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FKIP UNS:
Berkarakter Kuat dan

Cerdas
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HIMNE GURU
(Sartono)



30/07/2013

3

GURU KAYA JIWAGURU KAYA JIWA

M. Furqon Hidayatullah

Disampaikan tanggal 12 Januari 2013

GURU

Sebagai:

1.Panggilan jiwa
2.Profesi
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Agar profesi pendidik menjadi suatu
kenikmatan/kebahagian, maka guru

harus bersyukur

Agar profesi pendidik menjadi suatu
kenikmatan/kebahagian, maka guru

harus bersyukur

BERSYUKUR MENJADI
PENDIDIK

1. Menerima secara positif sebagai profesi
pendidik (Accepting);

2. Tidak dholim terhadap profesi pendidik; dan
3. Menjaga dan mengembangkan profesi

pendidik dengan sungguh-sungguh

1. Menerima secara positif sebagai profesi
pendidik (Accepting);

2. Tidak dholim terhadap profesi pendidik; dan
3. Menjaga dan mengembangkan profesi

pendidik dengan sungguh-sungguh

PERWUJUDAN
BERSYUKUR
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Karena aku memiliki
keterbatasan fisik, tetapi aku

hidup seolah-olah tanpa
mengenal batas
(Nike Vujicic)

Karena aku memiliki
keterbatasan fisik, tetapi aku

hidup seolah-olah tanpa
mengenal batas
(Nike Vujicic)

LIFE WITHOUT LIMITS

KUALITAS PENDIDIKAN
Hasil penelitian yang dilakukan oleh firma
pendidikan Pearson, yang menyatakan
bahwa sistem pendidikan Indonesia
menempati peringkat terendah di dunia
bersama Meksiko dan Brasil. Tempat
pertama dan kedua ditempati Finlandia dan
Korea Selatan, sementara Inggris
menempati posisi keenam. Laporan itu juga
menekankan pentingnya guru berkualitas
tinggi dan perlunya mencari cara untuk
merekrut staf terbaik (Kompas 27
Nopember 2012).
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HENNA VIRKKUNEN
(Menteri Pendidikan Finlandia -2011)
Saya kira salah satu alasan utama dibalik
hasil dan capaian pembelajaran adalah
pendidikan guru yang baik semua guru
mempunyai gelar master (S2) dari universitas
di Finlandia, dan karena profesi guru sangat
dihormati dalam masyarakat Finlandia;
artinya, universitas bisa menyeleksi siswa
yang terbaik untuk menjadi guru. Tentu saja
ini membantu karena mereka bisa
memperoleh orang yang terbaik dan
termotivasi untuk menjadi guru.
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HASIL PENELITIAN
BANK DUNIA

Hasil penelitian Bank Dunia terhadap
pelaksanaan sertifikasi guru menyimpulkan
bahwa:
• Program sertifikasi guru oleh pemerintah

belum meningkatkan prestasi guru dan
siswa secara signifikan tetapi baru
meningkatkan kesejahteraan guru.

• Sertifikasi guru yang semestinya
meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas guru agar terjadi
peningkatan kualitas pendidikan di
kelsa dan sekolah ternyata tidak
berjalan seperti yang diharapkan;

• Sertifikasi guru hanya efektif
meningkatkan minat kaum muda
memilih pendidikan sebagai calon
guru (Kompas, 18 Desember
2012).

• Sertifikasi guru yang semestinya
meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas guru agar terjadi
peningkatan kualitas pendidikan di
kelsa dan sekolah ternyata tidak
berjalan seperti yang diharapkan;

• Sertifikasi guru hanya efektif
meningkatkan minat kaum muda
memilih pendidikan sebagai calon
guru (Kompas, 18 Desember
2012).
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GURU

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

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
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“No Teacher, No Education”“No Teacher, No Education”

Kuatnya guru kuatnya pembelajaran

Kuatnya pembelajaran berarti kuatnya
pendidikan

Kuatnya pembelajaran berarti kuatnya
pendidikan

Kuatnya pendidikan berarti kuatnya
SDM bangsa

Kuatnya pendidikan berarti kuatnya
SDM bangsa

PERAN GURU
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1. Lack of initiative (Kurang inisiatif)
2. Lack of perseverance (Kurang

tekun/gigih)
3. Lack of retention (Kurang daya

ingat)
4. Aversion to word problems

Menolak/menentang problem-
problem kata)

5. Eagerness for formula (Hasrat/ingin
paa rumus)
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Tuhan tidak pernah
menciptakan manusia
produk gagal, tetapi

seringkali manusianyalah
yang tidak bisa mendidik

(Ciptono).

