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Eksistensi guru yang andal, profesional, berkarakter kuat, berpikiran progresif, 

kreatif, inovatif, dan menjadi contoh bagi peserta didik; tidak mudah untuk 
diwujudkan. Untuk mempersiapkan eksistensi guru tersebut membutuhkan strategi 
terintegrasi berbagai pilar. Ada empat pilar yang dapat dikembangkan untuk dapat 
mewujudkan guru masa depan. Kempat pilar tersebut yakni LPTK, nilai, individu, 
dan sosial budaya masyarakat. Keempat pilar tersebut harus dioptimalkan berbagai 
aspeknya sehingga sosok guru masa depan yang idam-idamkan dapat terealisasi. 

 
Kata kunci: Strategi menyiapkan guru, eksistensi guru   

.  
Pendahuluan  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya 
disingkat UUGD) Bab I Pasal 1 ayat 1 menandaskan bahwa “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”. Berkaitan 
dengan tugas yang mulia dan berat tersebut, maka “guru diwajibkan memiliki 
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (UUGD, Bab 
IV, Pasal 8).  

Tuntutan UUGD terhadap eksistensi guru tersebut secara eksplisit menjukkan 
bahwa kehadiran guru di kancah pendidikan harus berkualitas. Hal ini disebabkan 
guru merupakan profesi yang mulia sekaligus sangat berat karena berkaitan langsung 
dengan transformasi nilai, pengetahuan, sikap atau perilaku, dan keterampilan. Oleh 
sebab itu, dalam UUGD Bab IV Pasal 10 ayat 1 menstandarkan bahwa guru harus 
memiliki empat kompetensi, yakni “kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.   

Kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 
harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 
profesionalnya. Oleh sebab itu, keempat kompetensi tersebut tidak boleh 
dikesampingkan oleh guru. Seorang guru (semua guru) sebagai profesi yang berada 
pada garda paling depan dan menjadi tumpuan utama dalam keberhasilan 
pendidikan, dalam dirinya harus melekat keempat kompetensi tersebut. Dengan 
berbekal kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dengan 
dilengkapi sertifikat pendidik, maka guru merupakan barisan utama dalam 
pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana 
diamanahkan oleh UU Sisdiknas Bab II Pasal 3 “Mengembangkan potensi peserta 
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didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab”.   

Amanah UUGD dan Sisdiknas tersebut dengan jelas dan tegas menuntut 
kepada guru agar benar-benar  memiliki kompetensi dan kualitas yang dapat 
andalkan dan profesional. Berkaitan dengan tuntutan kualitas guru tersebut, tentu 
tidak mudah untuk mewujudkan. Dalam konteks inilah maka muncul pertanyaan 
“Strategi apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan sosok guru (pendidik) 
sebagaimana tuntutan UUGD dan Sisdiknas?” Hal mendasar inilah  yang menjadikan 
permasalahan dalam bahasan.   

 
Pembahasan  

Untuk  menghasilkan pendidik atau guru yang andal dan profesional ada empat 
pilar mendasar  yang harus diperhatikan, yakni (1) LPTK, (2) nilai, (3) individu, dan 
(4) sosial budaya masyarakat.   

 
1. LPTK 

 Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) merupakan lembaga 
pendidikan untuk menyiapkan calon pendidik atau guru yang unggul. Pendidik yang 
dapat melaksanakan tugas pembelajaran dan pendidikan. Pendidik yang dapat 
melaksanakan tugas pembelajaran dan pendidikan yang ditandai dengan kemampuan 
melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif.  , dan menyenangan atau active  
learning in school (ALIS).  

LPTK sebagai lembaga yang menyiapkan calon guru yang andal dan 
profesional harus melengkapi diri dalam berbagai aspek  sehingga menjadi LPTK 
yang bermutu. LPTK bermutu memiliki perlengkapan yang memadai untuk 
menempa calon guru. Perlengkapan tersebut mencakupi (1) kualifikasi dan 
kompetensi dosen; (2) kurikulum berwawasan KKNI Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia; (3) sarana, prasarana, dan mitra; (4) asrama; dan (5) aura kampus.  

