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ABSTRAK  

Profesi sebagai guru merupakan suatu pekerjaan yang diincar oleh begitu banyak orang. 

Dengan semakin banyaknya mahasiswa  keguruan membuat dunia pendidikan semakin 

yakin bahwa generasi milenial masih memiliki minat untuk mengejar cita-cita menjadi 

guru. Tujuan penelitian untuk membahas tentang siapakah guru itu, pentingnya 

karakter, ciri khas guru berkarakter, dan tantangannya di era disrupsi. Metodenya adalah 

kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasilnya, guru adalah pribadi yang terus 

diguguh dan ditiru. Karakter adalah jati diri seseorang yang mengarah pada dua dimensi 

penting, yakni baik dan buruk. Harapannya, guru berkarakter mampu mengemban 

amanah, memiliki kedekatan emosional dengan siswa, memiliki sikap peduli, 

menghormati Tuhan, mencintai lingkungan, mampu mengendalikan emosi dan memiliki 

keunggulan moral. Namun, tidak dapat disangkal bahwa hidup diera disrupsi guru 

memiliki tantangan yakni: guru berkarakter ibarat Malaikat, inspirator, dan Kompetitor. 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk menambah khazanah ilmu 

pengetahuan, meningkatkan kesadaran, mengembangkan keteladanan dan 

menumbuhkan nilai-nilai karakter dalam diri siswa.  

Kata Kunci : guru, profesi, karakter, dan guru berkarakter 

 

ABSTRACT 

The profession as a teacher is a job targeted by so many people. With the increasing 

number of teacher students, the world of education is increasingly convinced that the 

millennial generation still has an interest in pursuing the dream of becoming a teacher. 

The purpose of the study was to discuss who the teacher was, the importance of 

character, the characteristics of the teacher with character, and the challenges in the 

era of disruption. The method is descriptive qualitative with library research. As a 

result, the teacher is a person who continues to be sued and imitated. Character is 

someone's identity which leads to two important dimensions, namely good and bad. The 

hope, character teachers are able to carry out the mandate, have emotional closeness 

with students, have a caring attitude, respect God, love the environment, are able to 

control emotions and have moral superiority. However, there is no denying that life in 

the teacher's disruption has challenges, namely: character teachers are like angels, 

inspirators, and competitors. This research can be used as a scientific reference to add 

to the treasures of science, increase awareness, develop exemplary and foster character 

values in students. 

Keywords : teacher, profession, character and teacher character 
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PENDAHULUAN  

Profesi sebagai guru merupakan suatu pekerjaan yang sangat diincar oleh begitu 

banyak orang. Membeludaknya mahasiswa keguruan membuat dunia pendidikan 

semakin yakin bahwa generasi milenial masih memiliki minat untuk mengejar cita-cita 

dengan menaruh harapannya pada bidang ini. Artinya, profesi guru memberikan 

jaminan yang baik demi masa depan seseorang.  

Selain itu, profesi sebagai guru secara formal diatur dalam undang-undang 

tentang guru dan dosen (UU No. 14 Tahun 2004) ataupun melalui korps guru. Profesi 

menjadi guru terus mengalami pembaharuan dalam hal peraturan pelaksanaan tugas dan 

juga kesejahteraan hidup sebagai guru. Figur guru sebagai pekerja profesional dituntut 

untuk setia dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.  

Unsur pengabdian yang dituntut dari guru harus mendapat porsi yang tegas dari 

guru itu sendiri. Figur guru dikenal pula sebagai pelayan jasa kemanusiaan. Guru 

mengemban tanggung jawab besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Artinya 

wewenang guru sebagai perancang, pelaksana, dan pengevaluasi kegiatan 

pembelajaranyang dipercayakan dari orang tua murid menjadi sebuah pelimpahan 

tanggung jawab yang mesti diemban. Oleh karena itu, feedback yang mesti diberikan 

adalah menjalankan kepercayaan tersebut dengan rasa tanggung jawab pula. 

