
 

 

mewujudkan rencana besar Kemdikbud untuk mempersiapkan generasi emas 100 

tahun Indonesia merdeka (2045). 

Generasi emas merupakan suatu keniscayaan yangperwujudannya merupakan 

tujuan dan sekaligus tantangan bagi semua anggota masyarakat, khususnya 

masyarakat pendidikan pada semua tingkatan dan setting.Subjek pendidikan 

dantenaga kependidikan, dituntut bahu membahu memainkan perannya dalam 

memberdayakan peluang yang ada sebagai bentuk upayayang larasuntuk mencapai 

tujuan dan menjawab tantangan tersebut.Cheng (1996a) and Cheng & Tsui (1996) 

dalam CHENG Yin-cheong, TAM Wai-ming, TSUI Kwok-tung (2002) menegaskan 

bahwa:“Sebagaigurubekerja dalamtimatau kelompoktidakbolehhanya 

menggunakankemampuannya sendiri secara efektiftetapi juga harus 

menciptakanenergi baru. Dengan demikian ketikagurubertindak secarabersama-

sama, mereka memilikikesempatan yang lebih baikuntuk mempengaruhidan 

mengubahhambatan pengajaran baik yang bersifat eksternalmaupun internal”. 

Periode bonus demografi Indonesia yang berlangsung pada 2010-2035, 

merupakanusia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan orang tua 

merupakan peluang dimaksud.  Karena  2045, mereka yang usia 0-9 tahun akan 

berusia 35-45 tahun, sedangkan yang usia 10-20 tahun berusia 45-54, yang oleh 

Mendikbud dinilai bahwasanya  pada usia-usia itu yangakan memegang peran di 

suatu Negara (Pikiran Rakyat, 2012). Berdasarkan kelompok usia tersebut anak 

dapat dipetakan berdasarkan jenjang pendidikannya pada saat sekarang: 

 

Kelompok Usia Kelompok Usia dan Jenjang Pendidikan 

Saat Ini 

Usia 2045 

0;0 – 9;0 
0;0 – 6;0 PAUD 

35;0 – 45;0 
7;0 – 9;0 SD kelas rendah 

10;0 – 20;0 

10;0 – 12;0 SD kelas tinggi 

45;0 – 54;0 
13;0 – 15;0 SMP 

16;0 – 18;0 SMA 

19;0 – 20;0 PT Tahun pertama 

 

Berdasarkan kelompok usia di atas dikaitkan dengan bonus demografi 

Indonesia dimulai tahun 2010, maka anak-anak yang berada di kelompok usia emas 

kini berada pada jenjang pendidikan SD kelas rendah. Oleh karena itu diperlukan 

konsistensi yang keberlanjutan dalam memberikan perlakuan kepada anak. Upaya 

kontinuitas pengembangan usia emas pada setiap tingkat pendidikan selanjutnya 

memerlukan SDM yang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang dapat 

dipergunakan untuk memberikan sentuhan pemenuhan sesuaikebutuhan dengan 

keadaannya sekarang, yakni tuntutan dan harapan di abad 21. Oleh karena itu SDM 

dimaksud perlu dipersiapkan, direncanakan dan dilaksanakan serta dikembangkan 



 

 

dengan baik dan benar, sehingga tugas dan tanggung jawab pendidik dapat 

diperankan sebagaimana yang seharusnya. 

Uraian di atas mengetengahkan bahwa generasi emas 2045 merupakan 

rajutan upaya pendidikan  dari pendidikan anak usia dini  sampai dengan perguruan 

tinggi. Tulisan ini terkait dengan pendidikan anak usia dini sampai dengan SD kelas 

rendah mengingatkenyataan sekarang  masih dalam  tahun awal (start), yang 

notabene merupakan periode penting perkembangan anak usia dini. Sedangkan 

pendidikan SD kelas tinggi, SMP dan SMA serta perguruan tinggi perlu pembahasan 

tersendiri. 

 

 

B. Kesiapan Anak Usia DiniMengikuti Pendidikan 
Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menegaskan bahwa pengembangan 

pendidikan anak usia dini merupakan persiapan dalam pendidikan lebih lanjut 

(Forum PADU, 2004: 4). Siap atau kesiapan merupakan istilah yang digunakan 

untuk mendeskripsikan kondisi siap untuk sesuatu di masa mendatang. Kesiapan 

untuk prasekolah (Baca: PAUD) melibatkan anak dan situasi instruksional. 

