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ABSTRAK 

 Pembentukan karakter seorang guru sangat penting, karena itu menjadi dasar bagi 

pembentukan karakter peserta didik. Seorang Guru Lasallian pun dituntut untuk memiliki 

karakter yang unggul sehingga menjadi perwujudan bagi pengembangan karakter peserta 

didik di sekolah. Dengan bertitik tolak pada Spiritualitas Lasallian yakni Spirit of Faith, 

Service, Community, De La Salle mengemukakan beberapa karakter yang harus dimiliki oleh 

seorang guru Lasallian, yakni kehadiran Tuhan dalam proses pembelajaran, guru mengenal 

baik peserta didik, interaksi baik antara siswa dan guru, guru sebagai pelayan yang baik dan 

setia, guru mengimplementasikan pedagogik Lasallian: teaching minds, touching hearts, 

transforming lives dan twelve virtues of a good teacher. 
 

Kata Kunci: Karakter guru, guru  Lasallian, dua belas kebajikan seorang guru yang baik 

. 

 

ABSTRACT 

 Formation the character of a teacher is very important, because it becomes the basis 

for the character formation of learners. A Lasallian Teacher is required to have a superior 

character so that becomes the embodiment for the development of the character of learners in 

school. Reflecting on Lasallian Spirituality, Spirit of Faith, Service, Community, De La Salle 

poses some characters a Lasallian teacher must possess, whether God is in the learning 

process, the teacher knows the learner well, the interaction between the student and the 

teacher, the teacher good and faithful servants, teachers apply Lasallian pedagogy: teaching 

the mind, touching the heart, transforming the life and the twelve virtues of a good teacher. 

 

Keywords: The teacher's character, Lasallian Teacher, twelve virtues of a good teacher. 

 

PENDAHULUAN 

Karakter adalah suatu nilai yang sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan 

hidup. Karakter merupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup. 

Dalam bidang pendidikan, semua elemen masyarakat yang ada di sekolah perlu memiliki 

karakter yang unggul sehingga bisa mempengaruhi hidup orang lain lewat teladan dan 

perilaku yang ditunjukkannya. Artinya, sebagai  penerus bangsa, semua masyarat di lembaga 

pendidikan (swasta ataupun pemerintah) baik guru, dosen, staf pegawai, mahasiswa maupun 
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peserta didik harus memiliki sifat dasar dan karakter yang kuat, sehingga mewujudkan 

generasi unggul, mandiri, cerdas dan berkarakter kuat. Harapan dan usaha tersebut sampai 

saat belum juga menunjukkan sebuah perbaikan dan hasil yang nyata. 

Pendidikan karakter dalam bidang pendidikan sangat penting. Dalam UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa “pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya 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. Ini menunjukkan bahwa 

pendidikan pun difungsikan untuk dapat membentuk watak/karakter serta kepribadian yang 

baik.” Isi dari UU ini mau menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia sangat menekankan 

pendidikan dan pembentukan karakter bagi peserta didik sehingga dapat menciptakan 

manusia yang memiliki kepribadian yang tinggi. Pendidikan adalah proses internalisasi 

budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat 

menjadi beradab. 

Pemerintah pada beberapa tahun terakhir ini mulai mendesain beberapa kurikulum 

baik di tingkat sekolah dasar, menengah maupun dalam tingkat pendidikan tinggi guna 

menggalakkan kembali pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah 

ataupun di kampus. Walaupun demikian, dalam implementasinya cita-cita tersebut dalam 

prakteknya masih direduksi pada pendidikan karakter kurang komprehensif dan sistematis, 

karena dalam proses pembelajaran ataupun perkuliahan masih menekankan pengajaran nilai-

nilai saja (sisi kognitif saja), sebaliknya pendidikan nilai untuk membangun karakter kurang 

tercapai. Pendidikan nilai yang diajarkan selalu ada pada level pengetahuan, sebaliknya 

perubahan perilaku dan mental peserta didik kurang mendapat perhatian. 

Guru merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pendidikan karakter di 

sekolah dasar. Asmani (2016:60) menegaskan “guru adalah aktor penting bagi kemajuan 

peradaban bangsa ini. Dialah yang diharapkan mampu membentuk kepribadian, karakter, 

moralitas, dana kapabilitas intelektual generasi muda. Inilah tugas yang diharapkan dari 

seorang guru. Tugas peradaban yang sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa. 

Berawal dari gurulah seorang murid mengenal ilmu, nilai, etika, moral, semangat, dan dunia 

luar yang masih asing bagi dirinya, khususnya mereka yang tiggal dari pusat-pusat kota.” 
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Guru menjadi pusat pengembangan karakter peserta didik, karena dalam diri seorang guru 

terkandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipancarkan dalam kehidupan peserta didik. 

