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Pertanyaan klasik yang masih layak diucapkan adalah  pakah mengajar adalah pekerjaan

ilmu (science) atau seni (art). Ternyata jawabannya sudah dapat diterka bahwa mengajar adalah

pekerjaan ilmu dan seni. Kalau ditanya lagi mana yang lebih dominan? Jawabannya tentu agak

rumit. Karena apa yang terjadi di dalam sebuah kelas hanya siswa dan guru yang tahu. Makanya,

jangan bicara banyak soal proses belajar mengajar di kelas kalau belum pernah masuk ke dalamya.

Kelas ibarat gua. Ia harus dimasuki dulu baru kita tahu apa yang pernah terjadi. Karena itu

pertanyaan kalaupun mau dijawab, maka kita meminjam pernyataan seorang pakar pendidikan

bahwa sikap guru sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan proses belajar yang baik dari pada

materi yang diajarkan. Artinya materi hanyalah alat, sikap gurulah yang lebih dominan menentukan.

Lalu bagaimanakah mempersiapkan calon guru seperti itu? Materi  yang harus diberikan?

Lembaga apa yang mempersiapkannnya? Ternyata pendidikan calon guru menurut Sutjipto (2002)

merupakan sejarah yang panjang  yang dapat ditelusuri sejak zaman Belanda. Pada awalnya

kemerdekaan, standard pendidikan calon guru sistem Belanda masih memperngaruhi

penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Guru

B (SGB) yang dirancang untuk menyiapkan guru sekolah dasar, kemudian ditingkatkan menjadi

Sekoloah Guru A (SGA). Lulusan SGA ini mula dirancang untuk menyiapkan guru sekolah

menengah, dan baru pada tahun 1957 lulusan SGA tidak lagi berwewenang untuk mengajar di SMP.

Pada tahun 1954 di Indonesia didirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) sebagai usaha 

pertama untuk menghasilkan guru dengan kualifikasi tingkat pendidikan tinggi.

Calon guru di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) diseleksi dengan ketat dalam

aspek kemampuan akademik, fusik dan kepribadiannya. Mereka diharuskan tinggal di asrama,

sehingga mereka mendapatkan pendidikan selama 24 jam dan ditutut untuk mempunyai disiplin

yang tinggi, dan belajar bagaimana menjadi contoh murid-muridnya. Mereka diberi isentif sehingga

banyak anak yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi tertarik untuk menjadi guru, dan

mereka yang secara ekomonis tidak mampu tetapi berbakat akan diberikan kesempatan. 

Pada awal tahun 1960-an, gambaran seperti ini melorot tajam. Sutjpto (2003)

memperkirakanya karena kondisi ekonomi nasional yang tidak mendukung kehidupan guru,

kebututuhan akan peningkatan jumlah dan kualitas guru yang semakin meninggkat yang

mengharuskan produksi massal yang kadang mengenyampingkan faktor kualitas, perubahan

terhadap kebijakan guru yang merupakan faktor politik pendidikan, termasuk makin tumbuhnya

lapangan pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Krisis itu sampai puncaknya pada sekitar tahun

1990-an.

Pada tahun 1970-an kebutuhan akan tenaga guru mulai meningkat, seiring dengan

dicanangkan wajib bejalar 9 tahun oleh pemerintah, dengan mendirikan banyak sekolah dengan

biaya khusus (SD Inpres). Dengan demikian akan banyak tamat SD yang akan ke SMP dan

seterusnya ke SMA sederajar, maka seiring dengan itu perguruan tinggi wajib mengejar kebutuhan

itu dengan membuat program cepat (crash program) dengan masa pendidikan tiga, enam, setahun

(diploma I), II, dan III. Seiring dengan itu lembaga pendidikan yang mendidik calon guru juga



berkembang, sehingga ada yang mengabaikan persyaratan akademik dan fasilitas demi mengejar

kesempatan, maka tumbuh dan bercampur-aduklah kualitas calon guru kita.

Di Indonesia, terkesan pendidikan guru banyak dilatarbelangi oleh proyek, ketimbang

kebutuhan proforsional dan profesional. Sejak tahun 1960-an Sekolah Guru B dihapuskan dan

pendidikan guru sekolah dasar masih tetap dilaksanakan oleh Sekolah Guru A  yang memudian

berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG), dan selanjutnya pada tahun 1990-an

diintegrasikan ke dalam program IKIP/FKIP pada programa II PGSD.

Pada tahun 1954 pemerintah pernah mempunyai lima perguruan tinggi pendidikan guru,

yang beberapa tahun kemdian lembaga ini berubah menjadi IKIP (1963). Dalam perjalanan IKIP

ke depan ternyata tidak begitu cerah, karena pandangan pemerintah yang menganaktirikan IKIP

yang dapat dilihat dari dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Selain itu, yang mengakibatkan

menurunkan mutu IKIP pada tahun 1980-an adalah mengadopsi dari praksis behaviorisme yang

menjadi trent pada tahun 1970-an, yaitu Competency Based Teacher Education, di mana

kemampuan guru hanya dibentuk untuk mengajarkan materi tertentu yang sudah diprogramkan pada

murid di sekolah. Akibatnya proses belajar mengajar di IKIP/IKIP senderung sama kedalamnya

dengan yang terjadi di sekolah di mana mereka nantinya akan  mengajar.