Abdul Wahid Maktub, Staff Khusus Kemenristekdikti, dalam (Lucia Yuriko, 

2018) mengatakan bawha: Salah satu cara menghadapi derasnya era disrupsi adalah 

dengan mencintai ilmu pengetahuan. Tidak ada pembaharuan jika tanpa dasar ilmu yang 

kuat. Selain ilmu, perlu juga adanya kolaborasi dan iman kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Ketiga hal ini harus dilakukan dengan proporsi seimbang layaknya segitiga sama 

sisi. “Dengan ilmu semua menjadi mudah, tapi dengan agama menjadi terarah. Orang 

pintar tanpa Tuhan itu berbahaya. Sekarang juga tidak bisa lagi single fighter, perlu 

kolaborasi. Nantinya hubungan itu ada konflik, konsensus, dan sinergi. Tergantung 

bagaimana kita memanfaatkan,” ujarnya saat mengisi seminar dari Laboratorium  

 

METODE PENELITIAN 

 Dalammenyelesaikan tulisan ini, peneliti memiliki rancangan penelitian 

kepustakaan, yakni: 

 

 



Seminar Nasioanal PGSD UNIKAMA 
https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 2, Desember 2018 
 

143 
 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan 

No Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1.  Mengumpulkan  sumber/bahan 10-13 Nopember 2017 

2.  Membaca 10-17 Nopember 2017 

3.  Pembuatan draf tulisan 18-19 Nopember 2017 

4.  Menulis 20-24 Nopember 2017 

  

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan instrumen adalah simak, 

membaca dan mencatat terhadap objek yang didalami. Sedangkan teknik 

analisadataadalah dengan mengembangkan model analisis data yang dikembangkan 

oleh Milles dan Huberman (1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, 

dan konklusi data.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Guru 

Adabanyak konsep atau gagasan yang dihasilkan untuk menjelaskan tentang 

profesi sebagai guru. Namun, di tengah kemajuan itu, kiranya konsep guru yang terus 

up to date adalah konsep guru dalam filosofis Jawa yang diadopsi oleh dunia 

pendidikan yakni guru dikenal dan disebut sebagai pribadi yang diguguh dan ditiru. 

Diguguh artinya dapat dipercayai dan ditiru artinya dapat diteladankan.Predikasi ini 

diberikan kepada guru karena sudah banyak orang-orang hebat yang dihasilkan oleh 

guru. 

Konsep ini sejalan dengan konsepnya Ki Hajar Dewantara yang dikenal 

sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dengan tiga pandangannya, yakni Ingarso 

Santulodo (di depan memberi arahan), Ingmadya Mangun Karso (di tengah memberi 

semangat), Tut Wuryhandayani (di belakang memberi dorongan). Dengan, 

pandangan edukatif inilah yang menjadikan tokoh ini terus dikenang dan 

pandangannya terus dimaknai dalam pilgrim pendidikan Indonesia. 

a. Pertama, guru sebagai pribadi yang dipercayai. Statement tersebut menjelaskan 

bahwa perkataan, pengajaran, penjelasan, dan pekerjaan seorang guru merupakan 

sebuah tugas yang menuntut tanggung jawab moral, baik itu tanggung jawab 

kepada Tuhan, Negara, masyarakat, peserta didik, dan tanggung jawab kepada diri 

sendiri. Karena tugas inimenuntut tanggung jawab moral, maka sebagai seorang 

guru dalam melaksanakan misi edukatifnya, guru mesti dipersiapkan dengan baik, 
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dilaksanakan dengan senang hati dan tidak menyimpang dari etika profesi yang 

dikenakan kepadanya. Dari sinilah mengapa figur guru begitu dipercayai dan 

diteladankan oleh masyarakat dan peserta didik, sehingga guru tidak hanya 

menjadi figur berguna bagi peserta didik saja tetapi dari itu adalah guru menjadi 

pamor masyarakat. Sebagai pamor masyarakat, sudah semestinya guru 

menunjukkan keterlibatannya yang aktif dalam keseluruhan hidup di tengah 

masyarakat atau komunitas di mana guru itu ada dan hidup.  

b. Kedua guru sebagai pribadi yang dapat diteladankan. Jika membaca realita saat 

ini, memang tugas ini sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang guru. Karena 

kalau disandingkan dengan beberapa fenomena pendidikan saat ini, di mana 

banyak berita, baik lewat layar kaca maupun lewat media cetak kita pernah 

disuguhkan dengan berita tentang berbagai tindakan kekerasan guru. Hal ini 

didukung oleh Rimang yang menegaskan bahwa: “Kenyataan yang ada banyak 

juga guru yang tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga yang menjadi 

korban adalah citra guru (Rimang, 2001: 5). Figur guru menjadi batu sandungan 

bagi dunia pendidikan pada umumnya, masyarakat suatu tempat, dan juga peserta 

didik pada khususnya.Pencitraannya menjadi buruk karena kelalaian dan 

kekurangkritisan dalam menyikapi tentang sesuatu. Guru yang sebelumnya 

dipandang sebagai penerang di tengah kegelapan, penyejuk di kala dahaga, 

sahabat yang senantiasa menolong, pionir yang selalu berada dibarisan paling 

depan, pahlawan yang berjasa (konsep kekinian), dan berbagai predikat lain, yang 

mampu mengangkat derajat atau pamornya, guru kini menjadi buah bibir 

masyarakat dengan berbagai sebutan atau predikat yang tidak pantas dan kurang 

menyenangkan.  