Artinya, pendidikan karakter di sekolah dasar akan mengalami peningkatan, kemajuan dan 

berpengaruh pada perilaku peserta didik, jika seorang guru SD memiliki keutamaan-

keutamaan atau karakter hidup yang baik untuk bisa dibagikan bagi peserta didik. Sebaliknya 

guru yang lemah dalam kepribadian niscaya membawa efek buruk bagi pengembangan 

karakter siswa di sekolah. 

Penegasan tersebut memberikan arti bahwa guru tidak cukup kalau hanya memiliki 

pengetahuan. Ia bukan hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik, pemberi 

keterampilan dasar dan kepribadian yang unggul. Sardiman (2016:137) menegaskan 

“seseorang dikatakan sebagai guru tidak cukup „tahu‟ sesuatu materi yang akan diajarkan, 

tetapi pertama ia harus merupakan seseorang yang memiliki „kepribadian guru‟ dengan segala 

ciri tingkat kedewasaannya. Dengan kata lain, untuk menjadi pendidik atau guru, seseorang 

harus memiliki kepribadian.”  Hal yang sama pula diungkapkan oleh Asmani (2016:60) 

bahwa “seorang guru tidak cukup hanya sekadar transfer of knowledge (memindahkan ilmu 

pengetahuan) dari  sisi luarnya saja, tapi juga transfer of value (memindahkan nilai) dari sisi 

dalamnya. Perbaduan dalam dan luar nilah yang akan mengokohkan bangunan pengetahuan, 

moral dan kepribadian murid dalam menyongsong masa depannya.” Ia bukan saja pembawa 

ilmu pengetahuan akan tetapi juga menjadi contoh pribadi manusia. Inilah makna dari istilah 

keteladanan. Karena guru adalah mengajar sekaligus mendidik, maka keteladanan dari 

seorang guru menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Keteladanan sesuatu yang 

dipraktekkan dan diamalkan, bukan hanya dikatakan, diperjuangkan ataupn dikhotbakan. 

Benar tidak mudah menjadi seorang yang pantas diteladani, tapi itulah yang harus ditunjukkan 

oleh seorang guru. Untuk menjadi teladan bagi murid, bukanlah perkara yang mudah. Banyak  

indikator tangkah laku yang harus ditunjukkan dalam sikap dan perkataan, baik di lingkungan 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk itu, setiap guru harus senantiasa berupaya 

menjadi teladan bagi setiap muridnya, sehingga keteladanan yang diberikan akan mampu 

membawa perubahan yang berarti bagi murid dan juga bagi sekolah tempat ia mengabdi.  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di mana guru harus 

memiliki 4 kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial dan kompetensi profesional. Dari empat kompetensi tersebut, kompetensi yang paling 

mendasar untuk menjadi seorang guru yang mampu mendidik karakter anak didik, yaitu 



Seminar Nasional PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 1, Desember 2017 

 

184 
 

kompetensi kepribadian. Mendidik karakter berarti tugas seorang guru bukan sekadar 

menumpahkan semua ilmu pengetahuan tetapi juga “mendidik” seorang menjadi warga 

negara yang baik, menjadi seorang yang punya kepribadian baik dan utuh. Mendidik berarti 

mentransfer nilai-nilai luhur kepada siswanya. Nilai-nilai tersebut  harus diwujudkan dalam 

tingkah lagu sehari-hari. Oleh karena itu, pribadi guru itu sendiri merupakan perwujudan dan 

nilai-nilai yang akan ditransfer. Mendidik berarti memanusiakan manusia. Mendidik berarti 

pula mengantarkan anak didik agar menemukan dirinya, menemukan kemanusiaannya. 

Dalam proses pembelajaran,  aktivitas belajar di sekolah dan di kelas adalah 

kesempatan dan pengalaman berinterakasi antara guru dan peserta didik. Dalam rangkah 

itulah, maka sangat dibutuhkan seorang guru yang dapat menjadi role model, karena guru 

memiliki kompetensi kepribadian dan sosial. Guru diharapkan menjadi panutan bagi 

siswanya. Akan tetapi sampai saat ini, banyak guru yang mengalami kehilangan identitas 

karena diduga lembaga pendidikan itu sendiri belum memiliki standar kompetensi guru yang 

baku untuk diajarkan, diberikan atau ditawarkan kepada para calon SD. Artinya, lembaga 

tinggi yang meluluskan calon seorang guru sekolah dasar kurang memiliki spiritualitas yang 

menjadi dasar/semangat profesionalisme bagi mereka. Akibatnya lulusan calon guru tersebut 

mengalami kepribadian yang rendah dan bahkan unya karakter yang kurang dibanggakan.  