Kualifikasi dan kompetensi dosen harus sesuai dengan tuntutan UUGD Pasal 
46 Ayat 2 yang menandaskan dosen memiliki kualifikasi akademik minimum (a) 
lulusan program magister untuk diploma atau sarjana, dan (2) lulusan program 
doktor untuk program pascasarjana. Oleh seabab itu, dosen harus memiliki 
kemampuan yang memadai bahkan unggul dalam disiplin ilmunya, memiliki jabatan 
akademik dan sertifikasi dosen (serdos). Hal ini sesuai dengan esensi dosen sebagai 
pendidik yang profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Kurikulum program studi PGSD harus berwawasan KKNI. Hal ini sesuai 
tuntutan PP nomor 8 Tahun 2012 dan Permen Dikbud Nomor 73 Tahun 2013. KKNI 
untuk setingkat S1 PGSD lulusannya memenuhi rambu-rambu (1) mampu 
menerapkan pengetahuan, teknologi, dan /atau seni di dalam bidang keilmuannya 
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atau praktik profesionalnya melalui kegiatan pembelajaran; (2) mampu 
mengembangkan pembelajaran di sekolah dasar melalai riset dan pengembangan 
yang bermanfaat bagi masyarakat pendidikan; dan (3) mampu memecahkan 
permasalahan pembelajaran melalui kegiatan riset dalam bidang pembelajaran yang 
bermanfaat   untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Mengenai sarana, prasarana, dan mitra; program studi PGSD mencakupi (1) 
ruang kuliah dan fasilitasnya; (2) ruang pimpinan fakultas, dosen, dan tenaga 
kependidikan; (3) ruang rapat; (4) laboratorium lima mapel di SD; (5) laboratorium 
micro teaching; (6) laboratorium ICT; (7) ruang baca dan perpustakaan; (8) SD mitra 
terakreditasi minimal B; dan (9) Asosiasi Profesi Keguruan.   

Sarana, prasarana, dan SD mitra tersebut harus dimiliki oleh LPTK karena 
sangat menentukan tingkat kualitas akademis, pelayanan administratif, keterampilan 
mahasiswa yang berkaitan dengan keterampilan praktik mengajar, dan kinerja 
program studi. Misalnya, tentang ruang baca dan perpustakaan, fasilitas ini sangat 
membantu mahasiswa untuk mengembangkan wawasan keilmuannya yang berkaitan 
langsung dengan tugas-tugas akademis dari dosen maupun untuk mengembangkan 
secara mandiri. Adapun SD mitra yang dijalin oleh program studi memberikan nilai 
teramat positif berupa multi fungsi, yakni dapat dijadikan tempat praktik micro 
teaching secara langsung atau lapangan, tempat PPL, dan pengabdian atau penelitian 
bagi dosen yang melibatkan mahasiswa.   

Adapun keberadaan asrama untuk pendidikan yang komprehensif-holistik 
sangat penting. Hal ini disebabkan melalui pendidikan berasrama (boarding school) 
dapat dilaksanakan pendidikan secara utuh yang pendidikan yang mengembangkan 
penempaan cipta, rasa, karsa, dan karya sehingga menghasilkan lulusan yang unggul 
dalam berpikir dan karakter. Pendidikan berasrama dengan leluasa dapat 
mengembangkan kompetensi keagamaan, keakademikan, life skill (soft skill dan hard 
skill), wawasan NKRI, dan membangun wawasan global.  

Dalam buku Menyiapkan Guru Masa Depan (Ditjen Dikti Kemendikbud, 
2013:67-69) menjelaskan bahwa pendidikan di asrama menganut sistem among 
menjaga, membina, dan mendidik dengan kasih sayang). Adapun prinsip-prinsip 
pengasuhan yang diimplementasikan (1) keteladanan, (2) latihan dan pembiasaan, (3) 
pendidikan melalui ibrah, (4) pendidikan melalui nasihat,(5) pendidikan melalui 
kedisiplinan, (6) kemandirian, (7) persaudaraan dan persatuan.   

Dalam keteladanan dikembangkan pendidikan model contoh. Pengelola asrama 
harus memberikan contoh nyata kepada para penghuninya dalam perilakunkehidupan 
seharihari. Caranya ini secara psikologis mengembangkan potensi dan sifat-sifat 
yang dimiliki oleh setiap penghuni asrama.  

