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Saat ini Indonesia sedang mendesain ulang sistem dan arah pendidikan yang 

terbukti tidak lagi relevan di zaman yang cepat berubah. Kita terus memikirkan dan 

terus berusaha menutupi kesenjangan pendidikan, pemerintah juga terus merancang 

model yang dianggap dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan yang 

disebutkan di atas. Tapi perubahan akan selalu muncul bahkan dengan cara yang 

tidak kita pikirkan. Dunia akan terus berevolusi, segala sesuatu bisa terjadi lebih 

cepat dari yang kita bayangkan. Saat ini arah pendidikan masih berkutat pada 

memenuhi kebutuhan industri dan bagaimana sekolah menyiapkan anak masuk ke 

dalam industri, tanpa menyadari bahwa kebutuhan industri juga berubah sesuai 

konteks zaman dan di masa depan anak-anak yang ada di masa sekarang lah yang 

mungkin akan membangun industri itu. 

 

Situasi pandemi yang telah mengubah dunia, turut menyebabkan perubahan 

kegiatan pembelajaran dan cara belajar secara mendadak. Pembelajaran yang 

tadinya bisa dilaksanakan tanpa bantuan teknologi, kini justru jadi bergantung pada 

teknologi untuk tetap menjalankan proses pembelajaran. Karena teknologi sudah 
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menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan hadir dalam pembelajaran, maka 

kesiapan Guru dalam penggunaan teknologi harus dipikirkan agar penggunaan 

teknologi tidak sekadar mengganti metode pembelajaran konvensional tetapi juga 

untuk mendukung transformasi peran bagi Guru dalam proses belajar mengajar. 

 

Jika melihat konteks sekolah secara umum, pembelajaran justru jauh 

tertinggal dari kenyataan yang sudah terjadi. Asumsi tentang cara berpikir tradisional 

masih terjadi, bahwa Guru adalah unsur tertinggi; mengetahui segalanya dan 

membutuhkan Guru untuk belajar sehingga Gurulah yang melakukan proses 

penyampaian pengetahuan kepada murid sebagai unsur terendah. (Borawska-

Kalbarczyk dkk, 2018).  Sebelumnya, Freire sudah lama mengkritisi peran Guru. 

Menurut Freire, Guru kerap berinteraksi seperti memberi dan murid menerima saja 

sehingga tidak memotivasi murid untuk mengembangkan rasa ingin tahu mereka, 

tidak mendorong berpikir kritis, membatasi mengembangkan keterampilan dan 

menghambat dialog yang penting bagi murid untuk memberi makna pada setiap 

proses pembelajaran yang terjadi (2005a; 2005b). 

 

 

Untuk mempersiapkan pendidikan di masa depan, Guru dapat 

bertransformasi agar tetap menyelaraskan diri dengan perubahan. 

 

 

Tantangan yang dihadapi Guru saat ini tidak hanya tentang menemukan cara 

untuk mengajar anak kita, tetapi bagaimana mendorong menjadi pembelajar yang 

mandiri, dengan cara belajarnya sendiri, dengan kecepatannya sendiri, dan sesuai 

dengan konteks individu dan sekitarnya. Dalam upaya memandirikan murid, Guru 

memberi pendampingan yang diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuannya. 

Guru perlu mempersonalisasi pengalaman belajar untuk memastikan bahwa setiap 

murid memiliki perbedaan gaya belajar dan memberi kesempatan kepada murid 

untuk mencapai tujuan belajarnya. Sebagian besar Guru juga sudah mengetahui 

bahwa di masa kini ia bukan lagi satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran 

tidak hanya terjadi di ruang kelas. Sudah saatnya Guru mengganti pendekatan 



tradisional dengan pendekatan transformatif dan berkelanjutan sekaligus 

mempunyai kemampuan beradaptasi dan kesiapan dengan teknologi untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang mengakomodasi kebutuhan setiap 

murid.  Sekali lagi, melihat murid sebagai manusia yang menjadi subyek dalam 

pembelajaran. 