Perwujudan dari kesiapan anak untuk dapat  mengikuti kegiatan pada pendidikan dasar 

diperlukan adanya stimulasi terhadap potensi-potensi anak yang telah siap latih. 

Kesiapan dan ketidaksiapan anak untuk memasuki pendidikan dasar dapat diketahui 

lewat kemampuan anak dalam menunjukkan keterampilan gerak motorik, keterampilan 

sosial, dan keterampilan kognitif yang memadai. Terlebih terkait dengan keterampilan 

sosial, kemampuan berbahasa merupakan hal penting untuk diperhatikan, karena ia 

merupakan kebutuhan mutlak untuk dapat berkomunikasi. Seorang anak yang belum 

cakap perkembangan bahasanya akan mengalami banyak hambatan komunikasi. Anak 

akan cepat frustrasi karena tidak bisa mengungkapkan keinginannya. Demikian juga 

perkembangan aspek kepribadian yang lainnya.Penguasaan tugas-tugas 

perkembangan alih-alih diperolehnya kondisi siap pada diri anak merupakan 

kebutuhan yang harus dipenuhi manakala mereka harus mendidik dan mengontrol 

diri sendiri terkait dengan kegiatan menerima perintah orang lain, berteman, maupun 

bermain yang akan dihadapi anak pada jenjang pendidikan dasar.  

Keikutsertaan anak dalam kegiatan di PAUD diharapkan mendapatkan stimulasi 

yang tepat, serta kemampuan aktual dan keterampilan yang dituntut ada pada diri anak 

sewaktu masuk pendidikan dasar menjadi optimal.PAUD sebagai lembaga pra-

sekolah bukan merupakan kepanjangan tangan dari sekolah (Sekolah Dasar), 

karenanya aktivitas pendidikan yang dijalankan adalah menstimulasi perkembangan 

anak untuk memperoleh kesiapan sehingga dapat menjalankan tugas-tugas pada 

jenjang sekolah (Sekolah Dasar). 

Bentuk-bentuk kegiatan anak yang dilatihkan kepada anak usia dini agar 

mereka memiliki kesiapan memasuki jenjang sekolah sebagaimana di maksud dapat 

ditempuh melalui belajar dalam berbagai aktivitas, seperti: menggunakan anggota 

badan secara efektif, mengekspresikan diri, menguasai perasaan, dapat bertukar 

fungsi dalam kelompok, betah bertahan dalam kelompok, menyelesaikan masalah, 

keinginannya dapat dipuaskan, merasa nyaman dengan dirinya, dapat menerima 

perintah dari orang tua, dapat memanipulasi objek fisik di lingkungannya, 

mengambil resiko dalam lingkungan yang aman, bereksperimen dan mencipta, dapat 



 

 

berkomunikasi secara lebih efektif dengan temandan orang tua.Berbagai aktivitas 

yang harus dilalui anak tersebut dimaksudkan agar anak dapat mengembangkan 

rasa memiliki, dapat mengembangkan kebiasaan yang menjadi fundasi selanjutnya, 

bertumbuhnya pengalaman kepuasan dari yang berpusat pada diri ke skala 

lingkungan anak, memperoleh pengalaman bermain secara bebas yang membantu 

memperjelas dan memperdalam pengalaman, mengalami ekspresi kreatif, 

belajarberfikir mandiri, dapat memperoleh penemuan dan pengalaman yang 

menakjubkan, berpengalaman dalam lingkungan secara alamiah. 

Paparan di atas, menegaskan bahwa beragam aspek dan potensi dalam diri 

anak penting untuk distimulasi sesuai dengan tahap perkembangannya agar anak 

sampai pada kondisi siap untuk masuk ke jenjang pendidikan pada tingkat 

selanjutnya.Stimulasi yang hanya terarah pada potensi tertentu seperti 3M 

(Membaca, Menulis, dan Matematika) atau Calistung, sekalipun kadang-kadang 

berhasil, belum mewakili untuk anak disebut siap masak sekolah. Tetapi lebih dari 

itu aspek-aspek lain seperti aspek sosial dan emosional, misalnya dengan berbagi 

dan berempati penting untuk dilatihkan dan dikuasai anak agar ia tak mengalami 

masalah. Seperti yang dikemukakan Resty (2011) bahwasanya kendala yang 

dihadapi guru di kelas bukan hanya masalah kognisi atau psikomotor saja. Masalah 

yang berhubungan dengan afeksi …. siswa terkadang menuntut guru untuk segera 

menanganinya, yaitu sikap tanggung jawab dan kemandirian siswa dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru di kelas. 

