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Abstract: Indonesia is one of the countries facing challenges of the Industrial Revolution 4.0 era, the era of 
distracting technology. Facing this challenge, teaching and learning activities are required to change, 
including education and learning at the level of primary and secondary education. Improving education and 
learning of primary and secondary education must go through the process of improving the quality of 
teachers. The performance of disruptive technology era teachers is teachers w ho are literate with the 
digitalization of the education system and are familiar with innovation and excel in education and teaching 
creations. Without prejudice to the noble task of growing noble character for students. The era of the 
industrial revolution 4.0 is a formidable challenge for Indonesian teachers. Education and learning laden with 
attitudes and skills as implied today, will produce students w ho are unable to compete with machines and at 
the same time wisely use machines. This study aims to find out how to improve the professionalism of 
teachers ready to face current era of destructive technology; therefore, this research is using descriptive 
analysis method. Data collection is done by interview s, questionnaires, observations, and documentation. 
 

Keywords: Teacher Professionalism, Distortive Technology, Technology 

Abstrak: Indonesia termasuk negara yang menghadapi tantangan era revolusi Industri 4.0, era teknologi 
distruptif. Menghadapi tantangan ini, pendidikan dan pembelajaran dituntut untuk berubah, termasuk di 
dalamnya pendidikan dan pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah. Upaya memperbaiki 
pendidikan dan pembelajaran   pendidikan dasar dan menengah, harus melalui perbaikan kualitas guru. 
Performa guru era teknologi distruptif adalah guru yang melek dengan digitalisasi sistem pendidikan, guru 
yang familiar dengan inovasi dan unggul dalam kreasi pendidikan dan pengajaran. Tanpa mengesampingkan 
tugas mulia, guru menumbuhkan  budi  pekerti  luhur  bagi  peserta  didik.  Era  revolusi industri 4.0 
merupakan tantangan berat bagi guru Indonesia. Pendidikan dan pembelajaran yang sarat dengan muatan 
sikap dan keterampilan sebagaimana yang terimplikasi saat ini, akan menghasilkan anak didik yang tidak 
mampu berkompetisi dengan mesin sekaligus bijak menggunakan mesin untuk kemaslahatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui cara  meningkatkan  profesionalisme  guru  dalam menghadapi era teknologi 
distruptif saat ini. Oleh karena itu penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. 
 

Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Teknologi Distruptif, Teknologi 

LATAR BELAKANG 

Perbaikan sumberdaya manusia di suatu negara tidak terlepas dari peranan tenaga pendidik, terutama 

guru. Guru berperan penting dalam upaya mengembangkan dan membentuk kualitas sumberdaya manusia 

yang baik  dan profesional. Menjadi guru di era teknologi digital saat ini, mengharuskan guru mampu berinovasi 

untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Pembelajaran di era disrupsi telah bertransisi dari era analog ke era 

digital. Di era digital, lingkungan belajar harus diselaraskan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi, misalnya internet dan cybernet, yang memungkinkan pembelajaran secara mandiri, dinamis, dan 

tidak terikat oleh hanya satu tempat dan satu sumber belajar, bahkan tidak tergantung pada guru pengajarnya 

saja, tetapi siswa dapat belajar dari banyak guru di berbagai sumber di dunia maya.  

Dalam hal ini, selain pendidik tugas guru hendaknya berperan sebagai fasilitator, katalisator, motivator 

dan membuka kesempatan pada siswa untuk dapat belajar dari berbagai sumber pembelajaran. Orientasi baru 

ini akan memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan kreativitas dan daya imajinasi siswa. Sehingga 

diharapkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dapat ditingkatkan, misalnya dengan mengasah 

kemampuan siswa untuk menemukan dan  mengidentifikasi berbagai hal secara cepat di dunia maya. 

Secara konseptual guru sebagai tenaga profesional harus memenuhi berbagai 

persyaratan kompetensi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, sementara kondisi 

riil di lapangan masih sangat memprihatinkan, baik secara kuantitas, kualitas maupun profesionalitas guru. 

Persoalan ini masih ditambah adanya berbagai tantangan ke depan yang masih kompleks di era global ini. Guru 
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yang datang dari dunia pra-digital kesulitan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anak-anak atau 

para siswa dari era digital. Kebiasaan dan cara mereka belajar pun tentu sangat berbeda dengan kebiasaan dan 

cara para guru dan orang tua mereka belajar. Hal ini sering membuat kedua belah pihak, murid di satu pihak dan 

guru dan orang tua di lain pihak, akhirnya sama-sama menjadi frustrasi dikarenakan terjadi ketidak nyambungan 

antara murid dan guru. 