 

 

Tetapi, tantangan terbesar bagi Guru adalah menyadari bahwa zaman telah 

berubah dan akan terus berubah di masa depan. Apabila tuntutan zaman ini 

tidak terpenuhi, bagaimana masa depan anak-anak kita?  

  

 

Untuk menyiapkan masa depan pendidikan, sekolah saat ini seharusnya sudah 

dirancang untuk memberikan lebih banyak ruang dan kesempatan bagi anak untuk 

terlibat dalam memperoleh keterampilan hidup (life skill) dunia nyata disamping 

keterampilan teknis yang dapat berkembang dimanapun pekerjaan mereka nantinya. 

Tidak ada kompetisi di dalam sekolah, meskipun kompetisi akan tetap ada dalam 

konteks persaingan untuk akses terhadap industri. 

Melalui dialog, Guru mempunyai kerendahan hati, menghormati orang lain, 

dan mendengarkan setiap suara dari murid sehingga tidak lagi ada Guru-murid atau 

murid-Guru karena Guru juga menjadi pembelajar bagi dirinya sendiri. Ketika 

berdialog, guru bersama murid saling memeriksa pandangan dan pengetahuan 

secara kritis, bukan lagi untuk memaksakan pandangannya kepada murid. Guru dan 

murid “hadir” bersama-sama sebagai manusia, dimana Guru memberikan 

kesempatan kepada murid untuk: mengungkapkan apa yang ingin mereka pelajari, 

apa tujuan mereka mempelajarinya, melakukan refleksi, mengungkapkan pemikiran 

mereka terkait isu yang muncul, mengaitkan pengalaman diri dan lingkungan di 

mana mereka berada, mengelola emosi, mendekonstruksi dan merekonstruksi 

pemikiran mereka, mengeksplorasi dan menuangkan gagasan, evaluasi diri dan 

memilih tindakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. 

  



Lalu apa yang perlu dilakukan guru untuk mengantisipasi transformasi 

perannya? 

  

Pertama, Guru perlu menyadari bahwa zaman berubah, cara dunia bekerja 

juga berubah. Pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang semakin berkembang 

akan semakin mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat termasuk 

pekerjaan dan kesejahteraan di masa depan. 

 

Masalah integrasi teknologi dalam pembelajaran merupakan tantangan berat 

bagi banyak Guru di sekolah. Sebagian besar Guru mungkin merasa khawatir 

teknologi akan menggantikan peran mereka. Sementara sebagian Guru masih merasa 

nyaman dengan pertemuan fisik bersama murid, dimana sekolah menjadi tempat 

pengajaran dan ruang kelas menjadi tempat pembelajaran terjadi, mengamati 

perkembangan akademik murid secara langsung dan mengawasi perilaku murid. 

Banyak Guru mempunyai harapan besar dunia kembali ke masa dimana teknologi 

belum menjadi bagian dalam melangsungkan pembelajaran. Meskipun mempunyai 

fungsi yang cukup signifikan saat ini, Guru lebih sering menggunakan teknologi hanya 

sebatas metode menyampaikan kembali konten yang sudah ada, dibanding untuk 

mengkreasikan atau melakukan inovasi pembelajaran. Teknologi di sebagian besar 

sekolah juga hanya menjadi pelengkap, bukan merupakan bagian integral dari 

ekosistem pembelajaran. Padahal, teknologi sangat bermanfaat bagi efektifitas 

pembelajaran, termasuk menemukan sumber belajar. Sikap Guru seperti ini 

cenderung menjadi hambatan dalam mendukung transformasi perannya di masa 

depan. Oleh karena itu, penting bagi Guru untuk beradaptasi dengan teknologi agar 

dapat mendukung transformasi perannya di masa depan. 