Prinsip belajar anak kelas rendah (kelas 1-3 SD) masih sama dengan cara 

belajar anak TK, yaitu belajar sambil bermain. Tapi untuk anak SD, ….permainan 

yang lebih konstruksif (Okezone,  2012). Namun  Pendidik dan penyelenggara 

PAUD sering kali tidak dapat mengelak dari tuntutan orang tua untuk 

menyelenggarakan berbagai macam aktivitas pembelajaran yang sebenarnya belum 

pada saatnya atau tidak tepat. Hal tersebut tercermin dalam jawaban orang tua 

tentang yang disebut kesiapan anak memasuki SD. Jawaban yang paling banyak, 

biasanya adalah “menyiapkan ananda supaya bisa membaca, menulis, dan 

berhitung”.Jawaban ini muncul karena kebanyakan orangtua beranggapan, untuk 

masuk SD sudah harus bisa membaca, menulis, dan berhitung.Ada juga yang 

berpandangan, di SD itu hanya mau menerima anak (murid) yang sudah bisa 

membaca, menulis, dan berhitung (Prianto, 2011). 

Pendidik sebenarnya memahami bahwa dalam jangka panjang, keinginan 

belajar dan motivasi lebih menentukan keberhasilan dibanding dengan prestasi 

tinggi hasil karbitan. Namun pemahaman di maksud tidak cukup kuat menahan arus 

keinginan orang tua dan sistem yang ada. Tidak dipungkiri bahwasanya sebagai 

orang tua akan senang manakala melihat anaknya yang masih di PAUD sudah bisa 

membaca dan bahkan lancar. Kemampuan anak usia dini dalam membaca juga 

dijadikan sarana promosi yang digelar pada saat acara akhir tahun dengan cara 

membaca puisi serta sebagai pembawa acara.  Namun perlu diketahui bagi orang tua 

bahwa anak dapat membaca lancar, belum tentu mereka memahami isi dari bacaan 

yang mereka baca. Bisa jadi anak hanya lancar dalam melafalkan rangkaian kata-

kata saja. Bila hal ini yang terjadi, anak tidak memperoleh sesuatu yang dibutuhkan, 

dan dalam jangka panjang dikhawatirkan bahwa membaca merupakan kegiatan yang 

tidak menyenangkan bagi anak, dan akhirnya ditinggalkan. Kekhawatiran tersebut 



 

 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan bersama, khususnya bagi pendidik 

dan orang tua adalah cara anak dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

membaca tersebut, apakah anak merasa terpaksa ataukah dengan senang hati, karena 

hal itu akan mempengaruhi sikap anak selanjutnya. Trazzara (2003) menunjukkan 

hasil penelitian bahwa siswa-siswa SD Indonesia berada pada peringkat paling 

rendah di Asia Timur. “Mereka hanya mampu memahami 30% dari materi bacaan 

dan sulit menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran”. 

International Educational Achievement (IEA) menguatkan hasil tersebut dengan 

penelitiannya tentang “kemampuan membaca” siswa SD di Indonesia yang berada di 

urutan ke-38 dari 39 negara (Direktorat PADU, 2004: 17). 

Hasil-hasil penelitian pada paparan di atas menyiratkan bahwa pengetahuan 

dapat diperoleh dalam waktu relatif singkat, namun hasrat dan motivasi belajar 

memerlukan waktu banyak agar dapat tumbuh berakar kuat dalam diri anak. 

Motivasi tinggi untuk menguasai sesuatu, ulet, tidak mudah patah semangat, berani 

berkompetisi, mau mencari strategi baru untuk mengatasi kegagalan, terampil 

bersosialisasi, dan merasa tertantang dalam menghadapi hambatan adalah kualitas 

yang perlu dikembangkan semasa sekolah, tidak dapat dikarbit melalui nilai mata 

pelajaran tertentu  seperti membaca, menulis, dan berhitung saja. Belajar adalah 

tugas utama anak pada masa sekolah, menurut Kartadinata (2003) dalam Sukiman 

(2008) yang harus dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah cinta 

belajar. Rasa cinta belajar ditegaskan sebagai hal yang penting karena menjadi 

kekuatan yang kokoh bagi anak untuk belajar dalam jangka panjang, dan 

menjadikan belajar sebagai bagian yang terintegrasi dalam kehidupan.Learning is 

now a life-long process of coping with change. The content of a particular lesson is 

less important and manipulating content recourses. Learning how to learn is the 

basis of education today (Rodgers, dkk.: 2006). 