Tuhan tidak pernah
menciptakan manusia
produk gagal, tetapi

seringkali manusianyalah
yang tidak bisa mendidik

(Ciptono).

Tuhan tidak pernah menciptakan
segala sesuatu sia-sia, tetapi

seringkali manusianyalah yang
tidak dapat memanfaatkan

dengan baik
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TUGAS UTAMA
GURU

• (1) Tugas utama Guru adalah mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah serta
tugas tambahan yang relevan dengan
fungsi sekolah/madrasah.

Permen PAN Nomor 16/ 2009 Pasal 5 Ayat (1)

• (1) Tugas utama Guru adalah mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah serta
tugas tambahan yang relevan dengan
fungsi sekolah/madrasah.

Permen PAN Nomor 16/ 2009 Pasal 5 Ayat (1)

PP NO. 19/2005 SNP Pasal 19
ayat 1

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara:
interaktif,
inspiratif,
menyenangkan,
menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi

aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik
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1. Membangun manusia berakhlak/
berkarakter

2. Membangun manusia pembelajar

TARGET PENDIDIKAN

HIDUP ADALAH BELAJAR

• “Seseorang tetap menjadi orang berilmu
selama ia tetap belajar. Jika ia
meninggalkan belajar dan merasa cukup
dengan apa yang dimiliki, maka ketika
itulah ia menjadi orang bodoh”

• Al-Hasan ditanya tentang orang yang
usianya sudah 80 tahun, apakah ia masih
pantas mencari ilmu? Ia menjawab: “Jika ia
masih pantas untuk hidup”

• “Seseorang tetap menjadi orang berilmu
selama ia tetap belajar. Jika ia
meninggalkan belajar dan merasa cukup
dengan apa yang dimiliki, maka ketika
itulah ia menjadi orang bodoh”

• Al-Hasan ditanya tentang orang yang
usianya sudah 80 tahun, apakah ia masih
pantas mencari ilmu? Ia menjawab: “Jika ia
masih pantas untuk hidup”
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Perubahan terjadi bukan karena ada yang
memiliki keinginginan besar sedangkan yang
lain tidak, melainkan ada yang siap dan ada

yang tidak siap untuk berubah (James).

Perubahan terjadi bukan karena ada yang
memiliki keinginginan besar sedangkan yang
lain tidak, melainkan ada yang siap dan ada

yang tidak siap untuk berubah (James).



30/07/2013

18

• The mediocre teacher tells;
• Good teacher explains;
• Superior teacher demonstrates;
• Great teacher inspires

• Guru biasa, berbicara
• Guru bagus, menerangkan
• Guru hebat, mendemonstrasikan
• Guru agung, memberi inspirasi

WILLIAM ATHUR WARD (penulis/editor/pastor/guru)

• The mediocre teacher tells;
• Good teacher explains;
• Superior teacher demonstrates;
• Great teacher inspires

• Guru biasa, berbicara
• Guru bagus, menerangkan
• Guru hebat, mendemonstrasikan
• Guru agung, memberi inspirasi

WILLIAM ATHUR WARD (penulis/editor/pastor/guru)

Guru Masa Depan
Unggul dalam Kompetensi
Pedagogik, Bidang Keahlian,
Kepribadian, dan Sosial
Berkarakter Kuat dan Cerdas
Cinta Tanah Air
Memiliki jiwa “kesepenuhatian” dan
“kemurahatian” dalam
melaksanakan tugas kependidikan
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GURU NYONTEK
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KOMPETEN
Memiliki seperangkat kompetensi
Bekerja sesuai
keahliannya/profesional
Menjiwai pekerjaan yang
diembannya

PEDAGOGIKPEDAGOGIK KEPRIBADIANKEPRIBADIAN

SOSIALSOSIAL PROFESIONALPROFESIONAL

KOMPETENSI
PENDIDIK
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KOMPETENSI PEDAGOGIK

• Pemahaman peserta didik
• Perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran
• Evaluasi hasil belajar
• Pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya

• Pemahaman peserta didik
• Perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran
• Evaluasi hasil belajar
• Pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya

KOMPETENSI PEDAGOGIK

• pemahaman wawasan atau landasan
kependidikan;

• pemahaman terhadap peserta didik;
• pengembangan kurikulum atau

silabus;
• perancangan pembelajaran;
• pelaksanaan pembelajaran yang

mendidik dan dialogis;

• pemahaman wawasan atau landasan
kependidikan;

• pemahaman terhadap peserta didik;
• pengembangan kurikulum atau

silabus;
• perancangan pembelajaran;
• pelaksanaan pembelajaran yang

mendidik dan dialogis;
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KOMPETENSI PEDAGOGIK
(lanj)

• pemanfaatan teknologi
pembelajaran;

• evaluasi hasil belajar; dan
• pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya.

• pemanfaatan teknologi
pembelajaran;

• evaluasi hasil belajar; dan
• pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya.

KOMPETENSI KEPRIBADIAN

Kemampuan kepribadian yang
mantap, stabil, dewasa, arif, dan
berwibawa, menjadi teladan bagi

peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kemampuan kepribadian yang
mantap, stabil, dewasa, arif, dan
berwibawa, menjadi teladan bagi

peserta didik, dan berakhlak mulia.
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KOMPETENSI KEPRIBADIAN

• beriman dan bertakwa;
• berakhlak mulia;
• arif dan bijaksana;
• demokratis;
• mantap;
• berwibawa;
• stabil;
• dewasa;
• jujur;

• beriman dan bertakwa;
• berakhlak mulia;
• arif dan bijaksana;
• demokratis;
• mantap;
• berwibawa;
• stabil;
• dewasa;
• jujur;

KOMPETENSI KEPRIBADIAN

• Sportif
• menjadi teladan bagi peserta

didik dan masyarakat;
• secara obyektif mengevaluasi

kinerja sendiri; dan
• mengembangkan diri secara

mandiri dan berkelanjutan

• Sportif
• menjadi teladan bagi peserta

didik dan masyarakat;
• secara obyektif mengevaluasi

kinerja sendiri; dan
• mengembangkan diri secara

mandiri dan berkelanjutan
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KOMPETENSI SOSIAL

Kemampuan pendidik sebagai bagian
dari masyarakat untuk berkomunikasi

dan bergaul secara efektif dengan
peserta didik, sesama pendidik,

tenaga kependidikan, orang tua/wali
peserta didik, dan masyarakat

sekitar.

Kemampuan pendidik sebagai bagian
dari masyarakat untuk berkomunikasi

dan bergaul secara efektif dengan
peserta didik, sesama pendidik,

tenaga kependidikan, orang tua/wali
peserta didik, dan masyarakat

sekitar.

KOMPETENSI SOSIAL

• berkomunikasi lisan, tulis,
dan/atau isyarat secara santun;

• menggunakan teknologi
komunikasi dan informasi secara
fungsional;

• bergaul secara efektif dengan
peserta didik, sesame pendidik,
tenaga kependidikan, pimpinan
satuan pendidikan, orang tua
atau wali peserta didik;

• berkomunikasi lisan, tulis,
dan/atau isyarat secara santun;

• menggunakan teknologi
komunikasi dan informasi secara
fungsional;

• bergaul secara efektif dengan
peserta didik, sesame pendidik,
tenaga kependidikan, pimpinan
satuan pendidikan, orang tua
atau wali peserta didik;
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KOMPETENSI SOSIAL

• bergaul secara santun dengan
masyarakat sekitar dengan
mengindahkan norma serta sistem
nilai yang berlaku; dan

• menerapkan prinsip persaudaraan
sejati dan semangat kebersamaan

• bergaul secara santun dengan
masyarakat sekitar dengan
mengindahkan norma serta sistem
nilai yang berlaku; dan