Sampai saat ini masih ada lembaga pendidikan yang belum memiliki standar 

kompetensi guru yang baku sehingga guru-guru yang diterima belum diketahui tingkatan 

kompetensi mengajarnya. Akibatnya, saat ini pengajaran pendidikan karakter yang dilakukan 

menjadi belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran komponen pembentukan karakter pada kompetensi kepribadian dan 

sosial seorang guru. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menciptakan dan mengembangkan 

kompetensi yang kurang sehingga setiap guru dapat mengajar pendidikan karakter secara 

optimal. Misalnya menurut Kosmas (2017:380-381) bahwa ada kekawatiran di dalam dunia 

pendidikan dasar yang kini menyeruak ketika menyaksikan beberapa guru SD yang tidak 

menjalankan tugasnya secara profesional. Ada beberapa kejadian di sekolah-sekolah dasar di 

mana guru lebih banyak menghukum daripada memberikan pujian/penghargaan (reward) 

kepada siswanya. Dunia pendidikan yang harusnya penuh dengan kasih sayang, tempat untuk 

belajar tentang moral, budi pekerti, kesempatan untuk membentuk potensi, bakat, kemampuan 

mereka, justru sekarang ini dekat dengan tindak kekarasan dan asusila. Hal ini terjadi karena 

seorang guru SD kurang mampu mengenal, berelasi, bersahabat dan berkomunikasi dengan 
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siswanya. Terjadi hubungan yang jauh antara siswa dan guru. Guru hanya bertugas sebagai 

pengajar, tanpa memperdulikan kebutuhan siswanya, tidak dapat menyentuh hati mereka, 

kurang menyapa mereka, dan konsekuensinya peserta didik tidak mengalami sebuah 

perubahan dalam hidup. 

Dalam konteks itulah maka tulisan ini akan menyoroti tentang pembentukan karakter 

seorang guru pendidikan dasar yang ada di Program Studi S1 PGSD Universitas Katolik De 

La Salle Manado. Dalam rangkah pembentukan calon guru sekolah dasar yang punya karakter 

baik, maka tulisan ini akan memaparkan beberapa indikator tentang spiritualitas pendidikan 

Lasallian yang bisa membantu pembentukan karakter seorang guru Lasallian di SD sehingga 

hal itu menjadi dasar pembentukan karakter peserta didik di sekolah. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif, yaitu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan 

masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, 

menganalisis, dan menginterpretasikannya metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata 

menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Alasan 

penulis menggunakan metode ini adalah karena pada dasarnya penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif.  Selain itu, metode ini dianggap cukup tepat untuk melakukan 

pendekatan terhadap masalah yang akan diteliti. 

 

Hakekat Pembentukan Karakter Seorang Guru 

Menurut kamus bahasa Indonesia Purwadarminta (dalam Simorangkir, 2013:40) 

karakter diartikan tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, ahklak atau budi pekerti yang 

membedakan  seseorang dengan orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa karakter merupakan 

nilai-nilai prilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri,sesama manusia, 

lingkungan dan kebangsaan yang terwwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hokum, tata karma, budaya dan adat istiadat. 

Karakter merupakan sifat kejiwaan, ahklak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas 

seseorang. Hidayatullah (2010:13) menegaskan “karakter adalah kualitas atau kekuatan 

mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus 

yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain.” 

Selanjutnya, menurut Lickona (1997), terdapat tiga komponen pembentukan karakter baik, 
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yaitu mengetahui hal yang baik (Moral Knowing), keinginan untuk melakukan yang baik 

(Moral Feeling), dan melakukan hal yang baik (Moral Behavior). Ketiga hal ini diperlukan 

untuk mengarahkan dan membentuk pendewasaan moral. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

dikemukakan bahwa seorang guru harus memiliki empat dasar kompetensi, yakni kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dari 

keempat kompetensi tersebut, kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang paling 

mendasar untuk menjadi seorang guru yang memiliki karakter dan menjadi landasan karakter 

anak didik di sekolah. Secara khusus kompetensi kepribadian seorang guru dapat dijabarkan 

dalam beberapa indikator penting, yakni (1) berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan 

norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; (2) tampil sebagai pribadi 

yang jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (3) tampil 

sebagai pribadi yang mantap, dewasa,  stabil dan berwibawa; dan (4) menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab, rasa bangga sebagai tenaga pendidik dan rasa percaya diri (Nanawi, 

2012:50). 

Kompetensi kepribadian menjadi titik penting yang perlu diperhatikan dan 

dikembangkan oleh seorang guru. Kompetensi ini pula meliputi kemampuan personalitas, jati 

diri sebagai seorang tenaga pendidik yang menjadi panutan bagi peserta didik. Janawi 

(2012:50) menegaskan kompetensi kepribadian selalu menggambarkan prinsip bahwasanya 

guru adalah sosok yang patut digugu dan ditiru. Dengan kata lain, guru menjadi suri teladan 

bagi peserta didi atau guru menjadi sumber dasar bagi peserta didik, apalagi untuk jenjang 

pendidikan dasar atau taman kanak-kanak. Karena anak berbuat dan berperilaku cenderung 

mengikuti apa saja yang dilihat dan didengarnya. Masa-masa ini anak lebih bersifat meniru 

apa yang dilihat dan didengarnya. Itu pula sebabnya, perkembangan awal sering disebut 

sebagai proses meniru atau imitasi. 