 

C. Kondisi Objektif  Penanganan Pendidikan Anak Usia Dini  

Menu Pembelajaran Generik yang dikeluarkan Depdiknas (2002) merupakan acuan 

pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Ditegaskan bahwa rencana kegiatan 

pendidikan anak usia dini harus diarahkan pada tiga peran pendidikan, yaitu 

pendidikan sebagai proses belajar dalam diri anak, sebagai proses sosialisasi, dan 

sebagai proses pembentukan kerjasama.  Ketiga peran pendidikan dimaksud 

aktualisasinya diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemberian stimulasi pada 

perkembangan anak yang  mencakupi 1) aspek pengembangan  moral dan nilai-nilai 

agama, 2) fisik, 3) bahasa, 4) kognitif, 5) sosial emosional, dan 6) seni, yang dalam 

pelaksanaannya mempertimbangkan  9 kemampuan belajar anak (kecerdasan 

jamak). 

 Gerakan PAUDisasi perkembangannya mendapat sambutan yang baik dari 

masyarakat, khususnya Kelompok Bermain banyak diselenggarakan. Di sisi lain, 

penyelenggaraan PAUD kebanyakan belum didukung oleh SDM pendidik PAUD 

yang memang benar-benar dipersiapkan sebelumnya. Kondisi yang demikian 

mendatangkan kekhawatiran akan terjadinya kontra produktif dari PAUD. 

Ketidaksiapan pendidikan PAUD bisa diartikan sebagai kurangnya pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan pendidik PAUD (teaching disability).Kondisi 

teaching disability memungkinkan terjadinya kegiatan yang justru 



 

 

menghambat/merugikan perkembangan anak (blocks to learn), yang akhirnya 

menghasilkan ketidakmampuan anak dalam belajar (learning disability).Berdasarkan 

hasil penelitian Sukiman (2008) stimulasi perkembangan yang dilakukan oleh 

pendidik PAUD pada Kelompok Bermain belum merata intensitasnya pada 

keseluruhan aspek pengembangan.Stimulasi tertinggi terjadi pada aspek kognitif, 

dan yang terendah pada aspek seni.Stimulasi yang demikian 

menunjukkanpengutamaan penguasaan hard skills dan kurang pada sisi soft skills. 

Sementara publikasi hasil penelitian  menunjukkan bahwa  dalam keberhasilan 

hidup di masyarakat aspek soft skill lebih berkontribusi daripada hard skills. Di sisi 

lain tidak dipungkiri kemungkinan adanya kegiatan stimulasi perkembangan yang 

dilakukan penyelenggara PAUD ada yang sudah tepat dan bahkan dapat dikatakan 

sebagai local geniusdalam memenuhi kebutuhan anak seperti digambarkan oleh 

Cooper, Hoffman, Marvin & Powell (2000) berikut ini. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 Seiring dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mempersiapkan 

SDM pendidik PAUD sekarang ini, bagi perguruan tinggi memiliki peluang untuk 

mengatualisasikan diri bahwa ia bukan menara gading, akan tetapi merupakan suatu 

lembaga yang keberadaannya memang memberikan makna bagi masyarakat. Lewat 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bagi LPTK khususnya bukan penyelenggara 

prodi PAUD, kurikulumnya dapat mengusung muatan-muatan yang memang 

penting bagi perkembangan anak usia dini, yang penetapannya didahului lewat 

penelitian-penelitian yang relevan, dan hasilnya didesiminasikan kepada 

penyelenggara/pendidik PAUD di lapangan sebagai wujud pengabdian pada 

masyarakat. Kegiatan Tri Dharma ini penting mengingat bahwa tugas utama 

(sentral) pendidikan di abad 21 adalah untuk menanamkan suatukemauandan 

fasilitaspembelajaran, pendidikanharus tidak menghasilkansekedar penguasaan 

materi yang harus dipelajari (learned), tapi menghasilkan orang-orangpembelajar. 

Masyarakat hasil pendidikanadalah masyarakat pembelajar, di manakakek-nenek, 

orang tua, dan anak-anakmerupakan pembelajar bersama.Dalam perubahan waktu 

yang cepat pembelajaradalah pewarismasa depan. Parapembelajarbiasanya 

menemukandiri mereka siap untukhidup di duniayang tidak lagi ada 

sekarang(Hoffer, 1973). 