• menerapkan prinsip persaudaraan
sejati dan semangat kebersamaan

KOMPETENSI PROFESIONAL

Kemampuan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan

mendalam yang memungkinkannya
memimbing peserta didik memenuhi
standar kompetensi yang ditetapkan
dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kemampuan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan

mendalam yang memungkinkannya
memimbing peserta didik memenuhi
standar kompetensi yang ditetapkan
dalam Standar Nasional Pendidikan.
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KOMPETENSI PROFESIONAL

• materi pelajaran secara luas dan mendalam
sesuai dengan standar isi program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau
kelompok mata pelajaran yang akan
diampu; dan

• konsep dan metode disiplin keilmuan,
teknologi, atau seni yang relevan, yang
secara konseptual menaungi atau koheren
dengan program satuan pendidikan, mata
pelajaran, dan/atau kelompok mata
pelajaran yang akan diampu.

• materi pelajaran secara luas dan mendalam
sesuai dengan standar isi program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau
kelompok mata pelajaran yang akan
diampu; dan

• konsep dan metode disiplin keilmuan,
teknologi, atau seni yang relevan, yang
secara konseptual menaungi atau koheren
dengan program satuan pendidikan, mata
pelajaran, dan/atau kelompok mata
pelajaran yang akan diampu.

TUJUAN MENGAJAR DAN
MENDIDIK

1. Meletakkan landasan karakter yang kuat
melalui internalisasi nilai dalam
pendidikan.

2. Menumbuhkan/menanamkan kecerdasan
emosi dan spiritual yang mewarnai
aktivitas hidupnya.

3. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis
melalui pelaksanaan tugas-tugas
pembelajaran.

1. Meletakkan landasan karakter yang kuat
melalui internalisasi nilai dalam
pendidikan.

2. Menumbuhkan/menanamkan kecerdasan
emosi dan spiritual yang mewarnai
aktivitas hidupnya.

3. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis
melalui pelaksanaan tugas-tugas
pembelajaran.
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4.Menumbuhkan kebiasaan dan kemampuan
untuk berpartisipasi aktif secara teratur
dalam aktivitas hidupnya dan memahami
manfaat dari keterlibatannya.
5. Menumbuhkan kebiasaan untuk
memanfaatkan dan mengisi waktu luang
dengan aktivitas belajar.
6. Menumbuhkan pola hidup sehat dan
pemeliharaan kebugaran jasmani

4.Menumbuhkan kebiasaan dan kemampuan
untuk berpartisipasi aktif secara teratur
dalam aktivitas hidupnya dan memahami
manfaat dari keterlibatannya.
5. Menumbuhkan kebiasaan untuk
memanfaatkan dan mengisi waktu luang
dengan aktivitas belajar.
6. Menumbuhkan pola hidup sehat dan
pemeliharaan kebugaran jasmani

KINERJA GURU DALAM
MENDIDIK

1. Mampu menanamkan motivasi
internal

2. Performance (kinerja) guru
memberikan keyakinan sukses
kepada murid

3. Mampu memberikan inspirasi
dalam memberdayakan potensi
murid

1. Mampu menanamkan motivasi
internal

2. Performance (kinerja) guru
memberikan keyakinan sukses
kepada murid

3. Mampu memberikan inspirasi
dalam memberdayakan potensi
murid



30/07/2013

28

MENDIDIK DENGAN HATI
(Teach with a Heart)

MENDIDIK DENGAN HATI
(Teach with a Heart)
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• Ketahuilah, sesungguhnya di dalam
tubuh itu ada segumpal daging.
Apabila ia baik, maka baik pulalah
seluruh tubuh. Dan apabila rusak,
maka rusak pulalah seluruh tubuh.
Ketahuilah, itu adalah hati

• Hati adalah raja anggota tubuh. Dan
anggota tubuh adalah prajuritnya.
Apabila raja baik, maka baik pulalah
para prajuritnya. Dan apabila raja
busuk, maka busuk pulalah para
prajuritnya

• Ketahuilah, sesungguhnya di dalam
tubuh itu ada segumpal daging.
Apabila ia baik, maka baik pulalah
seluruh tubuh. Dan apabila rusak,
maka rusak pulalah seluruh tubuh.
Ketahuilah, itu adalah hati

• Hati adalah raja anggota tubuh. Dan
anggota tubuh adalah prajuritnya.
Apabila raja baik, maka baik pulalah
para prajuritnya. Dan apabila raja
busuk, maka busuk pulalah para
prajuritnya

SYAIR
Apabila pengajar membuka hati

pada masa kecil, maka
sungguh akan ditemui yang

tersimpan di dalamnya
laksana ukiran di batu.
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Seseorang mempelajari tentang
orang lain melalui hati, bukan

melalui mata dan pikiran (Mark
Twain).