Uraian tersebut serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam 

sistem pendidikan yang diinginkan yaitu: “ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun kars, 

tut wuri handayani” yang artinya bahwa guru harus menjadi contoh dan teladan yang baik, 

membangkitkan motivasi belajar siswa serta mendorong atau memberikan dukungan dari 

belakang. Guru menjadi panutan bagi peserta didik. Ia juga harus memiliki kekuatan 

kepribadian yang positif sehingga dapat dijadikan sumber inspiratif bagi peserta didik. Untuk 

lebih jelas Kusniasih (2017:55) menegaskan dikatakan sia-sia jika seorang guru mengajarkan 
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kebaikan jika ia sendiri bukan sosok pribadi yang baik. Pribadi guru yang baik, mengajar dan 

mendidik dengan perkataan dan perilakunya di hadapan murid, disengaja maupun tidak 

disengaja. Disadari atau tidak, peserta didik selalu belajar dari figure guru dan orang-orang 

yang dianggap baik. 

Berdasarkan beberapa penegasan tersebut maka dapat disintesiskan bahwa kompetensi 

kepribadian sangat penting seorang guru dan menjadi dasar baginya dalam pengembangan 

pribadi peserta didik. Guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan sangat membantu 

upaya pengembangan karakter siswa. Kepribadian guru akan menentukan  keberhasilan anak 

didiknya. Guru yang punya pribadi yang unggul, berkarakter dan punya nilai-nilai etika akan 

menghantarkan anak didiknya kearah keberhasilan mencapai tujuan yang cerah. Dengan kata 

lain, karakter seorang guru menjadi dasar pembentukan karakter peserta didik di sekolah. 

 

Karakter Seorang Guru Lasallian 

Universitas Katolik De La Salle merupakan salah satu perguruan tinggi di Sulawesi 

Utara yang sangat menekankan pada aspek pendidikan karakter bagi mahasiswa khususnya 

bagi calon-calon guru sekolah dasar. Di samping berbagai peraturan pemerintah, pedoman-

pedoman nasional RI tentang berbagai kompetensi dan peningkatan keprofesionalan seorang 

pendidik, Unika De La Salle memiliki spiritualitas Lasallian yakni “Spirit of Faith, Service 

and Community” yang menjadi motor dan semangat bagi calon guru sekolah dasar dalam 

proses pembentukan karakter mereka yang kelak bisa menjadi landasan utama bagi 

pengembangan karakter peserta didik. Untuk itu, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa 

indikator penting dalam spiritualitas seorang guru Lasallian sebagai dasar pembentukan 

karakter seorang guru di tingkat sekolah dasar. 

 

1. Menghadirkan Tuhan dalam Setiap Aktitvas di Sekolah 

Guru yang berkarakter adalah guru yang selalu menghadirkan Tuhan dalam seluruh 

tugas dan pekerjaannya di sekolah. Ia menyadari bahwa peranan Tuhan sangat penting 

bagi seluruh aktivitasnya. Guru sebagai pribadi yang memiliki hidup rohani dan punya 

iman akan Allah, ia sepantasnya sadar bahwa sebelum dan mengakhiri proses 

pembelajaran di sekolah maupun di kelas selalu menghadirkan Tuhan. Unsur inilah yang 

sangat ditekankan oleh De La Salle kepada para guru di sekolah dasar. Dengan 

berdasarkan pada salah satu spiritualitas Lasallian yakni spirit of faith, De La Salle selalu 



Seminar Nasional PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 1, Desember 2017 

 

188 
 

mengajak kepada seluruh guru atau pendidik untuk tidak henti-hentinya menghadirkan 

Tuhan sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan di sekolah, dengan berkata: Let us 

remember that we are in the holly presense of God. Kalimat ini menegaskan bahwa 

seorang guru perlu mengingat dan sadar bahwa setiap pekerjaan yang dilakukannya selalu 

dalam terang Tuhan. Untuk itu, ia sepantasnya menghadirkan Tuhan dalam pekerjaannya. 