Prinsip latihan dan pembiasaan bagi calon guru diterapkan dalam pelaksanaan 
normanorma, ibadah berjamaah, dan bergaul dengan pengelola asrama. Latihan dan 
pembiasaan ini pada ujungnya bermuara pembentukan akhlak yang tertanam dalam 
diri mahasiswa sehingga melekat, terintegrasi, dan menyatu dalam jiwa calon guru. 
Cara ini sangat kuat untuk pembentukan karakter calon guru. 
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Pendidikan melalui ibrah (mengambil hikmah), yakni mengambil hikmah dari 
setiap peristiwa yang dialami manusia untuk mengetahui sari (inti) suatu kejadian 
yang disaksikan, diperhatikan, dipertimbangkan, diukur, dan diputuskan secara 
rasional sehingga simpulannya dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepada Sang 
Pencipta. Model ini dapat dikembangkan melalui membaca, mendengar, dan 
memerankan tentang kisah-kisah, fenomena atau peristiwa masa lalu atau masa kini. 

Pendidikan melalui nasihat (mauidzah), yakni pemberian peringatan atas 
kebaikan dan kebenaran dengan cara tertentu yang dapat menyentuh hati dan 
membangkitkannya untuk mengamalkan. Model nasihat ini ada tiga hal yang perlu 
diperhatikan, yakni (1) uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan 
oleh mahasiswa seperti sopan santn, ibadah berjamaah, dan kontunyuitas atau 
kerajinan dalam beramal kebaikan; (2) motivasi dalam melakukan kebaikan; dan (3) 
peringatan tentang bahaya yang muncul dari adanya larangan untuk meninggalkan 
perbuatan yang tidak baik.  

Pendidikan melalui kedisiplinan yang diterapkan dalam asrama harus 
dilaksankan dengan ketegsan dan kebijaksanaan, yakni jika melanggar diberi sanksi 
atau hukuman dengan tujuan agar mahasiswa tidak mengulangi perbuatan yang 
salah. Adapun kebijaksanaan diterapkan oleh pengelola asrama dalam memberikan 
sanksi tidak boleh berdasar rasa suka dan tidak suka ataupun terdorong oleh rasa 
emosi. Akan tetapi, pengelola asrama harus berlaku adil dan arif sehingga selalu 
mengutamakan nilai-nlai pendidikan dan kebaikan dalam setiap memberi sanksi bagi 
mahasiswa yang melakukan kesalahan.  

Kemandirian adalah kesanggupan dan kemampuan mahasiswa untuk belajar 
dan berlatih mengurus diri sendiri. Kemandirian ini dapat mengantarkan mahasiswa 
berani mengurusi kepentingan-kepentingan dirinya senidiri. Sikap ini menjadikan 
mahasiswa tidak selalu tergantung pada orang lain. Prinsip kemandirian ini dapat 
menjadikan mahasiswa memiliki nilai-nilai ketabahan, kesabaran, keuletan, dan 
keberanian dalam memperjuangkan hidupnya.   

Mahasiswa yang tinggal di asrama, berada dalam lingkup keakraban dan 
persaudaraan. Hal ini disebabkan mereka mengalami berbagai hal bersama-sama 
dalam asrama. Mereka saling curah pendapat dalam berbagai hal. Latar belakang 
ekonomi, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama tidak menjadi halangan bagi 
mereka untuk membentuk persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan dan persatuan 
yang terbentuk dalam asrama merupakan semaian yang terus tumbuh subur dan kuat 
sebagai benihbenih persatuan Indonesia dalam frame NKRI. Pada sisi lain, 
keakraban dan persaudaraan tersebut juga dapat menjadi modal jika calon guru 
setelah lulus di tempat di berbagai daerah Indonesia. 

Mengenai aura kampus, yakni kampus penghasil tenaga kependidikan harus 
dinamis, kreatif, dan inovatif. Dinamika kampus tidak pernah sepi berkegiatan baik 
yang bersifat akademis dan nonakademis yang befungsi untuk mengembangkan 
kompetensi dan karakter kuat mahasiswa atau calon guru. Kampus terus bergeliat 
berkegiatan yang tidak hanya antarmahasiswa, tetapi kegiatan yang mensinerjikan 
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mahasiswa, dosen, sekolah-sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Aktivitas tersebut 
berfungsi untuk meningkatkan kualitas hard skill maupun soft skill mahasiswa, 
melatih mahasiswa untuk mengembangkan konsep atau gagasan dan sekaligus 
mengimplementasikan secara nyata, dan melatih mahasiswa untuk menemukan kiat-
kiat dalam membentuk jejaring kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun manfaat 
lain, pihak kampus dapat melakukan kerja sama dengan berbagai institusi untuk 
keperluan jangka pendek maupun jangka panjang, dan mendekatkan kampus dengan 
masyarakat sekitarnya.  
 