Seseorang mempelajari tentang
orang lain melalui hati, bukan

melalui mata dan pikiran (Mark
Twain).
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NIAT YANG LURUS
I dimenangkan ustadz
II dimenangkan hantu

1

5

3

7

2

6

4

8

dst.

“HATI”

1 – dst : Aggota/organ tubuh
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Seorang pendidik yang ingin
mengajar dan mendidik dengan
berhasil harus mampu membawa
pembelajaran dengan menghadirkan
jiwanya. Bukan sekedar mentransfer
ilmu yang bersifat kognitif,
melainkan seorang pendidik juga
dituntut untuk dapat menyertakan
semangat, gairah, perhatian hingga
kesabarannya selama proses
pembelajaran sehingga dapat
menumbuhkan suasana
pembelajaran yang konduksif.

Kepandaian pendidik dalam
memahami perasaan dan keinginan
peserta didik menjadikan suasana
kelas menjadi lebih hidup dan
dinamis. Kesempatan lebih besar
yang diberikan pendidik untuk
terlibat dalam proses pembelajaran
menyebabkan peserta didik merasa
dihargai dan merasa ikut memiliki.
Suasana seperti inilah yang akan
efektif untuk menumbuhkan
semangat dan memacu gairah
belajar peserta didik.
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1. MAMPU MENANAMKAN
MOTIVASI INTERNAL

• Setiap amal tergantung niatnya.
• Membangun motivasi internal,

motivasi instrinksik, inside out
bukan outside in

• Setiap amal tergantung niatnya.
• Membangun motivasi internal,

motivasi instrinksik, inside out
bukan outside in

Ada seorang Kiai di sebuah pesantren di
Solo, pada saat mengajar santrinya
kadang-kadang dalam kondisi capek.
Setelah sholat Isya’ berjamaah, sambil
tiduran pak Kiai mengajar santrinya yang
duduk mengelilinginya. Yang menarik
untuk diperhatikan adalah tidak ada satu
pun santri yang merasa kecewa atau
meremehkan terhadap apa yang
disampaikan Kiai tersebut.
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Salah satu kuncinya adalah para
santri tersebut memiliki motivasi
internal yang dalam bahasa agama
disebut “ikhlas” berguru kepada Kiai.
Mengapa hal ini terjadi karena Kiai
tersebut mampu
menanamkankepercayaan akan
pentingnya apa yang disampaikan
Kiai pada diri santri.

CONDITIONING AWAL

• Melakukan pendekatan dengan
sentuhan hati

• Menanamkan dan membentuk
sikap belajar

• Mengupayakan agar konsentrasi
anak pada pembelajaran

• Melakukan pendekatan dengan
sentuhan hati

• Menanamkan dan membentuk
sikap belajar

• Mengupayakan agar konsentrasi
anak pada pembelajaran
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PENSIKAPAN GURU TERHADAP MURID

Membangun hubungan yang baik
dengan anak
Menciptakan atmosfer, lingkungan, dan
sikap untuk belajar
Menumbuhkan cinta pada
pembelajaran
Anggap murid seperti anak sendiri
Hargai murid sesuai potensinya
Dorong untuk selalu aktif

RASULULLAH – ABU HURAIRAH

Sesungguhnya saya bagi kalian
seperti bapak dengan anak (HR. Abu
Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan

Ibnu Hibban)

Sesungguhnya saya bagi kalian
seperti bapak dengan anak (HR. Abu
Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan

Ibnu Hibban)
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UPAYA YANG DILAKUKAN

Keikhlasan guru
Kebersihan hati
Berdasarkan suara hati

Guru harus memiliki hubungan
emosi yang bagus dan konduksif

dengan murid
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IMPLIKASI
Guru harus mampu
menanamkan motivasi
internal kepada peserta didik