Dalam konteks itulah, De La Salle membuat metafora bahwa guru adalah seorang 

duta atau utusan Tuhan untuk memberikan nilai-nilai rohani bagi peserta didik. Guru 

adalah seorang pemimpin yang diutus oleh Allah untuk memberikan pendidikan, 

pengajaran dan kasih kepada peserta didik. Oleh karena itu, maka seorang guru selalu 

bertindak baik dan penuh cinta kasih, karena ia adalah wakil Tuhan dalam melakukan 

pekerjaannya sebagai guru. John Baptis De La Salle menegaskan “salah satu cara  untuk 

menunjukkan pekerjaan yang kita lakukan sebagai seorang guru dan pemimpina 

pendidikan adalah memahami diri kita sendiri sebagai orang yang telah dipanggil menjadi 

duta-duta Allah (called to be God’s ambassadors). Sehubungan hal tersebut, Mann (2017: 

91) menegaskan:  

We are called to serve as ambassadors to the faculty, staff, and the whole of the 

educational community by setting a vision for themselves and their work in schools that is 

anything but mundane. We are called to be ambassadors of hope for our present and former 

students . . . enkindling in others an awareness of and hunger for a deeper sense of meaning and 

purpose . . . fanning to flame in those entrusted to our care undiscovered [or forgotten] dreams 

and noble passions.  

 

Dalam arti itulah, maka seorang guru perlu merepresentasikan segala keutamaan, 

nilai, sikap religius yang dikehendaki oleh Tuhan (John Baptis De La Salle, dalam 

Meditation, #193.2). Guru yang baik adalah guru yang tidak bertindak hanya demi 

kepentingannya sendiri atau sesuai apa yang dia kehendaki. Dalam menjalankan tugas 

sebagai pendidik, ia perlu belajar mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan lewat 

kehidupan rohani dan pengembangan spiritualitas rohani yang kuat. Kekuatan inilah yang 

akan memberikan semangat baginya dan menjadi panutan bagi peserta didik. 

2. Guru Mengenal Baik Peserta Didik 

Salah satu indikator guru yang berkarakter adalah ia mampu mengenal pribadi masing-

masing peserta didiknya dan memberikan keterampilan, pengetahuan dan pelayanan 

sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sardiman (2016:142) menegaskan bahwa “guru 

harus mengenal diri siswanya. Bukan saja mengenal sifat dan kebutuhannya secara umum 

sebagai sebuah kategori, bukan saja mengenal jenis minat dan kemampuan, serta cara dan 
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gaya belajarnya, tetapi juga mengetahui secara khusus sifat, bakat/pembawaan, minat, 

kebutuhan, pribadi serta aspirasi masing-masing anak didiknya.” Hal yang serupa 

ditegaskan oleh Kosmas (2017:380) bahwa seorang guru menjadi sehati dan sejiwa 

dengan mereka yang diajarkannya, memberikan teladan dan kesaksian hidup yang baik 

bagi anak didiknya. Artinya seorang guru dapat menolong peserta didiknya, jika ia 

mampu mengenal, bersahabat, dekat, dan menyentuh hati peserta didik. “if you do not 

know your students, you cannot help them.” Dengan bertindak demikian, seorang guru 

dapat menyentuh hati anak didiknya, mendorong dan menggerakkan hati mereka sehingga 

membawa pembaharuan dalam hidup mereka. 

Konsep inilah yang juga dipertegas oleh De La Salle bahwa guru Lasallian perlu 

mengenal setiap pribadi peserta didiknya. Ia berusaha merawat, menjaga dan mendidik 

siswa dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, De La Salle menyebut guru 

sebagai seorang gembala yang baik (Good Shepherds). Seperti seorang gembala yang 

selalu berusaha menjaga, merawat, memberi makanan dan minuman kepada domba-

domba begitupun seorang guru melakukan hal yang sama. Bagi De La Salle, seorang guru 

yang memiliki kepenuhan hidup jika ia memberikan dirinya bagi semua orang khususnya 

mereka yang hilang, terlupakan, diejek dan tersingkirkan. Inilah misi utama dari guru 

sebagai gembala yang baik. Bagi De La Salle tugas pokok seorang guru adalah mencari 

domba-domba (peserta didik) yang hilang dan ketika menemukannya meletakkannya di 

atas bahunya dan membawanya ke tempatnya untuk dijaga, dipelihara, dan dididik dengan 

nilai-nilai kebenaran  (De La Salle, dalam Meditation, #196.1). Menjadi Lasallian teacher 

sangat membutuhkan pengorbanan bahkan sering mendapat pencobaan. Guru perlu 

merawat, mendidik dan mengajar mereka yang sulit dan miskin. De La Salle 

mengharapkan guru sebagai gembali yang baik punya sikap rendah hati. 