Hal ini, tidak dapat disangkal dan mendesak diperlukan adanya revolusi mental 

dalam setiap pribadi yang berprofesi sebagai guru.Dengan, demikian, kita 

menunjang kelangsungan hidup semua orang yang berprofesi sebagai guru dan 

mengembalikan reputasi guru ke ranah utamanya. Untuk itu, kegiatan-kegiatan 

yang mendukung revolusi mental bagi guru dapat ditingkatkan melalui berbagai 

bentuk kegiatan seperti, kegiatan rekoleksi atau ret-ret bagi para guru pada akhir 

tahun pelajaran, evaluasi kerja yang sifatnya out-bond, safari para guru mata 

pelajaran ataupun berbagai kegiatan refleksi karya yang dirancang khusus bagi 

para guru. Kegiatan-kegiatan ini mutlak diperlukan sebagai momen untuk 
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mendapatkan penyegaran dan pembaharuan dalam melaksanakan profesinya 

sebagai guru. 

Selain didukung dengan kegiatan-kegiatan di atas, para guru juga harus kembali 

diaktifkan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan seperti: mengembangkan alat 

peraga dalam pembelajaran atau penggunaaan media-media pembelajaran, 

perkenalan dengan model-model pembelajaran baik kooperatif yang sifatnya 

kolaboratif dan kontekstual, pengembangan bahan ajar, dan berbagai kegiatan 

lainnya, karena hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan 

profesionalisme seorang guru. Untuk mendapat predikat sebagai guru yang 

profesional, guru harus mampu mengimplementasikan keempat kompetensi guru 

dengan baik. 

  

2. Karakter   

Karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama, dan 

reduplikasi(Wiyani, 2013: 25).Dari pengertian karakter tersebut, dapat dipahami 

bahwa berbicara tentang karakter sebenarnya berbicara tentang jati diri seorang anak 

manusia yang mengarah pada dua dimensi penting dari kehidupan manusia itu 

sendiri, yakni baik dan buruk atau benar dan salah. 

Asumsinya adalah ketika manusia mengatakan yang benar dan melakukan 

yang baik, maka penilaian moralnya adalah jati diri sebagai manusia yang pada 

hakikat baik dan benar menjadi sebuah prestise yang membanggakan bagi manusia 

itu sendiri. Tetapi, jika yang terjadi malah sebaliknya maka penilaian moralnya 

adalah manusia tidak lebih baik dari binatang yang tidak berakal budi.Artinya, 

penilaian tersebut diberikan berdasarkan actus (tindakan) buruk yang dilakukan. 

Menjadi persoalan lain ketika adanya rekonsiliasi dalam diri setelah penilaian miris 

yang diberikan.        

3. Guru Berkarakter 

a. Konsep Guru Berkarakter 

Dari gagasan konseptual di atas, maka dapat dipahami bahwa guru dapat 

dijadikan sebagai model atau figur yang baik, dapat dipercayai, dan patut 

diteladankan. Dengan kata lain, guru adalah seorang pribadi dengan jati diri baik. 

Hal ini jika dipahami secara luas, maka tidak salah masyarakat menghargainya 
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karena menjadi guru, pribadi tersebut mampu menjadi panutan bagi suatu 

kelompok masyarakat. 

Karena dipandang sebagai pribadi yang baik, dapat dipercayai dan patut 

diteladankan, maka masyarakat juga menaruh harapan kepada guru.Hal ini nyata 

dalam kehidupan sehari-hari, dimana anak-anaknyadididik oleh guru-guru di 

sekolah serta didukung dengan keterlibatannya dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan.Sehingga, dipahami bahwa menjadi guru berarti menjadi 

“pelayan masyarakat” baik itu masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak 

terdidik yang berlandaskan pada cinta, tanggung jawab moral, memiliki semangat 

solidaritas dan loyalitas dalam pengabdian. 

Guru berkarakter merupakan guru yang mampu mengemban amanah dalam 

mendidik peserta didiknya. Hal ini berarti bahwa menjadi guru yang baik adalah 

menjadi pribadi yang siap untuk menjadi tenaga pendidik yang handal dan 

memiliki seperangkat kompetensi. Kemampuan-kemampuan yang ada pada 

pendidik adalah nilai-nilai keamanahan, keteladanan, mampu melakukan 

pendekatan pedagogis, dan analogis (Kotten, 2015: 59:) 

b. Karakteristik Guru Berkarakter 

Guru berkarakterbaik adalah figur guru yang menjadi dambaan bagi setiap 

peserta didik, pencerah bagi masyarakat, dan penjasa bagi nusa dan bangsa. 