2. Nilai  

Nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Menurut 
Sauri dan Achmad Hufat (2009: 45) menyatakan hakikat dan makna nilai adalah 
berupa norma, peraturan, undangundang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan 
lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani 
kehidupannya.  

Lebih lanjut Sauri dan Achmad Hufat (2009: 46) menjelaskan bahwa “nilai 
adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala 
sesuatu yang baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan atau maksud dari 
berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat”.   

Batasan tersebut menunjukkan bahwa nilai merupakan norma, etika, aturan 
yang menjadi dasar pijakan atau pandangan bagi seseorang (masyarakat) didalam 
berperilaku atau bertindak. Nilai sebagai tolok ukur bagi sesorang atau masyarakat 
untuk menyatakan bahwa sesuatu baik atau buruk.  Berkaitan dengan ranah nilai 
tersebut, maka dalam strategi menyiapkan tenaga pendidik atau Guru, calon guru 
(mahasiswa) harus dibekali dengan nilai, sehingga mereka memiliki pijakan dan 
pandangan yang jelas dan kuat. Nilai ini mendasari sebuah prinsip yang dipegang 
dan diyakini oleh calon guru sehingga mereka memiliki prinsip yang kuat. Prinsip 
yang kuat ini menjadikan calon guru memiliki karakter kuat sehingga sangat sulit 
untuk dipengaruhi oleh propokasipropokasi negatif. 

Mengenai nilai yang harus ditransformasikan dan ditanamkan kepada calon 
guru yakni nilai 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, 2013:42). 
Pada pandangan lain, kearifan lokal juga dapat dinyatakan sebagai nilai-nilai luhur  
terkandung dalam kekayaan budaya lokal berupa tradisi, pepatapetitih, dan semboyan 
hidup. Adapun menurut Kistanto (2012:6) 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 bersama 
lingkungan.  
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Penanaman kearifan lokal kepada calon guru sangat tepat dan strategis, karena 
jika mahasiswa telah menjadi guru juga berhadapan dengan siswa beraneka ragam 
tradisi, adat istiadat, dan budayanya. Menurut Wibowo (2013:6) bahwa “Penanaman 
nilai-nilai kearifan lokal dalam dunia pendidikan sangat sesuai dengan kondisi 
bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya”. Bahkan dalam pembentukan 
karakter bangsa, nilai-nilai kearifan lokal memainkan peranan sangat penting dan 
strategis. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayuti (2013:6) bahwa “Pengembangan 
budaya lokal (kearifan lokal) sangat strategis dalam rangka pembangunan karakter 
bangsa”.   

Dampak positif langsung penanaman nilai-nilai kearifan lokal yakni 
mengkuatkan kompetensi kepribadian dengan karakter kuat bagi calon guru sehingga 
tidak “gamang” dan “bimbang” dalam menghadapi era global. Justru mereka dapat 
mengolah, mengatur, dan menyesuaikan nilai-nilai global dalam nilai-nilai kearifan 
lokal. Dalam konteks ini, nilai-nilai global diramu dan disesuaikan dengan nilai-nilai 
kearifan lokal, dan yang menjadi pijakan, yakni nilai-nilai kearifan lokal. Dengan 
demikian yang menonjol dan menguat yakni nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan 
lokal ini sebagai identitas dan karakter bangsa. 

 
3. Individu  

Ranah individu berkaitan langsung dengan pribadi mahasiswa sebagai calon 
guru. Apakah pribadi atau seorang calon guru memiliki kompetensi diri yang kuat 
dan memiliki kemauan untuk terus berubah dalam konteks progresif, dinamis, 
kreatif, dan inovatif?  Pribadi calon guru harus tangguh dan tahan banting. Mengapa 
demikian? Calon guru setelah menjadi guru berperan sebagai aktor utama yang 
menjadi cermin bagi anak (peserta) didiknya. Guru sebagai motivator yang selalu 
membangkitkan semangat baja peserta didik untuk maju. Guru berperan sebagai 
sumber inspirator bagi siswanya.  