3. Interaksi yang Baik antara Murid dan Guru 

Segala kebutuhan peserta didik bisa diatasi, jika terjadi komunikasi dan interaksi yang 

baik dan sakral antara siswa dan guru. Sehubungan dengan hal tersebut, Mann (2012:2) 

menegaskan bahwa salah satu ciri khas utama dari pedagogik Lasallian adalah interaksi 

yang suci antara siswa dan guru. Pendidikan dan pengajaran Lasallian adalah sebuah 

karunia yang terkandung misi, semangat, pemberian diri dan sebuah panggilan. Dengan 

berlandaskan pada salah satu spiritualitas Lasallian yakni the Spirit of Community, maka 

semua anggota dalam Lembaga pendidikan misalnya guru, siswa, staff, dan pegawai 
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lainnya memiliki relasi yang suci dan baik, saling menghargai dan menghormati, 

solidaritas, dan saling menguatkan satu sama lain. Kekuatan besar dalam pendidikan 

Lasallian adalah kebersamaan, komunitas dan persaudaraan. Dalam bukunya the Conduct 

of the Christian School, De La Salle menegaskan bahwa karakter utama dari pendidikan 

Lasallian adalah hidup komunitas yang baik yakni usaha/perbuatan dilakukan secara 

bersama dan disetujui pula secara bersama-sama (Brother Léon Lauraire, 2006:62). 

Makna hidup komunitas tersebut adalah perhatian kepada peserta didik, anggota atau 

sesama khususnya mereka yang miskin, tersingkirkan, dan terabaikan (option for the 

poor).  Sehubungan dengan hal tersebut, De La Salle menegaskan:  “the teacher know 

each pupil and do everything possible to preprare them for lif e….the teacher by truly 

understanding and acknowledgeing the uniqueness of each student. It is important that a 

teacher individualize communications as often possible. As mentioned earlier, use the 

student‟s name as often as possible.” (Seebach dan Charron, 2015:11). Singkatnya, guru 

perlu mengetahui karakteristik dan kemampuan setiap peserta didik. Guru juga sesering 

mungkin berkomunikasi secara pribadi dengan siswanya, dan gunakan nama mereka 

sesering mungkin. Dengan cara ini, guru akan lebih mudah menyentuh hati dan perasaan, 

peserta didik. Lewat sapaan nama, peserta didik merasa dikenal, dihargai dan diterima 

sebagai seorang anak yang sesungguhnya. 

 

4. Guru Sebagai Pelayan yang baik dan setia 

Di samping sebagai seorang pemimpin (leader) ataupun fasilitator, seorang guru juga 

disebut sebagai pelayan. Dalam beberapa tulisannya, De La Salle menyebut guru sebagai 

pelayan yang baik dan setia (good and faithful stewards). Lewat spiritualitas Lasallian 

yakni The Spirit of Service, seorang guru dengan penuh kebaikan dan kesetiaan melayani 

siswa yang diajarkannya di sekolah. Dengan pelayanan yang ramah, baik dan setia, 

peserta didik merasa dihargai, dihormati, dan diperhatikan.  De La Salle memberikan 12 

keutamaan bila menjadi seorang guru yang baik dan dapat menyentuh hati siswa. Salah 

satu keutamaan tersebut adalah sikap kelemah-lembutan (gentleness). Seorang guru tetap 

menjaga keseimbangan antara bersikap tegas dan lembut kepada peserta didik. Melalui 

kelemahlembutan dan kesopanan dari seorang guru, maka guru tersebut akan mudah 

didekati dan dijumpai oleh peserta didik. Semangat inilah yang diharapkan oleh De La 

Salle supaya guru-guru selalu bersedia dan mudah didekati atau dijumpai (the teacher is 
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always approachable) baik di dalam maupun di luar kelas. Seorang guru harus siap 

melayani peserta didik di mana dan kapan pun mereka meminta bantuan. 

 

5. Pedagogik Lasallian: Teaching Minds, Touching Hearts, and Transforming Lives 

Salah satu tugas seorang guru adalah mentransfer ilmu pengetahuan  kepada peserta didik, 

yang disebut oleh De La Salle sebagai teaching minds. Namun yang perlu ditekan oleh De 

La Salle adalah ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik bukanlah 

sesuatu yang abstrak melainkan mengajar dan mendidik siswa dengan nilai-nilai 

kebenaran, iman akan Tuhan, moralitas, budi pekerti, etika, moral dan budaya. Dengan 

kata lain melalui pendidikan, seorang siswa bukan hanya menjadi seorang yang cerdas 

melainkan menjadi seorang manusia yang lebih baik (a better human). Guru mengajar 

siswa supaya mereka memperoleh kehidupan yang baik lewat pembelajaran menurut 

agama mereka masing-masing dan mendidik mereka tentang pendidikan yang cocok 

dengan bakat dan potensi peserta didik (Battersby,1958). Menurut De La Salle, memang 

penting untuk mengajar siswa tentang keterampilan membaca, menulis, dan menghitung, 

namun jauh lebih penting jika guru melatih mereka untuk hidup jujur, saleh dan adil. 