 

Kedua, perubahan paradigma ke pendidikan yang berpihak pada anak tidak 

bisa ditunda lagi. Hal ini sekaligus mengubah relasi kuasa antara Guru dan murid. 

Guru tidak lagi menganggap murid sebagai tabula rasa dan tidak mempunyai 

pengetahuan, kehendak dan tujuan belajar. Akan tetapi, perubahan paradigma saja 

tidak cukup. Perubahan paradigma harus diteruskan dengan menumbuhkan 

paradigma perubahan. Paradigma perubahan memang tidak mudah dan tidak terjadi 



dalam waktu singkat. Di mana letak perbedaannya? Perubahan paradigma terjadi 

dalam lingkup yang masih terbatas. Akan tetapi, ketika zaman berubah, maka 

paradigma juga berubah. Ketika paradigma Guru berubah, Guru mungkin dapat 

beradaptasi dengan teknologi melalui model pembelajaran online, memperpendek 

interaksi di ruang virtual dan mengurangi beban tugas untuk murid-murid mereka. 

Guru akan terus mengupayakan kesiapan untuk mengembangkan diri dengan mencari 

sumber belajar. 

 

Sementara itu, paradigma perubahan adalah kesadaran bahwa perubahan 

adalah keniscayaan yang terjadi dan manusia berada di dalam perubahan itu. Guru 

akan menyadari dunia sudah tidak sama lagi ketika Guru masih menjadi murid di 

masa lalu. Paradigma perubahan akan menghasilkan Guru yang mempunyai 

pandangan visioner yang melihat bahwa di masa depan anak-anak yang akan 

memainkan perannya di dalam masyarakat.  Melalui paradigma perubahan, Guru 

menjadi agen perubahan dan sejatinya menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Ia 

akan terus berjalan melewati rintangan untuk mengkritisi metode yang tidak 

berpihak pada anak. Ia juga akan terus belajar dan membangun dialog kritis bersama 

anak dalam situasi apapun. Bahkan jika Guru berada di dalam sebuah sekolah yang 

belum demokratis dan belum memerdekakan murid, Guru selalu dapat menemukan 

cara untuk melakukan “manuver” pada metode pembelajaran agar tetap dapat terus 

mengupayakan keberpihakan terhadap murid dengan terus berdialog dan memenuhi 

kebutuhan spesifik setiap murid tanpa harus melanggar batasan kurikulum. 

 

Ketiga, jika peradaban yang ingin kita tuju adalah peradaban yang humanis, 

maka pendidikan harus mampu mengarahkan manusia menuju ke sana. Jika sekolah 

mempersiapkan murid untuk sukses di masa depan - dari definisi sukses menurut 

masing-masing murid-, maka Gurulah yang berada di garda terdepan dalam 

memfasilitasi pembelajaran dan menemukan sumber belajar yang tepat agar murid 

mencapai tujuannya. Guru memainkan peran penting sehingga ia akan selalu 

menyesuaikan peran dan termotivasi mengembangkan dan meningkatkan 

kompetensinya. Tidak hanya kompetensi pengetahuan dan pembelajaran 

profesional, tetapi juga mampu mengaitkan setiap pengetahuan dan pembelajaran 



untuk menganalisis materi dengan realitas objektif yang terjadi di masyarakat. Di 

sini, pertanyaan sekaligus jawaban Sir Ken Robinson menjadi relevan: “Jadi, untuk 

apa pendidikan? Untuk memungkinkan murid memahami dunia di sekitar mereka 

dan bakat di dalam diri mereka sehingga mereka dapat menjadi individu yang 

terpenuhi dan warga negara yang aktif dan penuh kasih.” (2018, hal. 176). 