2. PERFORMANCE (KINERJA)
GURU MEMBERIKAN

KEYAKINAN SUKSES KEPADA
MURID

2. PERFORMANCE (KINERJA)
GURU MEMBERIKAN

KEYAKINAN SUKSES KEPADA
MURID
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Seorang pasien yang datang ke dokter,
baru sampai di depan rumah dokter
sudah merasa sembuh (sakitnya terasa
berkurang atau paling tidak merasa ada
harapan sembuh). Contoh lain, seorang
da’I yang memiliki kredibilitas senantiasa
diharap dan ditunggu ceramah dan
nasehatnya karena isi dan
penyampaiannya menarik.
Demikian juga seorang guru, senantiasa
diharap dan ditunggu oleh murid karena
adanyakeyakinan murid akan kemampuan
guru dalam mengajarnya.

Seorang pasien yang datang ke dokter,
baru sampai di depan rumah dokter
sudah merasa sembuh (sakitnya terasa
berkurang atau paling tidak merasa ada
harapan sembuh). Contoh lain, seorang
da’I yang memiliki kredibilitas senantiasa
diharap dan ditunggu ceramah dan
nasehatnya karena isi dan
penyampaiannya menarik.
Demikian juga seorang guru, senantiasa
diharap dan ditunggu oleh murid karena
adanyakeyakinan murid akan kemampuan
guru dalam mengajarnya.

MEMBANGUN SISTEM KEYAKINAN
(Believe System)

• ….. Sebaik-baik yang tertanam di dalam hati
adalah keyakinan (HR. Al-Baihaqi)

• ….. Apakah keyakinan itu?, yaitu pembenaran
atau kenyataan (HR. Al-Baihaqi).

• Sesungguhnya Allah berfirman: ‘Aku (Tuhan)
menurut persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku.
Dan Aku bersamanya jika ia berdo’a kepada-
Ku (HR. At-Turmudzi).

• You are what you think
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Orang pertama yang harus
mempercayai Anda adalah diri Anda
sendiri (Anonim).
Bila Anda berpikir akan kalah, Anda
sudah pasti kalah (Arnold Palmer,
Pegolf Dunia).

DOA DENGAN PENUH
KEYAKINAN

Berdoalah kepada Allah dengan
penuh keyakinan akan dikabulkan
doamu, dan ketahuilah Allah tidak
akan mengabulkan doa dari hati
yang lalai (HR. At-Tirmidzi).
Capailah tujuan dengan penuh
keyakinan niscaya akan tercapai.
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SISTEM KEYAKINAN
1.Sistem keyakinan yang

membatasi atau
membelenggu; dan

2.Sistem keyakinan yang
mendukung

SISTEM KEYAKINAN YANG
MEMBELENGGU

Biasanya diwarnai oleh perasaan
pesimis dan prasangka buruk,
seperti ”apakah saya mampu
menjadi pendidik yang baik, saya
merasa cukup dengan kemampuan
seperti ini, saya tidak perlu
mengembangkan diri, dan
sebagainya.
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SISTEM KEYAKINAN YANG
MENDUKUNG

”Barang siapa yang bersunguh-
sunguh pasti mendapatkan/berhasil”
Biasanya dilandasi oleh perasaan
optimis dan prasangka potitif. ”Aku
yakin bisa, saya tidak akan
menyerah sebelum berhasil, saya
berani mengambil resiko, dan
sebagainya”.

Sistem keyakinan dapat dibangun
melalui peningkatan kompetensi,
karena dengan kompetensi yang
memadai akan mendekatkan pada
apa yang akan dicapai.
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PENANAMAN KEYAKINAN
Jangan biarkan siapa pun
mengatakan kalau mereka lebih baik
darimu, Forrest.
Kalau Tuhan menginginkan semua
orang sama, Dia akan melakukan
yang sama pada kaki semua orang
Ingat yang kukatakan padamu
Forrest, kau tidak berbeda dengan
yang lain
Kau dengar perkataanku, Forrest?
Kau sama dengan yang lain
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SISTEM KEYAKINAN
MENUMBUHKAN INSPIRASI