Guru Lasallian juga diharapkan dalam proses belajar mengajar tidak hanya terfokus 

pada transfer pengetahuan baik ilmu yang abstrak maupun berupa etika, moral dan 

sebagainya, melainkan seorang guru yang baik jika ia mampu menyentu hati peserta didik, 

inilah yang De La Salle sebut sebagai touching hearts. Seorang guru yang profesional dan 

berkarakter mampu memberikan teladan dan kesaksian hidup yang baik kepada peserta 

didiknya. Dengan keutamaan tersebut, peserta didik merasa tersentuh dengan apa yang 

diajarkan, diungkapkan dan ditunjukkan oleh para gurunya. De La Salle menginginkan 

supaya guru-guru memiliki iman yang kuat, cara hidup yang baik, dan punya keutamaan-

keutamaan yang baik pula sehingga ia dapat menyentuh hati peserta didik dan 

menginspirasi mereka dengan nilai-nilai kemanusiaan (Kosmas, 2017: 384). De La Salle 

mengatakan “Guru punya kewajiban untuk menenangkan hati siswa sebagai salah satu 

cara utama dalam mengarahkan mereka kepada kehidupan yang bernilai. Inilah mujizat 

yang paling besar yang engkau dapat lakukan dan yang Tuhan minta dari anda, karena 

itulah tujuan pekerjaan anda.” (John Baptis De La Salle, Meditation 115, 1994:213). 

Karakter selanjutnya yang dikemukakan oleh De La Salle bagi seorang guru 

transforming lives. Artinya seorang guru yang sungguh-sungguh profesional dan 
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berkarakter harus mampu membawa pembaharuan dalam diri peserta didik. Apa yang 

diajarkannya di sekolah memberikan efek atau pengaruh bagi perilaku peserta didik. 

Sebuah pendidikan tidak akan bermakna jika tidak membawa efek atau perubahan hidup 

peserta didik. Transforming lives menegaskan bahwa pendidikan menjadi wadah 

pembinaan yang membesarkan, mengembangkan, dan mentransformasi potensi-potensi 

dan bakat peserta didik.Oleh karena itu, maka guru perlu memahami, mengerti dan 

mengetahui segala bakat, kemampuan, potensi dari setiap peserta didik untuk dijadikan 

fondasi pengembangan kemampuan mereka. 

 

6. Twelve Virtues of a Good Teacher 

Akhirnya De La Salle memberikan 12 keutamaan yang harus dimiliki oleh seorang guru 

Lasallian. Baginya, seorang guru yang berkarakter jika ia memiliki 12 keutamaan sebagai 

seorang guru yang baik. 12 keutamaan tersebut adalah: (1) Gravity. “Teachers earn 

respect by acting with dignity.  They cultivate an assured and calming presence.” Seorang 

guru yang baik, jika ia belajar untuk menghormati orang lain termasuk peserta didiknya. 

Ia bertindak secara bermartabat sebagai seorang pendidik. Seorang guru Lasallian harus 

yakin dan sadar bahwa kehadirannya sangat memberikan suasana yang nyaman, 

menyenangkan bagi peserta didiknya dan selalu yakin bahwa apa yang dilakukannya 

adalah baik bagi peserta didik. (2) Silence. “The classroom environment should normally 

be harmonious and quiet, leading to more effective teaching.  The teacher will not talk too 

much. Guru yang berkarakter adalah guru yang mampu mengelola kelasnya dengan penuh 

harmonis, tenang sehingga ia mampu menghantar proses pembelajaran yang efektif. 

Dengan demikian, siswa akan merasa senang, aktif dan kreatif.  Bagi De La Salle, seorang 

guru yang baik tidak terlalu banyak bicara. Ia siap menerima segala beban dan tantangan 

dan yakin bahwa dibalik semuanya itu ia akan menerima berkat dan hadiah dari Tuhan. 

(3) Humality. “We are human.  We make mistakes.  We therefore never abuse our powers 

and instead make pupils feel respected.” Seorang guru yang berkarakter bagi De La Salle 

tidak menyalahgunakan kekuasaan, sombong, dan merasa berkuasa daripada orang lain. 