Masyarakat pembelajar sebagai produk dari pendidikan merupakan cerminan 

dari aktivitas belajar-mengajar dari lembaga pendidikan. Karena itu Partnership 

21
st
mempertanyakan apakah sekolah memberikan materi yang dapat membantu 

peserta didik menjadi: Critical thinkers?Problem solvers?Good 

communicators?Good collaborators?Information and technology literate?Flexible 

and adaptable?Innovative and creative?Globally competent?Financially literate? 

 Berdasarkan pernyataan “21st Century Partnership Learning Framework”, 

yang juga dikutip BSNP (2010), terdapatbeberapa kompetensi dan/atau keahlian 

yang harus dimiliki oleh SDM abad XXI, yaitu: 
 

 

 
 

 



 

 

Gambar di atas secara rinci diterangkan sebagai berikut: 

 

a. Kemampaun berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking 

andProblem-Solving Skills)– mampu berfikir secara kritis, lateral, dan 

sistemik,terutama dalam konteks pemecahan masalah; 

b. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (Communication 

andCollaboration Skills) - mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara 

efektifdengan berbagai pihak; 

c. Kemampaun berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking 

andProblem-Solving Skills)– mampu berfikir secara kritis, lateral, dan 

sistemik,terutama dalam konteks pemecahan masalah; 

d. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (Communication 

andCollaboration Skills) - mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara 

efektifdengan berbagai pihak; 

e. Kemampuan mencipta dan membaharui (Creativity and Innovation Skills) –

mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk 

menghasilkanberbagai terobosan yang inovatif; 

f. Literasi teknologi informasi dan komunikasi (Information and 

CommunicationsTechnology Literacy) – mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dankomunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari; 

g. Kemampuan belajar kontekstual (Contextual Learning Skills) – 

mampumenjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai 

bagian daripengembangan pribadi; 

h. Kemampuan informasi dan literasi media (Information and Media 

LiteracySkills) – mampu memahami dan menggunakan berbagai media 

komunikasi untukmenyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas 

kolaborasi sertainteraksi dengan beragam pihak. 
 

Pertanyaan-pertanyaan serta kompetensi disebut di atas menegaskan perlunya 

perguruan tinggi dapat mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi tersebut 

sesuai dengan dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dihadapi seperti 

tergambarkan pada kondisi peserta didik di abad 21, yang oleh Educational-origami 

digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:  

 



 

 

 
 

Characteristics of the 21th Century Teacher 

 

The Adaptor 

Pada abad 21guru berperan sebagai adaptor.Kemampuan yang dimiliki digunakan 

untuk menilai model pembelajaran. Pendidik di abad 21 harus bisa mengadaptasi 

kurikulum dan persyaratan untuk mengajar dalam cara yang lebih baik. Mereka juga 

harus mampu untuk menguasai jenis perangkat lunak dan perangkat keras yang 

dirancang untuk digunakan bagi semua usia dan tingkat kemampuan. Mereka juga 

harus bisa beradaptasi dengan pengalaman mengajar yang dinamis.Jika suatu ketika 

di tengah pembelajaran semuanya berjalan tidak sesuai dengan rencana, ketika 

teknologi tidak bekerja sebagaimana mestinya.Pembelajaran harus tetap 

berlangsung. Sebagai seorang pendidik, harus mengerti dan menerapkan cara 

pembelajaran yang berbeda. Guru harus mampu untuk beradaptasi terhadap 

carapengajaran untuk  menjadi hal yang berbeda dalam model pembelajaran. 

 

The Communicator 

“Dimanapun, kapanpun”  belajar adalah slogan yang sering kita dengar. Biasanya 

digabungkan dengan “pembelajar kehidupan”.Untuk bisa belajar dimana saja kapan 

saja, guru harus berada di mana saja dan kapan saja. Tidak harus menjadi guru yang 

sama , tetapi di abad 21guru adalah seorang komunikator. Mereka menguasai alat 

dan teknologi yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi.  

Mereka menjalankan pembelajaran segaimana melakukannya, mereka mengetahui 

cara menfasilitasi, merangsang dan mengontrol, menengahi dan mengelolanya. 

 

The Learner 

Kita berharap siswa menjadi pembelajar seumur hidup.Kita harus mengikuti terus 

perkembangan. 