Ibunya Forrest selalu menanamkan
keyakinan dan motivasi kepada
anaknya
Dalam perkembangannya sistem
keyakinan yang telah tertanam akan
menumbuhkan inspirasi
Inspirasi yang tumbuh juga
menguatkan sistem keyakinan
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UPAYA YANG DILAKUKAN
Seorang guru yang memperlihatkan
keunggulan baik di dalam dan di luar kelas
dengan kinerja yang konsisten dan
memfokuskan pada memaksimalkan
pembelajaran siswa.
Membangun kompetensi diri secara terus
menerus
Keteladanan guru
Kinerja sepenuh hati
Mewujudkan belajar sepanjang hayat
Memfokuskan pada tujuan belajar

IMPLIKASI
Guru harus mampu
meyakinkan peserta didiknya
bahwa dengan mengikuti
didikan guru maka murid
akan berhasil
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3. MAMPU MEMBERIKAN
INSPIRASI DALAM

MEMBERDAYAKAN POTENSI
MURID

3. MAMPU MEMBERIKAN
INSPIRASI DALAM

MEMBERDAYAKAN POTENSI
MURID

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang
menciptakan (Al-Alaq/96: 1)

CONTOH
Burung sebagai inspirasi dalam
pembuatan pesawat terbang
Ikan hiu sebagai inspirasi dalam
pembuatan kapal selam
Burung hantu sebagai inspirasi
dalam aplikasi infra merah
Jatuhnya buah apel sebagai inspirasi
ditemukannya teori grafitasi
Dan lain-lain
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LANGKAH-LANGKAH
Mengenali dan memahami
kondisi/dunia siswa.
Memberikan stimulus sesuai dengan
potensinya
Siswa merespons stimulus guru

Melatih siswa bagaimana cara belajar
Memberikan inspirasi kepada siswa
untuk mencapai tujuan
Menentukan alasan atau rasional
untuk belajar
Menentukan akuntabilitas untuk
belajar
Secara terus menerus mengecek
capaian belajar
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INSPIRASI
Teacher is an inspiration to students
(Guru merupakan sumber inspirasi
bagi murid-muridnya)

To do everything by inspiration
(Lakukan sesuatu berdasarkan kata
hatinya)

Manakala anda terinspirasi,
kekuatan, indra, dan bakat yang

tadinya terlelap akan menjadi
terjaga, dan tiba-tiba anda

merasakan diri anda menjadi orang
yang lebih hebat, jauh melebihi

yang pernah berani anda impikan
(Patanjali)
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Pemberdayaan siswa
Student centered

Guru memberikan kail tidak
memberikan ikan
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MAMPU MEMBERIKAN INSPIRASI
DALAM MEMBERDAYAKAN

POTENSI MURID

Kreativitas guru
Kaya metode
Dalang ora kurang lakon
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PERLUNYA STRATEGI YANG
TEPAT

PERBEDAAN METODE MEMBERIKAN
HASIL YANG BERBEDA

JUARA DUNIA LONCAT TINGGI
–Gaya Gunting-------- 1.72 cm
–Gaya Scrolling------- 2.02 cm
–Gaya Floffing-------- 2.35 cm
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PESAN
BAPAK SOEHARTO

KEPADA
BAPAK KUNARTO

“Kalau kamu baik, maka semua
akan baik“

IN MEMORIAM
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PERFECT FATHER

Anne Jordan November 2006 103
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I want a better father
Someone who’s not a deaf-mute
(Deaf Dumb Dad)
A dad like everyone else’s
(Deaf Dumb Dad)
A father who can listen to my hopes and

fears
A father who speaks who understands me
Please don’t let anything happen to my

daughter!
I have money, I have a house. Take it all!105

My doughter, can not, Die!
Eat more dear. It helps you to grow
Be good at school
 It’s my kid’s birtday to day
 (Happy Birthday! Always be happy. Love-dad)
 I was born a deaf-mute
 I am sorry for that
 I can’t speak like other fathers.
But I want to know that I love with all my

heart.
Take my blood!

106
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There no perfect fathers. But a
father will always love perfectly.
Remember to care for those who
care for you

107

There no perfect
teachers. But a father

will always do perfectly.
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GURU SEJATI
(GURU BERKARAKTER KUAT & CERDAS)

Guru yang mampu memberikan dan
menumbuhkan inspirasi agar
peserta didik dapat mengembangkan
potensinya secara optimal.

