun dengan alam lingkungan yang sangat 
ditekankan oleh nilai-nilai kearifan lokal.  

Dimensi pengetahuan dalam ranah kearifan lokal perlu dihayati dan 
diintegrasikan dalam diri guru. Dimensi pengetuan yang bermuara pada kemampuan 
seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini merupakan pengetahuan lokal 
bagi komunitas masyrakat lokal dalam menguasai alam, sehingga mereka memiliki 
kemampuan membaca fenomena dan gejala yang terjadi di alam. Dengan 
pemahaman hal terebut, seorang guru memiliki kepekaan prediksi terhadap gejala 
dan fenomena yang muncul dan ada di lingkungannya.  

Dimensi yang berkaitan dengan kompetensi diri sendiri, pribadi; yakni 
bagaimana kemampuan seseorang didalam menata diri (manajemen diri) dan 
mengendalikan diri sehingga dapat menerima dan diterima pribadi-pribadi lain di 
luar dirinya. Nilai kearifan lokal ini mengajarkan kepada seorang guru dapat hidup 
sebagai makhluk individu maupun sosial. Seorang guru tidak boleh dalam sikap 
perilakunya dimoninasi oleh egonya. Begitu sebaliknya, kehidupan sosial tidak boleh 
menenggelamkan kapasitas pribadinya. Dalam ranah inilah nlai karifan lokan 
mengajarkan sikap keseimbangan antara kapasitas pribadi dengan kompleksitas 
sosial. Hal ini bermuara agar seorang guru sebagai manusia menjaga dan 
menghidupkan titik-titik horisontal kemanusiaan antarmanusia.  

Dimensi nilai kearifan lokal juga mengajarkan manusia untuk mengembangkan 
rasa keadilan, toleransi, dan rasa empati pada orang lain. Nilai-nilai ini mengantarkan 
seorang guru menjadi seorang pendidik yang tidak hanya mentransformasikan 
pengetahuan kepada siswa, tetapi juga menyemaikan nilai-nilai kemanusian yang 
berkaitan langsung dengan rasa keadilan, tenggang rasa, saling menolong, dan nilai 
rasa antarsiswa dan antarmanusia. Dengan demikian seorang guru telah menanamkan 
kepada siswa agar tidak memiliki sikap kesewenang-wenangan, sikap 
mendiskreditkan orang lain, tidak peduli antarsesama teman dan orang lain.  

Nilai kearifan lokal tersebut dalam ranah kehidupan bermasyarakat atau sosial, 
mengantarkan guru mengembangkan dan mengiplementasikan nilai-nilai kesantunan, 
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toleransi, saling menghormati dan menghargai dalam bergaul dan berkomunikasi 
serta hidup berdampingan antarteman sejawat, tetangga, dan antarsemua manusia. 
Nilai-nilai kearifan lokal tersebut juga mengantarkan seorang guru memiliki rasa 
empati dan kepekaan sosial yang tinggi.  

Pada dimensi lain, nilai kearifan lokal juga mengajarkan kepada seseorang 
(manusia) tentang hidap kekeluargaan atau kekerabatan. Dalam hidup kekeluargaan 
ini mengajarkan pada manusia bahwa orang muda harus menghormati orang yang 
lebih tua. Pada sisi lain, juga mengajarkan perihal etos belajar dan etos kerja. Etos 
belajar dan etos kerja ini mengantarkan seorang guru menjadi insan yang kreatif dan 
produktif. Konteks kreativitas ini tidak hanya untuk kepentingan dan bermanfaat bagi 
diri sendiri (individu) bagi orang lain. Dalam ranah inilah seorang guru memiliki 
nilai kebermaknaan bagi individual, sosial, dan luas. Oleh sebab itu, kehadiran guru 
diharapkan memberikan makna di mana saja dan kapan saja serta kepada siapa saja. 
Jangan sampai kehadiran seorang guru tidak memberikan manfaat bagi keluarga, 
kerabat, teman sejawat, institusinya, dan bagi masyrakat luas. Kehadiran guru harus 
mampu menjadi lentara bagi masyarakat jika mengalami kegelapan. Kehadiran guru 
harus mampu menjadi “suluh” bagi lingkungannya.                         