 

 

 

 

The Visionary 



 

 

Imajinasi merupakan komponen kunci dalam beradaptasi, merupakankomponen 

sangat penting bagi pendidik saat ini dan saat mendatang.Mereka harus mampu 

melihat potensi yang ada dalam perangkat danteknologi web yang terus 

bermunculan, menguasainya, dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Guru yang visioner mau belajar dari gagasan orang lain dan 

memikirkancaramenggunakannya di kelas.Guru visioner juga melihat lintas disiplin 

ilmu dan mencermatinya dalam kurikulum. Mereka dapat menunjukkan keterkaitan 

yang menguatkan dan memberi makna dalam mempelajari mata pelajaran lain,dan 

memafaatkan bidang keilmuan lain untuk menguatkan pengajaran mereka dan 

pembelajaran murid mereka. 

 

The Risk taker  

Bagaimana kita sebagai seorang pendidik dapat mengetahui semua ini? Bagaimana 

kita bisa mengajar mereka cara menggunakannya. Begitu banyak yang harus 

dipelajari.Kita harus mengambil resiko dan sesekali mau belajar dari siswa.Kita 

harus mempunyai visi yang kita inginkan dan akan yang dapat dicapai dengan 

teknologi, identifikasi tujuan dan fasilitasi pembelajaran. Menggunakan kekuatan 

„digital natives‟ – penduduk asli dunia digital (generasi yang lahir setelah 

ditemukannya teknologi digital) – untuk memahami dan mengarahkan produk-

produk baru, mendorong siswa untuk saling mengajar.Retensitertinggi dalam 

menguasai suatu pengetahuan didapat dari mengajar orang lain (saling mengajari).  

 

The Collaborator 

Sebagai seorang pendidik harus dapat memanfaatkan perangkat kolaborasi dan 

untuk memukau peserta didik.Guru juga harus menjadi kolaborator, berbagi, 

berkontribusi, beradaptasi dan menciptakan hal-hal baru. 

 

The Model 
Kita harusmenjadi modelperilakuyang kitaharapkan menjadi perilakusiswa. 

Gurusekarang dituntut untukmengajarkan nilai-nilai dasar kehidupan.Seringkali 

sosok kita menjadi sesuatu yang paling mewarnai kehidupan 

siswa.Gurubertemusiswalebih sering, lebih lama danlebih bisa diandalkan 

daripadaorang tua mereka. Inibukan kritikterhadap orang tua,tapi lebih 

merupakanrefleksi. 
 

The Leader 

Apakahmereka menjadiperintis prosespengintegrasianTIKatausekedar 

pelatihteknologi,pelatihTIKdan guruadalah guru yang memimpin dengan contoh-

contoh nyata.Apakah seorangmaverickatauadopterawal, seorang pendidikabad 

21adalahseorang pemimpin.Kepemimpinan, seperti layaknya tujuan yang jelas 

sangatmenentukan bagi keberhasilanatau kegagalansuatu proyek. 

  

Kedelapan karakteristik pendidik disebut di atas penting.Salah satu yang perlu 

dijabarkan dalam paper ini adalah karakter pendidik sebagai pemimpin (the 

leader).Jerry W. Samples dari universitas Pittsburgh (2002) mengutip 

pendapatHeather W. Hackman bahwasanya agar pembelajaran dapat lebih diterima 



 

 

peserta didik, dia mengatakan:” Be a leader!Salah satu tugas pendidik adalah terkait 

dengan proses kegiatan belajar-mengajar (teaching-learning process) yaitu 

mengupayakan terjadi perubahan pada diri peserta didik (belajar), dan menciptakan 

(to create) cara-cara yang dapat mewujudkan terjadinya perubahan pada diri peserta 

didik (mengajar). Kesatuan dua proses kegiatan (belajar-mengajar) dapat 

dilaksanakan dengan baik manakala pendidik dapat memainkan peran sebagai 

seorang pemimpin.  Samples (2002) mengutip pendapat Heather W. Hackman 

bahwasanya agar pendidik dapat diterima oleh  kelas, ia harus dapat menjadi 

pemimpin (Be a leader!).  

Adapun karakteristik penting yang harus dipenuhi seorang pendidik yang 

pemimpin (a requirement for being able to lead followers or students) adalah 

pertama,pendidik sebagai pemimpin perlu mampu (1) beromunikasi dengan jelas, 

sederhana, dan gamblang; (2) menghadapi situasi belajar/mengajar yang tidak 

terduga dan/atu menimbulkan masalah; (3) membangun budaya  saling percaya 

(trust) dan budaya kebersamaan (partnership); (4) mengingat misi pemimpin (yakni: 

sebagai seorang guru sekolah) dan bekerja untuk mencapai tujuan khusus, dan (5) 

kreatif, berimbang dan reflektif setiap saat. 