 

Keempat, Guru adalah bagian dari ekosistem pendidikan dan bagian dari 

masyarakat. Ia dapat membangun jaringan untuk memperkuat profesionalismenya, 

mengasah keterampilan dan memperluas referensi, Selain itu, guru akan mempunyai 

keterampilan memetakan ekosistem yang akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi 

murid. Guru tidak hanya berada dalam komunitas praktisi atau komunitas profesional 

untuk belajar. Ia bahkan dapat bergabung atau belajar bersama komunitas 

masyarakat lain seperti komunitas film, komunitas kajian gender, komunitas 

disabilitas, komunitas jelajah dan sebagainya. Guru tentu dapat mengembangkan 

komunitasnya sendiri berdasarkan ketertarikannya. Melalui media sosial, guru 

bergerak melampaui batas profesinya untuk berinteraksi dan dapat merangkul 

profesional lain untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dan bukan hal yang 

mustahil kolaborasi antar-profesi akan terjadi. 

  

Sekolah masih menjadi tempat belajar yang produktif, tetapi sekolah belum 

dapat memberikan pengalaman yang bermakna dan utuh bagi murid. Selain itu, 

sekolah dan Guru terlalu terbebani dengan tugas-tugas administratif dan peringkat 

kualitas sehingga yang dikejar adalah bagaimana menyelesaikan tugas administrasi 

sambil meningkatkan prestasi sekolah. Belum ada kesadaran bahwa prestasi adalah 

dampak, bukan tujuan. Tuntutan administrasi yang menumpuk dapat mengurangi 

interaksi antar Guru untuk terus mendiskusikan masalah heutagogi. Begitupun 

sertifikasi Guru, yang selama ini dianggap kurang memiliki korelasi dengan terhadap 

pembelajaran yang berpihak kepada murid selain untuk mendapatkan tunjangan. 

Guru seringkali merasa lelah dan stress sehingga menurunkan semangat dan 

keinginan untuk mengambil bagian dalam perubahan, karena mereka merasa tidak 

ada dukungan dari kepala sekolah atau orang tua. 

  



Perubahan cara belajar yang radikal dan institusi pembelajaran yang 

berkembang saat ini menuntut transformasi peran Guru secara fundamental. Guru 

terus memotivasi dirinya dan mendorong murid untuk belajar bagaimana belajar, 

dan untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Dengan demikian tidak ada lagi 

“transaksi” Guru dan murid dimana hasil mengajar akan dibayar oleh murid dengan 

prestasi. Sekolah, baik secara fisik maupun virtual sebaiknya bisa berfungsi sebagai 

inkubator yang menyediakan sumber daya termasuk pendampingan dan mentoring 

untuk membantu Guru dan murid mengembangkan ide-ide dan membangun 

portofolio mereka. 

 

Teknologi memungkinkan Guru untuk merencanakan pembelajaran yang 

berpihak pada murid, untuk menyediakan berbagai materi yang disesuaikan dengan 

gaya dan konteks belajar masing-masing murid. Dengan perkembangan teknologi 

interaksi dua arah juga tetap terjadi. Guru tidak hanya harus menguasai teknologi 

namun juga harus dapat berdamai dan membuat teknologi sebagai bagian penting 

dari transformasi perannya di masa mendatang.  Yang paling penting adalah 

kesiapan untuk beradaptasi dan menerima paradigma perubahan sebagai 

pegangan dan kesadaran bahwa perannya akan terus berubah. 

 

 

 

Referensi 

 

Borawska-Kalbarczyk, K., Tołwińska, B., & Korzeniecka-Bondar, A. (2018). From 
smart teaching to smart learning in the fast-changing digital world. Didactics 
of Smart Pedagogy, 23–39. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01551-0_2 

 
Freire, P. (2005a). Pedagogy of the oppressed (3oth Anniversary ed.). Continuum. 
 
Freire, P. (2005b). Teachers as cultural workers, letters to those who dare teach 

(Expanded ed). Westview Press. 
 
Robinson, K., & Aronica, L. (2018). You, your child, and school: Navigate your way 

to the best education [E-book]. Viking. 
 



 