Justru ia merasa menjadi pelayan yang setia, menjadi pribadi yang berkarakter, selalu 

benar kepada siapa saja. Ia juga tidak mencari jabatan, kehormatan dan popularitas. (4) 

Prudence. “Teachers use their common sense, understanding what they need to do and 

what they need to avoid when dealing with (students).”  Guru yang baik adalah guru yang 
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memiliki kepekaan kepada semua orang dan selalu bekerja demi kepentingan bersama. Ia 

selalu mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. setiap keputusan 

yang diberikan selalu diikuti dengan belas kasih dan selalu membuka ruang yang luas bagi 

komunikasi yang baik dengan peserta didik. (5) Wisdom. “The teacher’s knowledge and 

experience is applied with sound judgment.  Wisdom may take time to acquire.” Indikator 

seorang guru yang bermartabat menurut De La Salle adalah segala keputusan yang 

diambil harus adil dan dibuat secara bersama-sama. Dengan bersikap seperti itu, makai ia 

menjadi bijaksana. Ia menjadi sumber pencerahan kepada orang lain khususnya 

memberikan nilai-nilai Lasallian kepada sesama. (6) Patience. “The teacher who can keep 

cool, composed and even-tempered will be a better educator.” Seorang guru Lasallian 

mampu menjaga ketenangan, kesejukan bahkan selalu sabar dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik. Ia menjadi pribadi yang mampu membangun relasi yang 

konstruktif dengan orang lain lewat cahaya iman. (7) Reserve/ Self-Control. “De La Salle 

wants teachers to control themselves and show restraint in the face of annoyance.”  De La 

Salle menghendaki supaya guru Lasallian memiliki kemapuan untuk mengontrol diri 

mereka. Guru yang berkarakter adalah guru yang mampu mengendalikan emosi, wajah 

jengkel dan tidak membawa persoalan pribadi dari rumah ke sekolah. Ia berusaha untuk 

menjadi pribadi yang tenang dan mampu mengatasi perasaan marah, stress, tegang dan 

krisis. (8) Gentleness. “Firmness and authority is tempered with kindness and courtesy 

such that the teacher is always approachable.” Kekuatan dan kekuasaan seorang guru 

perlu diisi dengan kebaikan dan kesopanan. Dengan bersikap demikian, seorang guru 

Lasallian akan mudah didekati baik di sekolah maupun di luar sekolah. (9)  Zeal. “The 

Lasallian teacher is dedicated and committed whether it be in class preparation, 

correcting work, encouraging effort, supervising or coaching.” Guru yang berkarakter 

adalah guru yang punya dedikasi dan komitmen dalam mengelola kelas, persiapan materi 

ajar, dan siap melakukan supervisi dan rajin dalam mengikuti berbagai pelatihan dan 

kursus dalam bidang pendidikan dan peningkatan keterampilan dan profesiontas sebagai 

seorang guru. Ia pun berusaha untuk mengembangkan metode dan strategi pembelajaran 

sehingga dapat menghasilkan peningkatan pembelajaran bagi peserta didik. (10) 

Vigilance. “The teacher is to be observant and discerning so as to promote values and 

prevent damage and danger.  A caring teacher is vigilant.” Seorang guru Lasallian harus 

taat, setia dan cerdas sehinga ia mampu mempromosikan nilai-nilai baik kepada orang 
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lain. Ia juga mampu mencegah segala bahaya ataupun  kerugian yang bisa muncul. 

Artinya, ia selalu waspada tentang apa yang ia lakukan. (11) Peity. “The teacher, knowing 

each pupil is a child of God, will confide them to God’s protection while doing everything 

possible to prepare them for life.” Bagi De La Salle, guru yang berkarakter adalah guru 

yang sadar bahwa peserta didik adalah anak Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. 

Sebagai anak Allah, maka mereka perlu dilindungi sehingga bisa mencapai dan menuju 

pada kehidupan yang lebih baik. (12) Generosity. “This puts service before personal 

convenience.  De La Salle wants teachers to be unselfish in their giving, always available 

and approachable whether in or out of the classroom.” Seorang guru yang berkarakter 

adalah selalu menghargai waktu, disiplin. Guru Lasallian tidak mementingkan diri sendiri 

(unselfish). Ia selalu bersedia membantu peserta didik sehingga ia dapat 

dikunjungi/didekati  oleh siswanya di mana pun ia berada, baik di dalam atau di luar kelas. 

 

SIMPULAN 

Pembentukan karakter seorang guru sangat penting, karena itu menjadi dasar bagi 

pembentukan karakter peserta didik. Salah satu aspek penting bagi pengembangan karakter 

seorang guru adalah peningkatan kompetensi kepribadiannya. Karena dalam kompetensi 

kepribadian, termuat berbagai macam kualitas hidup dan keutamaan pribadi seorang guru. 

Seorang Guru Lasallian pun dituntut untuk memiliki karakter yang unggul sehingga menjadi 

perwujudan pengembangan karakter peserta didik di sekolah. Dengan bertitik tolak pada 

Spiritualitas Lasallian yakni Spirit of Fait, Service dan Community, De La Salle 

mengemukakan beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru Lasallian, yakni 

kehadiran Tuhan dalam proses pembelajaran, guru mengenal baik peserta didik, interaksi baik 

antara siswa dan guru, guru sebagai pelayan yang baik dan setia, guru mengimplementasikan 

pedagogik Lasallian: teaching minds, touching hearts, transforming lives dan twelve virtues of 

a good teacher. 
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