UPAYA MENGEMBANGKAN
KOMPETENSI
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1. MENCINTAI PROFESI GURU
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MEMBUAT LEBIH BAIK
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2. MEMILIKI KOMITMEN KUAT

ANDREA HERATA
(“curhat”  di hadapan Presiden SBY dan Ibu Ani)

”Saya ingat betul Pak, waktu itu hujan
sangat deras. Saya menduga Bu
Muslimah tak akan datang mengajar ke
sekolah kami. Ternyata, beliau datang
dengan lindungan pelepah daun pisang.
Sejak itu saya berjanji, dewasa nanti
saya akan meceritakan kisah ini kepada
semua orang. Saya akan menuliskannya
dalam sebuah buku”.
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3. MENGEMBANGKAN KOMPETENSI
SECARA TERUS MENERUS

EXCELENNCE
(Hermawan Kertajaya)

1.Commitment – purpose
2.Opening your gift –ability
3.Being the best – motivation
4.Continuous improvement
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JENJANG KOMPETENSI

Tingkat lokal
Tingkat regional
Tingkat nasional
Tingkat internasional

Pada suatu hari ada salah seorang yang
mendatangi Al-Qasim bin Muhammad
bin Abu Bakar As Shiddiq, kemudian
menanyakan sesuatu kepadanya.
Karena Al-Qasim merasa tidak tau, ia
menjawab: “Aku bukan ahlinya”. Orang
itu berkata: “Aku datang kepadamu,
karena aku tidak mengenal selainmu”.
Al-Qasim menjawab lagi: “Jangan
memperhatikan panjangnya jenggotku
dan banyaknya orang di sekitarku. Demi
Allah, aku bukan ahlinya”. Al-Qasim
melanjutkan: “Demi Allah, seandainya
lidahku dipotong, itu lebih aku sukai
daripada aku berbicara sesuatu yang
tidak kuketahui”.
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4. SENANTIASA BEKERJA
KERAS/SEPENUH HATI

Umar hanyalah seorang lulusan SD. Namun ia mampu
mengajar 6 kelas sekaligus di SD Muhammadiyah 2/74
Desa Talangsatan, Muara Enim Sumatera Selatan. Ia
mengajar pertama kali saat masih berusia 13 tahun.
Sejak 1985, setelah kepala sekolah pensiun, ia
otomatis menjabat kepala sekolah merangkap guru
sekaligus petugas administrasi. Kini ia dibantu adik
dan keponakannya mengelola SD tsb. Dengan jumlah
siswa 98 anak.

(Kick Andy Heroes 2009)

WANHAR UMAR
(Pemenang Kategori Pendidikan)

WANHAR UMAR
(Pemenang Kategori Pendidikan)
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KONSEP DIRI
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GURU MENJADI TELADAN



30/07/2013

64



30/07/2013

65



30/07/2013

66

Competition rate of students enrollment in FKIP UNS
2009-2012

No. Study Program 2009 2010 2011 2012

1. Elementary Education 1:124 1:157 1:146 1:75

2. English Education 1:51 1:61 1:49 1:36

3. Education of Bahasa
Indonesia, and Literature

1:36 1:56 1:21 1:22

4. Mathematics Education 1:43 1:50 1:40 1:36

5. Physics Education 1:29 1:26 1:21 1:20

6. Chemistry Education 1:35 1:29 1:25 1:23

7. Biology Education 1:30 1:39 1:33 1:20

8. Guidance and Counseling 1:81 1:36 1:30 1:20

9. Special Education 1:30 1:11 1:9 1:11
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No. Study Program 2009 2010 2011 2012

10. Physical Education 1:30 1:29 1:23 1:20

11. Sport Couching Education 1:22 1:23 1:14 1:13

12. Geography Education 1:24 1:17 1:19 1:12

13. Civics Education 1:16 1:9 1:6 1:9

14. Social Anthropology
Education

1:18 1:22 1:18 1:15

15. Economics Education 1:11 1:12 1:9 1:9

16. History Education 1:17 1:11 1:9 1:8

17. Machinery Education 1:14 1:14 1:10 1:8

18. Building Construction
Education

1:5 1:3 1:4 1:3

No. Study Program 2009 2010 2011 2012

19. Visual Arts Education 1:6 1:7 1:4 1:4

20. Early Childhood Education - 1:31 1:16 1:13
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