Kedua,seorang guru disebutpemimpin jika ia memilikivisi. Hubunganantara 

visidan duniapengajaransangat mudahuntuk melihat. Artinya jika ada 

penetapanperencanaanjangka panjangdan tujuanjelas.Kinerjagurudenganvisidan 

perencanaanjangka panjangmenunjukkanbahwa siswaadalahjauh lebih 

baikdaripadaseorang gurutanpavisi. 

Ketiga, kualitas ketiga dalam potret seorang guru sebagai seorang pemimpin 

adalah keberanian untuk mengajar.Mereka adalahagen perubahan. Selain itu, 

pengajaran yang efektifberasal dariidentitasdan kejujuranguru. Lebih penting 

lagimungkin,pengajaran yang efektifmelibatkanbanyakpengorbanandari diriguru. 

Kepemimpinan, dengan kata lain, hanya dapat dicapaijikadiprakarsai oleh, dan 

digabungkan dengan, 'keberanian untuk mengajar'.Yang dimaksud dengan 

'keberanian untuk mengajarkan' adalah bahwaguruyang memilikikeberanianberkut 

ini. 

1. Mengetahui bahwamengajar adalahbukan tentangguru, tetapi tentangsiswa. 

2. Mempercayai  bahwasiswa beranimengambil risiko, yang diperlukanuntuk 

belajar, ketikagurumenciptakan suasana yangaman untukbelajar 

3. Memilikigairah untuksemua yangdilakukan danmengetahui cara 

untukmengkontaminasisiswanya. 

4. Sangat percayadanmenanamkan ke dalam dirisiswagagasanbahwa belajar 

adalahbukan berapa banyakyang didapatkan, tapi berapa banyakyang 

dikeluarkan. 

5. Mengidentifikasikekuatan-kekuatan danpengikutnyadan menjadikan mereka 

dapat diamati dan menerima umpan balik dalam area pembelajaran yang 

mungkin mengalami perubahan dan perkembangan.Hal ini dapat dicapai dengan 

minat yang aktif terhadap ide-ide masa kini dalam pengajaran bahasa.  

6. Menganggapkelassebagai sebuah tim 

7. Mendapatkan pemecahan masalah sebelumminta bantuan 

8. Memilikikeinginan dan bersemangatdalam perbedaandan bekerja keras 

untukmencapai-nya. 



 

 

9. Mengidentifikasi danbekerja padatantangan di masa depan. 

  

Banyaknya kemampuan dan sifat khas yang melekat pada pendidik sejatinya 

bukanlah tuntutan yang mengada-ada, akan tetapi dikarenakan oleh terjadinya 

banyak perubahan baru, ketidak pastian, maupun tantangan-tantangan yang muncul 

dari dalam maupun lingkungan sekolah. Pendidik diharapkan mampu tampil 

memberikan dukungan terhadap perkembangan yang begitu cepat pada masing-

masing pribadi,dan masyarakat.Banyaknya tantangan baru yang harus dihadapi 

pendidik, maka perannya tidak sebatas dapat mendidik, mengajar dan membimbing, 

tetapi juga memimpin. Pendidik sebagai pemimpin menggunakan waktu untuk 

meningkatkan kemampuan diri, kemampuan orang-orang yang bekerja dengannya, 

maupun di tempat ia bekerja.Pemimpin adalahprofesional. Seseorang 

yangmemilikikarir, yang memilikibanyak talentadan keterampilan, yang 

merupakanseorang pemikir, pemecah masalah, dan pembuatkeputusan, adalah 

seorang profesional. Guruprofesionalmengakui bahwakelasadalah lingkunganyang 

kompleks, guru yang palingsuksesadalah orang yangmampu membuatkeputusan 

danmemecahkan masalahdalamlingkungan(Wong). 
 
 

D. Perguruan Tinggi dan Penyiapan Tenaga Kependidikan 

Keterampilan abad ke-21mendukung pengembangan 

profesionalgurumemasukkanketerampilanke sekolah-sekolahdan ruang 

kelas.Inisiatifpengembanganketerampilan profesionalyang suksesdi abad ke-21, 

meliputi karakteristikfundamental yangditerima secara luas, seperti: 

1. Memastikanpendidikmemahami pentingnyaketerampilanabad ke-21dan cara 

terbaik untukmengintegrasikanmereka ke dalam pembelajaran harian. 