Peran guru di era disrupsi menjadi begitu strategis, sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan 

peserta didik dalam mengarungi era disrupsi. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), 

Supriano mengatakan, pada era revolusi Industri 4.0 peran guru tidak tergantikan. Namun diperlukan guru 

profesional yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang cepat sehingga dapat 

mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan kompetensi global. Pertanyaan yang muncul, 

bagaimanakah tantangan profesionalisme yang dihadapi para guru  di era disrupsi ini? Bagaimanakah strategi 

peningkatan profesionalisme guru dalam menghadapi tantangan di era disrupsi ini? 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kompetensi Profesional Guru 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2015 menjelaskan bahwa, Profesional adalah 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi. Guru profesional adalah guru yang mampu menjalankan tugasnya karena 

kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, maka dapat dipahami dalam konteks keguruan bahwa 

profesionalisme merupakan kualitas dan mutu kinerja, serta perilaku yang menunjukkan suatu profesi guru 

(Syakur, 2012). Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa profesional merupakan pekerjaan yang memiliki 

keahlian, kecakapan dan standar mutu. Guru yang professioanal harus memiliki standar mutu antara lain 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial ), dan sertifikat 

pendidik yang dapat dilihat dari kinerja serta perilaku yang menunjukkan profesi guru. Guru yang mempunyai 

pengakuan sebagai tenaga profesional ini tentunya mampu melaksanakan pekerjaannya dengan profesional 

dengan fungsinya. 

Mulyasa (2012) menyebutkan bahwa guru profesional dituntut memiliki : (1) komitmen terhadap 

peserta didik dan proses belajarnya; (2) menguasai bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara 

mengajarkannya kepada peserta didik; (3) bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui 

berbagai cara evaluasi; (4) mampu berfikir sistematis tentang yang dilakukannya dan belajar dari 

pengalamannya; (5) Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.  

Profesi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus memiliki prinsip-

prinsip profesional seperti tercantum pada pasal 5 ayat 1, yaitu: ”Profesi guru dan dosen merupakan bidang 

pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut: 

1 Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. 

2 Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

3 Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. 

4 Mematuhi kode etik profesi. 

5 Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. 

6 Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. 

7 Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. 

8 Memperoleh perlindungan hukum dalam rnelaksanakan tugas profesionalnya. 

9 Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum”. 

Lebih lanjut dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 disebutkan 

bahwa ”pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani 

dan rokhani, serta memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. 

Apabila syarat-syarat profesionalisme guru di atas itu terpenuhi maka akan mengubah peran guru yang 

tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat Semiawan (1991) bahwa 

pemenuhan persyaratan guru profesional akan mengubah peran guru yang semula sebagai orator yang 
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verbalistis menjadi berkekuatan dinamis dalam menciptakan suatu suasana dan lingkungan belajar yang 

invitation learning environment. Dalam perkembangannya, guru memiliki multi fungsi yaitu sebagai fasilitator, 

motivator, informator, komunikator, transformator, change agent, inovator, konselor, evaluator, dan 

administrator. 

 

Teknologi Distruptif 

Gambaran era teknologi distruptif saat ini sudah menjadi era baru dengan kemajuan teknologi yang 

membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak serta menggantikan teknologi yang sudah ada. 

Menghadapi tantangan ini, pendidikan dan pembelajaran dituntut untuk berubah, termasuk di dalamnya 

pendidikan dan pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Memperbaiki pendidikan dan pembelajaran pendidikan dasar dan menengah harus melalui perbaikan 

kualitas guru. Performa guru era revolusi industri 4.0 adalah guru yang sadar dengan digital economy, artificial 

intelligence, big data, robotic, tanpa mengesampingkan pentingnya tugas mulia penumbuhan budi pekerti luhur 

bagi anak didik. Mereka adalah guru yang familier dengan inovasi dan unggul dalam kreasi pendidikan dan 

pengajaran. 

Melalui guru, dunia pendidikan harus mengonstruksi kreativitas, pemikiran kritis, kerja sama, 

penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta kemampuan literasi digital. Guru dituntut menguasi 

kompetensi kognitif, kompetensi sosial-behavioral, dan kompetensi teknikal. Kompetensi kognitif mencakup 

kemampuan literasi dan numerasi, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kompetensi sosialbehavioral, 

mencakup keterampilan sosial emosional, keterbukaan, ketekunan, emosi yang stabil, kemampuan mengatur 

diri, keberanian memutuskan dan keterampilan interpersonal. Kompetensi teknikal yang merupakan 

keterampilan teknis yang sesuai bidang pekerjaan yang digeluti, dan ini terkait dengan pendidikan vokasi. 

 

Tantangan Guru Di Era Teknologi Distruptif 

Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan berat bagi guru Indonesia. Mengutip Jack Ma dalam 

pertemuan tahunan World Economic Forum 2018, pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak 

mengubah cara mendidik dan belajar-mengajar, 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. 

