
REKONSTRUKSI KARAKTER GURU

Imam Gunawan



KARAKTER ……… ???

 Ketertentuan sesuatu

 Kejelasan sesuatu

 Jati diri, akhlak, sifat jiwa

 Who are you … ?

 Hijau, ya hijau … !!! (tegas, mandiri, independen)

 Jawa, ya Jawa

 Banjar, ya Banjar

 Bali, ya Bali

 Indonesia, ya Indonesia (komposisi, harmoni

kebudayaan)

Jadi:



Karakter tergantung perspektif

ilmunya, sehingga kategori karakter:

• Benda : batu

• Benda, tumbuh : tanaman

• Benda, tumbuh, berdaging, nafsu : hewan

• Benda, tumbuh, berdaging, nafsu, berakal

sehat : manusia

 Manusia : memiliki karakter berakal sehat



BAGAIMANA MENJADI GURU YANG

BERKARAKTER …. ??

Bertahan menjadi sesuatu yang berkarakter itu “sulit” .. !

Bertahan menjadi “hijau” itu sulit .. !!

Bertahan menjadi “Jawa” itu sulit … !!!

Bertahan menjadi “Banjar” itu sulit … !!!

Bertahan menjadi “Bali” itu sulit ….!!!

Bertahan menjadi “Indonesia” itu sulit …!!

Bertahan menjadi GURU, itu sulit …. !!!!!

Menjadi guru, profesi yang paling berat di dunia … !!!



Kalau sudah jadi guru, berarti “tujuan utama” bukan uang….!!!!

Tujuan utamanya ialah PENDIDIKAN (berbagi “ilmu pengetahuan”)

Apa KITA berani hidup seperti itu……?????

Kalau mau jadi guru, sejak awal ditata niatnya… !! Harus berani.

Kalau sudah yakin mau “ngulang”, mau mengajar, ikhlas mengajar
jadi ASISTEN DOSEN ALLAH SWT (Al Baqarah : 31);

Arti: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya,

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang

benar!



Guru jangan “mbagusi”, memangnya bisa “muruk” … ???

ALLAH yang mengajari Adam as dan anak keturunannnya … !!!

Guru hanya “memberitahu”, “menerangkan”, “menjelaskan”,

“memberi cakrawala” kepada siswanya, sehingga dapat

membedakan: salah ya salah, benar ya benar

Guru berfungsi sebagai “MALAIKAT”.

Malaikat tidak mencari uang ….!!!!! Duit yang cari “malaikat”

Guru jangan mengkapitalisasi sebisa-bisanya dalam

pembelajaran agar mendapat uang banyak, seperti: kasus guru

(sekolah) jualan buku/diktat

Tapi ayo diperjuangkan (guru, PGRI, PT, aktivis) secara nasional

bahwa gaji guru harus diutamakan oleh APBN (negara)!!!!



Guru merupakan profesi yang mulia; mulia dunia dan

akhirat

Kudu berani “mlarat”!!!

Orang yang berani miskin, nantinya bisa kaya temenan;

kalau berani kaya, ujung-ujungnya bisa korupsi … !!!

Mulai sekarang kita harus;

menghitung, menata niat, hati,

tujuan jadi guru apa?

Banyak orang “kaya”, karena ada

rasa syukurnya nikmat yang

diberikan ALLAH.



HARMONI KEHIDUPAN

Hijau + Kuning = ……………???

Guru berinteraksi dengan:

 Siswa

 Guru lain (satu sekolah, antarsekolah)

 Kepala sekolah (sekolahnya, sekolah lain)

 Keluarga

 Masyarakat (warga negara)

Interaksi tersebut menuntut peran yang berbeda dalam

suatu sistem (subsistem, sistem, dan suprasistem)



Sehingga akan melahirkan kebudayaan, yang juga akan

memengaruhi orang dalam berperan, bersikap,

berperilaku, dan berkarakter.

Guru dituntut dapat memainkan “peran” yang tepat dalam

masyarakat, sebagai layaknya guru (hal ideal, das sollen)

Tantangan:

Air + teh = ..? Diambil teh, air tetap air (kimia)

Guru + sarjana = insan (manusia seutuhnya)

Terkadang manusia kalau sudah jadi

sarjana, rodok gak wong, “petita petiti”

gak karuan …!!

Padahal sarjana seluruh dunia itu “palsu”

semua … !!!!



Hal itu jangan dijadikan alasan untuk tidak kuliah ….!!!

Ayo kuliah sampai tuntas, sampai tingkat tertinggi:

 Menyenangkan dan membesarkan hatine Bapak

dan Emak

 Mencari ilmu (ilmu sabagian di kampus, ilmu

ada di alam semesta)

 Silahturahmi lebih luas

 Cari kerja “lebih gampang”

 Cari jodoh

Ayo kita cari sejarah dan filosofi pendidikan, agar

mengerti dan memahami fitrahnya pendidikan.

Ayo kita tingkatkan kualitas karakter kita: penalaran / akal

sehat, ilmuwan, dan luas wawasan / cakrawala lintas ilmu



Guru harus membuka cakrawala kepada siswanya,

sehingga tidak mudah memvonis sesuatu, dengan

memahami terlebih dahulu, kaya wawasan, tidak mudah

kaget

Guru harus: teladan, kaya wawasan, kaya cakrawala, dan

kaya bahasa (agar siswa dapat berinteraksi dengan

manusia lain dengan santun)

Guru menciptakan “guru” baru yang lebih baik dari

dirinya sendiri

Kebahagiaan guru: jika siswanya jauh lebih pandai, lebih

pintar, lebih kritis, lebih sukses, lebih dalam hal positif,

dari dirinya sendiri

Guru akan tetap menjadi guru yang disegani, dirindu,

bermartabat, jika guru tidak “menjelekkan”, “menghina”

orang lain (tanpa patrap / aturan akademik)





Apa tujuan Saudaraku untuk belajar, kuliah,

mengglembleng diri, menyiapkan diri menjadi

guru … ??

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Saudaraku

tentang Imam Gunawan …?



Terima kasih bapak dan ibu guruku

Karena engkaulah, saya dapat membaca, tahu luasnya dunia … !!

Ya ALLAH, beliau berlomba untuk-Mu

Ya ALLAH, beliau berlomba untuk menjadi pewaris

kekasih-Mu Muhammad SAW

Maka Engkau akan memudahkan hidup guruku, Engkau

akan memberi solusi kepada masalah guruku ya

ALLAH, Engkau akan membikin hati guruku tenteram,

rumah tangga guruku teduh setiap hari, dan kalau ada

apa-apa Engkau melindunginya ya ALLAH, Amin ……



IG