2. Mengaktifkankolaborasi di antara semuapeserta. 

3. Memungkinkanguru dan kepala sekolahuntuk membangunkomunitasbelajar 

mereka sendiri. 

4. Penyadapankeahliandalamsekolah melaluipelatihan, pendampingan, danteam 

teaching. 

5. Mendukungpendidikdalam peran merekasebagai fasilitatorpembelajaran. 

6. Menggunakan alatteknologi abadke-21. 
 

Rekomendasipelaksanaannya digambarkan sebagai berikut ini 

 



 

 

 
 

Beberapa deskriptor guru abad 21 tabel berikut ini perlu diupayakan 

pewujudannya, dan merupakan peluang  bagi perguruan tinggi untuk menunjukkan 

perannya dalam mempersiapkan pendidik  dalam mewujudkan generasi emas 

Indonesia 2045. 

 

Adaptable Adventurous Artistic Bridge builders 

Caring Collaborative Collegial Comfortable with 

paradox 

Communicative Creative Culturally aware Current 

Disciplined Dynamic Enterprising Evolved 

Excitable excited experiential Exploring 

Flexible Humble Information 

hunting 

Innovative 

Integrating Interested Intrepid Involved 

Leaders Leaners Life-long learner Listeners 

Networkers Open-minded passionate Persevering 

Persistent Pioneering Positive Probing 

Process-oriented Process-

oriented 

Questioners Reflective 



 

 

Relationship-

builders 

Relentless Resilient Seize opportunities 

simpatico Learn-oriented venturesome visionary 

 

Berbekal diskriptor disebut di atas diperlukan untuk menghadapi dunia yang 

berubah, sebagaimana dikatakan oleh Kristin Hokanson  “it is not ideas or 

descriptor that are different, the WORLD is different …”;Sementara itu …. The 

manifestation of what those words look like in practice is different (Chris Lehmann). 

Perubahan dalam praktik dimaksud mencakupi: 
 

Collaboration Information literacy 

Community building Personal learning environment 

Metacognition Workflow 

Global awareness Learning momentum 

Relevance Continual & personal professional development 

Visual literacy  

 

Adapun peralatan yang memfasilitasi terjadinya perubahan dimaksud adalah:  

 

Web 2.0 Social networking sites: facebook, twitter, dsb 

Read/write web Blogs 

User generated content Wikis – ensiklopedia yang dibuat oleh banyak 

orang dengan tujuan saling berbagi 

Social Podcast – software yang membantu lembaga 

yang memproduksi file audio/video untuk 

diunduh mereka yang berminat 

Driven by RSS Newsreaders 

interactive Photo/video sharing 

 

 

E. Rekomendasi 

Pendidikan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya 

generasi emas Indonesia 2045 lewat penyediaan guru yang memiliki kekhasan 



 

 

karakter guru abad ke-21, di antaranya guru sebagai instructional leader, memiliki 

hati dan pikiran dan tindakan  yang difokuskan untuk kebutuhan  siswa. Dengan 

demikian guru tidak hanya sebagai manager kegiatan belajar-mengajar (tidak hanya 

puas dengan mengetahui bahwa pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan 

sistem yang digariskan), akan tetapi perlu menyoal apakah sistem pembelajaran 

yang telah berjalan tersebut memang efektif, mengedepankan kepentingan siswa, 

dsb. 

Pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi emas perlu dukungan sistem 

yang dapat bahu membahu membantu mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, 

seperti TVO Parents (Canada) yang dapat memberikan ragam informasi yang 

bermanfaat bagi semua khalayak terkait dengan kegiatan pendidikan.Perguruan 

tinggi dapat menyediakan tenaga ahli dalam berbagai bidang yang dapat 

memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam berperanserta mencapai tujuan 

pendidikan. 

Dinas dan Lembaga pendidikan perlu memiliki devisi sumber daya 

pengembangan bagi penyiapan generasi masadepan yakni generasi pembelajar 

sepanjang hayat, serta komunitas pembelajar professional (Professional Learning 

Community) seperti Lesson Study (Jogyou Kenkyu),suatu organisasi yang bertujuan 

untuk mengembangkan profesionalisme guru, yang memiliki visi pembelajaran, 

membangun budaya belajar-mengajar, dan membangun pembelajaran.Perguruan 

tinggi dapat berkolaborasi dalam praktik pelaksanaan kegiatannya. 
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