Dalam hal melatih mental daya jelajah progresif, kreatif, dan inovatif calon 
guru, pemerintah telah mengembangkan SM-3T (Sarjana Mendidik di daerah 
Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Calon guru diterjunkan untuk mengajar di tempat 
baru yang belum dikenal sama sekali. Di wilayah 3T (Propinsi Aceh, Kepulauan 
Riau, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua 
Barat) calon guru ditantang untuk mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai 
kompetensinya dalam mendidik anak-anak bangsa tumpuan masa depan. Program ini 
pada sisi lain juga berdampak pada penanaman nilai-nilai nasionalisme bagi calon 
guru, yakni untuk mengenal, memahami, dan semakin mencintai bangsa dan tanah 
airnya.  

 
4. Sosial Budaya Masyarakat  

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial budaya dan 
masyarakat sebagai suprasistem. Permasalahan dalam sistem pendidikan berkaitan 
dengan masalah-masalah sosial budaya dan masyarakat. Masyarakat dengan sosial 
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budayanya ikut andil dalam menentukan eksistensi calon guru. Dalam konteks ini 
calon guru harus memahami sistem dan nilai sosial budaya masyarakat dalam ranah 
lokal maupun nasional. Hal ini disebabkan bahwa nilai dan sistem sosial budaya 
masyarakat berkaitan dan berkorelasi langsung dengan nilai dan sistem pendidikan. 
Oleh karena itu, Rohidi et.al. (1994:6) menyatakan bahwa “Proses pengalihan 
kebudayaan sebagai model-model pengetahuan, nilai-nilai, dan kepercayaan, 
senantiasa melalui proses pendidikan”.   

Pranata-pranata dan strata-strata sosial budaya masyarakat harus dipahami oleh 
calon guru. Pemahaman ini dapat menjadi modal bagi calon guru jika kelak menjadi 
guru yang harus hadir di tengah kehidupan masyarakat. Mereka tidak akan 
mengalami benturan nilai sosial dan budaya yang melekat dalam dirinya dengan nilai 
dan sistem sosial budaya masyarakat yang baru dikenalnya.  Guru yang bersangkutan 
tidak mengalami “kegoncangan perilaku dan budaya”. Dengan demikian guru yang 
bersangkutan dapat hidup harmonis dengan lingkungan barunya dalam ranah 
antarindividu, sosial, budaya, dan lingkungan alamnya.   

 
Penutup  

Penempaan calon guru agar setelah lulus dapat menjadi guru yang andal, 
profesional,  berkarakter kuat, berpikiran progresif, kreatif, dan inovatif  sehingga 
dapat menjadi contoh bagi peserta didik; harus ditempa melalui empat pilar secara 
terintegrasi sebagai berikut.  

Pertama, LPTK. LPTK sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan 
harus memiliki standar kualitas mutu dalam pelaksanaan pendidikan calon guru.  
Standar kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan yang mencakupi  (1) kualifikasi 
dan kompetensi dosen; (2) kurikulum berwawasan KKNI Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia; (3) sarana, prasarana, dan mitra; (4) asrama; dan (5) aura 
kampus; harus dimiliki oleh setiap LPTK.  

Kedua, kearifan lokal. Calon guru harus dibekali dengan nilai-nilai kearifan 
lokal yang berfungsi sebagai identitas dan karakter bangsa. Hal ini disebabkan nilai-
nilai kearifan lokal dapat mengkuatkan kompetensi kepribadian dengan karakter kuat 
bagi calon guru sehingga tidak “gamang” dan “bimbang” dalam menghadapi 
berbagai fenomena dan tututan era global.  

Ketiga, individu berkaitan langsung dengan pribadi calon guru. Pribadi calon 
guru harus memiliki kompetensi diri yang kuat dan kemauan untuk terus berubah 
dalam konteks progresif, dinamis, kreatif, dan inovatif.  Pribadi calon guru harus 
tangguh dan tahan banting.  

Keempat, Sosial Budaya Masyarakat. Calon guru harus mengetahui dan 
memahami pranata dan strata sosial budaya masyarakat sehingga ketika menjadi 
guru dan mengajar di tempat yang baru tidak akan mengalami benturan nilai sosial 
dan budaya yang melekat dalam dirinya dengan nilai sistem sosial budaya 
masyarakat yang baru dikenalnya. Dengan demikian guru yang bersangkutan tidak 
mengalami “kegoncangan perilaku dan budaya”. Dengan demikian guru yang 
bersangkutan dapat hidup harmonis dengan lingkungan barunya dalam ranah 
antarindividu, sosial, budaya, dan lingkungan alamnya.   
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