Sejak disinilah mulainya calon guru  igesa untuk menjadi robot. Ibarat botol kosong harus

diisi penuh sesuai dengan kehendak orang lain, di mana pendidikan yang mereka terima bersifat

induktrinasi, di mana mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan

pertualangan dalam  lmu yang ditekuninya, baik bidang ilmu maupun bidang ilmu pendidikan,

sehingga mereka tidak mempunyai motivasi untuk berkembang, baik dalam proses perkuliahan

maupun setelah mengajar di sekolah. Mereka mengajar bagaimana dosennya mengajar, mereka

memberikan materi sebanyak materi yang diberikan dosen, mereka sepertinya potokopi dari sebuah

mesin pendidikan.

Terakhir ini, dengan diundangnya UU Sistem Pendidikan Nasional (2003) dan UU Dosen

dan Guru (2005) di mana calon guru boleh berasal dari lulusan umum asal telah memiliki akta

mengajar. Hal ini boleh-boleh saja, tapi apakah semudah mendapatkan ikan dipasar tanpa perlu

memancing. Pemerintah harus bertanggung jawab, sebab dibalik ke berhasilan guru itu adalah

pembentukan kepribadian, bukan pengesahan status seperti mensyahkan orang yang akan kawin.

Artinya soal legalitas pemberi sertifikasi dan lesensi harus dibuat peraturan yang jelas, yang

menyangkut, lembaga, isi, dan waktu yang  as untuk sebuah pengakuan/ legalitas seorang  anusia

guru  kalau tidak  kita bukan hanya hilang ilmu pendidikan dalam diri calon seorang guru tapi juga

kehilangan  epribadian Guru  

Selain itu, kemajuan teknologi dan komunikasi dewasa ini kalau tidak disadari akan lebih

memperuncing proses belajar calon guru dan atau setelah ia mengajar kelak, karena teknologi yang

pada prinsifnya membantu justru akan menjadi tujuan, terutama kalau dosen atau guru baru saja

sadar akan teknologi dan komunikasi, karena itu teknologi dan komunikasi kata Yusuf Hadi (2004) 

jangan dipandang sebagai artefak saja, melainkan juga dipandang sebagai proses dengan struktur

tertentu, karena itu teknologi dan komunikasi harus dapat dijadikan bagian integral dari sistem

pendidikan, di mana guru sebagai titik sentralnya, bukan dititipkan pada teknologi dan komunikasi

yang yang ada. Namun itu sudah terjadi.



Setelah beberapa lama berselang, hasil model baru itu terlihat sudah. Sebuah studi

mengambarkan kemampuan guru bidang studi dalam menguasai materi pengajaran masih sangat

rendah, hal, ini terbukti dari Studi  Bahrul Hayat dan Yahya Umar (1999) yang memperlihatkan 

nilai rata-rata nasional tes calon guru PNS di SD, SLTP, SLTA, dan SMK tahun 1998/1999 untuk

bidang studi matematika hanya 27,67 dari interval 0-100, artinya hanya menguasai 27,67% dari

materi yang seharusnya. Sementara itu, untuk bidang studi yang lain adalah fisika (27,35), biologi

(44,96), kimia (43,55), dan bahasa Inggris (37,57). Nilai-nilai di atas tentu jauh dari batas ideal,

yaitu minimum 75% agar seorang guru bisa mengajar dengan baik. Hal yang lebih memprihatinkan,

hasil penelitian dari Konsorsium Ilmu Pendidikan (2000) memperlihatkan bahwa 40% guru SMP

dan 33% guru SMA mengajar bidang studi di luar bidang keahliannya. Bisa dibayangkan kalau guru

bidang studinya saja tidak menguasai materi, apalagi yang bukan guru bidang studi. Dengan

kemampuan pengetahuan yang sedemikian terbatas dan kepekaan kreativitas yang sangat minim

maka sangatlah sulit bagi guru untuk menerapkan pola pengajaran berbasis kompetensi yang saat

ini sedang disosialkan. Bukankah pola pengajaran ini sangat menonjolkan "keberanian" berpraktik

dan bereksperimen?

Sebuah penelitian di Kota Pekanbaru, terhadap 347 guru SDN kelas 4-5 dan 6,  SD di Kota

Pekanbaru, dengan materi EBTANAS  ditemukan 50% (174 orang) yang menguasai 66% materi

Matematika, 74% peserta yang menguasai materi IPA, dan hanya 58% peserta yang menguasai

materi IPS. Hanya 10 orang (3%) dari peserta yang menguasai materi matematika sampai 95%,

sedangkan untuk materi IPA 90% dan hanya 68% yang menguasai  materi IPS. 

Penelitian ini menemukan juga bahwa rata-rata guru yang menguasai materi sampa 95%

hanya mereka yang berumur diatas 42 tahun, sedangkan umur dibawahnya kurang dari itu, namun 

 kemauan untuk berubah (berkembang ,lebih baik) lebih besar pada guru-guru dibawah usia 42 tahun

( Samad, dkk, 2000).

Lalu, bagaimanakah yang harus dilakukan oleh pakar pendidikan terhadap krisis ilmu

pendidikan. Kalau kebijakan (politik) pendidikan belum berubah maka tak banyak dapat kita

lakukan, tetapi karena persoalan semakin bertambah maka program yang yang harus dirancang

adalah: (1) Praktik lebih awal di sekolah bagi calon guru, (2) Penerapan sistem mirip  iliter i LPTK

(maaf saya tidak punya istilah lain), (3) Teknologi dan komunikasi yang terintegrasi dengan ilmu

pendidikan (pedagogik), (4) Microteching terpadu dengan sekolah binaan, (5)  esanteren kilat bagi

wisudawan.***
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