Sehingga, dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru,akan tampak atau 

terbaca oleh orang lain ciri-ciri atau tipe guru yang berkarakater, yakni:  

1) Pertama; memiliki kedekatan emosional dengan peserta didik. Konkretisasi 

dari pernyataan ini adalah guru mampu menjadi orang tua murid dan menjadi 

sahabat peserta didik, selain memiliki peran utama sebagai seorang pengajar 

dan pendidik. Hal ini agak susah untuk dilakukan karena berbenturan dengan 

konsep guru sebagai figur yang berwibawa dan tegas. Kendati demikian, untuk 

menjawabi tuntutan psikologi anak saat ini, di mana guru harus bisa menjadi 

orang tua murid dan menjadi sahabat anak, menyapa anak dengan ramah, 

teman belajar anak, teman olahraga anak, berusaha untuk menciptakan atmosfir 

belajar yang menyenangkan, dan berbagai aktivitas dan relasi lainnya yang 

membuat anak semangat untuk datang ke sekolah. Hal ini, tidak berarti guru 

harus menghilangkan konsep diri sebagai guru yang berwibawa dan tegas. 

Justru kedua hal ini sangat diperlukan dalam menentukan atau mengambil 
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kebijakan-kebijakan dalam menghadapi dan memecahkan sebuah kasus. 

Sehingga, dapat belajar mengambil sikap ketika menghadapi suatu masalah. 

Dengan demikian, sebagai guru, kita memiliki peran ganda dan ini mutlak 

diperlukan demi menghasilkan generasi yang berkarakter. 

2) Kedua;pribadi yang mempunyai sikap peduli terhadap peserta didik. Contoh 

bentuk dari sikap kepedulian seorang guru terhadap peserta didik adalah 

dengan memberikan petuah-petuah atau amanah-amanah bagi peserta didik, 

baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan umum. 

Meskipun terkesan tidak dihiraukan oleh peserta didik, sebagai guru tugas 

penting ini terus dijalankan karena proses penyadaran untuk menghasilkan 

sebuah perubahan dalam diri seseorang membutuhkan waktu yang sangat lama 

dan pada suatu saat petuah itu akan terngiang di hati, pikiran dan telinganya 

kala kesadaran atau memorinya kembali mengingat petuah tersebut dan 

berusaha untuk menjalankan petuah tersebut (evolusi berkesadaran). Artinya 

dengan memberikan petuah-petuah tersebut, peserta didik mampu melakukan 

introspeksi diri, meyakinkan diri dan belajar mengambil sikap. Proses ini yang 

pastinya sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan bersama. 

Dengan demikian, proses ini dapat dipahami sebagai internalisasi nilai.  

3) Ketiga; menghormati Tuhan. Artinya, dengan memiliki sikap respek terhadap 

Tuhan, guru mampu memahami bahwa tanggung jawab yang diembankan 

kepadanya merupakan pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Pernyataan ini 

mau menjelaskan bahwa menjadi guru adalah sebuah panggilan hidup yang 

menuntut keprofesionalan demi mengembangan karir, senantiasa bersyukur 

atas karunia-karunia yang diberikan Tuhan, dan berusaha memahami ajaran 

Tuhan dan menjauhi segala laranganNya.  

4) Keempat; mencintai kebersihan. Penampilan fisik guru, mampu menjelaskan 

kepribadiannya kepada semua orang yang berhubungan dengannya, baik itu 

peserta didik, sesama guru, dan masyarakat sekitar. Guru menjadifigur yang 

selalu rapi, mencintai kebersihan baik diri, peserta didik, kelas, lingkungan 

sekolah, maupun kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.  

5) Kelima, mencintai lingkungan hidup. Salah satu usaha yang bisa dilakukan dan 

ditanamkan kepada peserta didik adalah dengan mengajar peserta didik untuk 

menanam dan menyiram bunga-bunga dan tanaman-tanaman lain yang ada di 
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kintal sekolah. Hal ini, melatih anak mencintai tanaman yang ada di rumah 

mereka masing-masing. Manfaatnya tidak hanya dirasakan di sekolah tetapi 

juga di rumah karena orientasinya tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di 

masa yang akan datang.  