Pendidikan dan pembelajaran yang sarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan muatan sikap dan 

keterampilan sebagaimana saat ini terimplementasi, akan menghasilkan anak didik yang tidak mampu 

berkompetisi dengan mesin. Dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran harus diubah agar 

kelak anak-anak muda Indonesia mampu mengungguli kecerdasan mesin sekaligus bijak menggunakan mesin 

untuk kemaslahatan. 

Siapkah guru kita menghadapai era revolusi industri 4.0 ketika masih disibukkan oleh beban 

penyampaian muatan pengetahuan ditambah berbagai tugas administratif. Saat ini yang dirasakan guru kita 

beban kurikulum dan beban administratif yang terlalu padat sehingga tidak lagi memiliki waktu tersisa memberi 

peluang anak didik menjelajahi daya-daya kreatif mereka menghasilkan karya-karya orisinal. Akibatnya, interaksi 

sosial anak didik terbatasi, daya kreasinya terbelenggu, dan daya tumbuh budi pekerti luhurnya tidak 

berkembang. 

Implementasi pendidikan dan pembelajaran dibatasi dinding-dinding ruang kelas yang tidak 

memungkinkan anak didik mengeksplorasi lingkungan pendidikan yang sesungguhnya, yakni keluarga, 

masyarakat, dan sekolah. Guru menyelenggarakan pembelajaran masih miskin inovasi dan kreasi. Proses 

pembelajaran di sekolah tidak lebih merupakan rutinitas pengulangan dan penyampaian (informatif) muatan 

pengetahuan yang tidak mengasah siswa untuk mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, dan karya serta 

kepedulian sosial.  

Berbagai permasalahan guru sebagaimana terurai di atas harus dicari solusinya. Mengawali langkah, 

yang perlu dilakukan adalah membangun komitmen dan sinergi bersama antara pemerintah selaku pengambil 

kebijakan dan para pelaku teknis di tingkat satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru. 

Pemerintah perlu terus mengagendakan program-program untuk memberikan pembinaan dan penguatan 

kompetensi guru. Di tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah perlu membangun komitmen dan budaya mutu, 

di antaranya dengan memastikan terselenggaranya pembelajaran berkualitas di sekolah yang dipimpinnya. 
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Adapun bagi para guru, perlu kiranya senantiasa membangun budaya belajar sepanjang hayat dan adaptif 

terhadap dinamika dunia pendidikan sebagai wujud tanggung jawab profesi. 

 

Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru 

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Upaya tersebut dilakukan 

dengan meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar 

mulai tingkat sekolah dasar dan menengah adalah S1. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program 

sertifikasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2005 pasal 42. Selain sertifikasi upaya lain yang telah dilakukan di 

Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya dengan mengaktifkan PKG (Pusat Kegiatan Guru, 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), maupun KKG (Kelompok Kerja Guru) yang memungkinkan para guru 

untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan 

mengajarnya. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini, 

pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan 

tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, 

peningkatan kualitas calon guru dan kesejahteraan secara bersama-sama menentukan pengembangan 

profesionalisme.  

 

Menurut Purwanto (2002), guru harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Memahami tuntutan standar profesi yang ada, 

b. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, 

c. Membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi, 

d. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada 

konstituen, 

e. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreatifitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran.  

Dengan demikian usaha meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab bersama 

antara LPTK sebagai penghasil guru, instansi yang membina guru (dalam hal ini Depdiknas atau yayasan swasta), 

PGRI dan masyarakat. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di atas, faktor yang paling penting 

agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya yaitu dengan menyetarakan banyaknya jam kerja dengan 

gaji guru. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah tetapi jika gaji guru rendah, jelaslah untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

 Peran dan tugas guru sebagai salah satu penentu keberhasilan pendidikan, terutama dalam 

menghadapi pendidikan di era distruptif. Sebagai guru profesional guru harus selalu meningkatkan pengetahuan 

baik materi bidang kompetensinya atau bidang teknologinya, sikap dan keterampilan secara terus menerus 

Dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0/era teknologi distruptif, upaya pemerintah untuk terus 

mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya 

terlihat dari lahirnya UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  melalui perlindungan hukum. Peningkatan 

profesionalisme guru melalui kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan bagi tenaga pendidik mulai tingkat 

dasar sampai menengah. Program peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru juga dengan 

diadakannya program sertifikasi, PKG (Pusat Kegiatan Guru), pelatihan MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran), KKG (Kelompok Kerja Guru), peningkatan kesejahteraan dengan mengupayakan adanya tunjangan 

profesi guru dll. Upaya dari guru sendiri dalam meningkatkan profesionalismenya menyangkut sikap, mental dan 

komitmen para guru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan  perkembangan zaman. 
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