Mengenai nilai kearifan lokal sisi lain memiliki dimensi yang berkaitan dengan 
lingkungan. Lingkungan yang membuat hidup kita aman dan nyaman karena 
kesadaran kita di dalam menjaga dan memelihara lingkungan sehingga 
menumbuhkan nilai positif bagi kita. Kesadaran dan kepekaan terhadap keberadaan 
lingkungan harus dimiliki oleh setiap guru. Dengan kesadaran dan kepekaan tersebut 
seorang guru dapat berperan sebagai penjaga dan sekaligus sebagai pembina 
pelestarikan dan pengembangan lingkungan bagi masyrakat di sekitarnya. Hal ini 
berorientasi agar hidup selalu dalam skala kedaiman dan keharmonisan ekologi alam 
maupun kemanusiaan. Situasi dan kondisi tersebut sekarang ini mengalami 
“disharmonisasi” luar biasa karena di mana-mana terjadi perusakan lingkungan tanpa 
kenal batas. Begitu juga dalam ranah ekologi kemanusiaan, banyak nilai-nilai yang 
“dikebiri” sehingga sering terjadi benturan-benturan nilai di mana-mana.  

Kearifan lokal sebagai kristalisasi nilai-nilai adiluhung yang memiliki berbagai 
dimensi personal, sosial, kultural, teologi, kontekstual, dan lingkungan sangat tepat 
untuk dijadikan pijakan dalam pengembangan profesi guru. Hal ini disebabkan nilai-
nilai kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang telah membumi bagi masyarakat 
pemiliknya. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut sudah teruji secara waktu dan perilaku 
sehingga dimensi kontekstual sangat kuat untuk diimplementasikan dalam 
kehidupan. Adapun untuk pengembangan profesi guru sangat menunjang, relevan, 
dan bahkan memperkokoh serta memperluas ranah kompetensi yang harus dimiliki 
oleh seorang guru.   
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Penutup 
Berdasarkan aspek-aspek yang dibahas, menunjukkan bahwa nilai-nilai 

kearifan lokal memainkan peranan teramat penting untuk pengembangan profesi 
guru. Dalam konteks inilah hasil bahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.  

Pertama, profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan 
keterampilan atau keahlian khusus yang diperoleh melalui  pelatihan atau pendidikan 
sesuai dengan batas jenjang yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, pekerjaan atau 
jabatan yang bersangkutan tidak dapat dipegang oleh sembarang orang yang tidak 
memiliki keahlian atau kompetensi sebagaimana mestinya.  

 Kedua, berkaitan dengan profesionalitas, seorang guru diwajibkan memiliki 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Ketiga, kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu 
komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan 
kepada komunitas yang bersangkutan daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah 
di mana komunitas yang bersangkutan berada. 

Kempat, kearifan lokal bersumber dari tradisi budaya yang berisi ajaran, 
nasihat, anjuran, larangan dan aturan  yang telah dijalankan dan diwariskan dari satu 
generasi kepada generasi lainnya agar dapat menjadi landasan, pedoman, dan 
tuntunan sikap, tingkah laku dan perbuatan individu dan kelompok masyarakat dalam 
menjalankan hidup secara harmonis dengan lingkungannya.   

Kelima, nilai-nilai kearifan lokal memiliki dimensi yang berkaitan dengan (a) 
Ketuhanan, (b)  diri sendiri, (c) cara bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat 
luas, (d) sikap dan perilaku terhadap keluarga, dan (e) lingkungan. 

Keenam, kearifan lokal sebagai kristalisasi nilai-nilai adiluhung yang memiliki 
berbagai dimensi personal, sosial, kultural, teologi, kontekstual, dan lingkungan 
sangat tepat untuk dijadikan pijakan dalam pengembangan profesi guru. 
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