6) Keenam, mampu mengendalikan emosi dan memiliki keunggulan moral. Tidak 

dapat dielak bahwa dalam membangun relasi dan komunikasi dengan peserta 

didik, sesama guru, dan masyarakat sekitar pasti ada peristiwa atau kejadian 

yang bisa saja terjadi di luar kendali diri. Hal itu mesti mampu diolah dengan 

baik agar tidak menimbulkan sebuah problem besar dalam menjalankan tugas 

sebagai guru. Ketika mampu menahan dan mengolahnya, maka di situ guru 

hadir sebagai pribadi yang memiliki moral yang baik karena tidak 

melampiaskan emosi (kemarahan atau kekecewaan yang dialami) kepada hal-

hal yang dapat merusak relasi dengan peserta didik, sesama guru, dan atau 

dengan masyarakat lain.     

4. Tantangan bagi Guru Berkarakter Diera Disrupsi 

a. Guru Berkarakter Ibarat Malaikat 

Salah satu peran malaikat adalah melindungi atau mengayomi umat manusia 

agar selamat dalam perjalanan, berkelakuan baik, berbuat yang benar dan semua 

hal yang berkenan pada Allah. Tugas yang sama diembankan kepada guru, 

sehingga guru diibaratkan seperti malaikat. Sungguh berat amanah ini, bagaimana 

tidak, kehadirannya diharapkan mampu menjadi malaikat yang senantiasa berada 

pada jalur kebenaran dan kebaikan tidak mudah dilakukan oleh guru.  

Sebagai pendidik hal tersebut merupakan sebuah keharusan, guru harus 

benar-benar mengenal segala norma kesusilaan yang telah ditetapkan baik secara 

tertulis maupun tidak, bahkan tidak sekedar itu, tetapi wajib memilikinya yang 

berarti seorang guru harus hidup sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang 

telah diajarkan kepada anak didiknya, sehingga nilai-nilai dari pendidikan dapat 

diadopsi secara benar pula oleh anak didik (Rimang, 2001: 4). 

b. Guru Berkarakter adalah Seorang Inspirator 

Menjadi seorang inspirator adalah sebuah tugas yang tidak mudah untuk 

guru. Dalam mengembangkan profesinya guru mesti memiliki banyak referensi, 

meluangkan waktu untuk membaca, menyisahkan waktu untuk merefleksikan 
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karya.Beberapa hal ini, kiranya dapat membantu guru untuk menjadi seorang 

insipirator bagi peserta didiknya dan bagi masyarakat sekitarnya. 

Menjadi inspirator menghendaki seorang guru mempunyai wawasan yang 

luas dan analisa mendalam terhadap yang apa dipikirkan dan dikerjakan. Sungguh 

ini merupakan sebuah tanggung jawab yang sulit untuk guru tetapi bila 

diupayakan,maka akan terwujud dengan baik.  

c. Guru Berkarakter adalah Seorang Kompetitor 

Tidak dapat dihindari bahwa guru zaman sekarang dituntut untuk dapat 

bersaing. Salah satunya adalah dapat mengoperasikan peralatan elektronik seperti 

komputer, laptop, notebook, dan berbagai media yang berkaitan dengan IT, 

mengikuti studi lanjut dan juga studi banding. Selain itu, faktor yang menjadi 

penentu sifat kompetitif adalah guru mengikuti Uji Kompetensi 

Guru(UKG).Tujuan utama dari UKG adalah untuk menilai profesionalitas guru 

dan juga untuk menunjang daya kompetitif guru. 

 Guru akan dikatakan profesional apabila guru memiliki seperangkat 

kompetensi, baik kompetensi pedagogik, personal, sosial, dan kompetensi 

profesional. Kompetensi profesional salah satunya, dengan merancang 

pembelajaran yang berkualitas dan dapat membantu peserta didik untuk keluar 

dari masaah yang dihadapi dalamkegiatan belajar mengajar serta memberikan 

layanan yang prima kepada semua orang (We’u, 2016: 174).  

 

KESIMPULAN 

Guru yang dapat diguguh dan ditiru adalah tipe guru yang sungguh memahami 

tugas pengabdiannya sebagai pemberi aufklarung (pencerahan) bagi peserta didik dan 

masyarakat luas sehingga menampilkan kebajikan dan kebijakan dalam menjalankan 

tanggung jawab moralnya. Hal ini sangat diperlukan demi masa depan bangsa yang 

gemilang.Artinya, dengan misi pendidikan saat ini yang menggemakan pendidikan 

karakter, guru sebagai penyalur karakter baik harus menjadi perhatian dunia pendidikan. 

Dengan konsep ini, dimaksudkan agar guruperlu dimotivasi, dikuatkan, 

dikembangkan, dan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang mendukung 

profesinya.Selain pengahargaan-pengahargaan lain diberikan oleh Negara atas profesi 

yang dimilikinya, yakni sebagai guru. 
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