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Abstrak
Pend id ik ad alah p ekerjaan yang kontrad iktif. Dalam satu sisi m u lia. Di sisi lain, ap abila tid ak sanggu p m enjad i
kelas sosial menengah atau atas, keberadaannya kurang dihargai. Para pendidik memandang pekerjaannya sebagai
m u lia d an p enting. Masyarakat m em and ang p end id ik bu kan hanya sebagai p end id ik, tetap i berkaitan d engan
kelas sosial. Manakala berkelas sosial m enengah atau atas, p end id ik d ihargai. Manakala berkelas sosial baw ah,
p end id ik ju stru d icibir atau ku rang d ihargai. Masyarakat Ind onesia m enilai m anu sia berd asarkan p enam p ilan
Kata kunci: pendidik, mulia, dihargai, dicibir
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A. Pendahuluan
Di bu lan Desem ber tahu n 2014, Menteri Kebu d ayaan d an Pend id ikan Dasar d an
Menengah Anies Basw ed an m enyam p aikan rasa terim a kasih Mam an Su p ratm an. Mam an
Su p ratm an beru sia 74 tahu n. Ia m eru p akan gu ru honorer yang m engajar kesenian. Menteri
Anies Basw ed an ju ga m enyebu t Mam an Su p ratm an sebagai gu ru m u lia d an p atu t d ijad ikan
honorer-maman-dapat-jadi-teladan)
Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru
m eru p akan “p end id ik p rofesional d engan tu gas u tam a m end id ik, m engajar, m em bim bing,
m engarahkan, m elatih, m enilai, d an m engevalu asi p eserta d id ik p ad a p end id ikan anak u sia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.
Dosen m eru p akan “p end id ik p rofesional d an ilm u w an d engan tu gas u tam a
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
d an seni m elalu i p end id ikan, p enelitian, d an p engabd ian kep ad a m asyarakat”Lebih lanju t
d alam Pasal 7 d isebu tkan bahw a gu ru d an d osen m eru p akan bid ang p ekerjaan khu su s yang
dilaksanakan berdasarkan prinsip, antara lain:
tu gas; m em iliki kom p etensi yang d ip erlu kan sesu ai d engan bid ang tu gas; m em iliki
tanggu ng jaw ab atas p elaksanaan tu gas kep rofesionalan; m em p eroleh p enghasilan
yang d itentu kan sesu ai d engan p restasi kerja;
m em iliki kesem p atan u ntu k
m engem bangkan kep rofesionalan secara berkelanju tan d engan belajar sep anjang
hayat
Karena p engabd ian yang tu lu s tersebu t, Menteri Anies Basw ed an m engap resiasi Mam an
Supratman.
Antara gu ru d an p end id ik tentu berbed a. Meskip u n m em iliki p ersam aan sebagai
pendidik, guru adalah sebuah profesi. Pendidik lebih luas cakupannya dibanding guru atau
d osen. Mereka yang rela m engajar orang lain agar d ap at bertam bah ilm u nya d ap at d isebu t
pendidikan sesuai dengan bidang tugas”.
Tu lisan ini m eneliti bagaim ana p end id ik m em and ang d irinya d an bagaim ana
pandangan masyarakat atas osok pendidik. Denga meihat kedua cara pandang tersebut dapat
diketahui apakah terdapat keselarasan diantara keduanya. Atau, justru terdapat kesenjangan
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p and angan. Lebih jau h, akan d itelu su r m engap a terjad i keselasaran atau kesenjangan
pandangan.
Sampel penelitian terdiri atas empat teks sastra yang berupa cerita pendek, yaitu “Bu
karya Mu ftirom Fau zi Aru an, selanju tnya d itu lis H GZ; “Engku Bad ar” karya Aid a Rad ar,
selanjutnya ditulis EB; dan “Guru Jabut” karya Hasan Al Banna, selanjutnya ditulis GJ.
B. Pembahasan
1. Memandang diri
Ward hani ad alah gu ru TK (Tam an Kanak-Kanak). Usianya berkisar 26 tahu n.
Wardhani merupakan perempuan yang berparas cantik. Baginya, mengajar itu cita-cita hidup.
Pandangan ini berdasarkan atas kesadaran “biar banyak orang jadi pandai dan berkarakter”.
Ia m enganggap m engajar anak-anak bu kanlah ru tinitas yang m em bosankan. Pad a
saat hari libu r ketika tid ak bertem u d engan anak-anak, ia m alah m erasa bosan tanp a ad anya
anak-anak yang biasa ia temui.
Terhadap dunia anak-anak, Wardhani berpendapat bahwa mendidik anak-anak tidak
semudah mendidik mahasiswa atau sekolah menengah.
“Mend id ik anak-anak ad alah m em bangu n fond asi kehid u p an seseorang. Ap a yang
kita ajarkan ap a anak-anak sangat berp engaru h p ad a p erkem bangan anak-anak itu
kelak.”
(Suwono, 2012)
Dem ikianlah id ealism e yang d im iliki Ward hani, p erem p u an yang m asih terhitu ng
muda dan hidup sendiri.

pulsa, mengikuti program multi level marketing atau MLM. Semuanya tidak berhasil.
tempe goreng dan mi instran.
dapat memenuhi kebutuhannya. Ia biasa berhutang.
dan air, pun dengan rokok ayahya. Padahal pekan depan, tepat awal bulan, baru Guru
tetangga. Untuk uang listrik dan air, awal bulan depan jugalah dibayarnya”
(Aruan, 2014)
Sementara itu, Badarudin Mahifa adalah dosen di perguruan tinggi keguruan. Usianya
sanga d ip erhatikan. Tid ak boleh aw u t-aw u an. Cara berp akaian Bad aru d in m od is d an tid ak
ketinggalan zam an. Selain itu , tentu ilm u yang ju ga haru s d im iliki d an cara berp ikir yang
tidak kuno.
H al p enting d ari p and angan Bad aru d in tentang gu ru ad alah ”p ekerjaan yang
dimuliakan Allah SWT setelah nabi dan rasul-Nya”. Artinya, Badarudin memandang profesi
gu ru sebagai sesu atu yang sangat m u lia d an d iagu ngkan. Menu ru t Bad aru d in ju ga gu ru
merupakan panutan. Guru adalah cermin bagi murin-murid.
“Karena, gu ru m em p u nyi tanggu ng jaw ab yang besar: m em anu siakan m anu sia. Ia
punya tangguh jawab mengubah watak buruk seseorang menjadi baik. Menjadi guru
berarti kam u telah m em p ersiap kan p ahala-p ahala jariyah yang akan teru s m engalir
walaupun kamutelah berpulang ke pangkuanNya nanti ...
(Radar, 2010)
Badarudin terhitung memiliki hubungan yang baik dengan mahasiswa. Ia menghargai
mahasiswa sekaligus banyak memperhatikan mahasiswa.
Berbed a d engan Bad aru d in, Jabu t ad alah gu ru m engaji d i berand a su rau . Ia ju ga
m em and ikan m ayat. Sebagai gu ru m engaji, Jabu t m erasa kehad irannya d ip erlu kan d an
dibutuhkan. Paling tidak kehadirannya diperlukan di kampungnya.
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Tapi Guru Jabut tak pernah mengeluh. Ia malah berkelakar, “Kalau tak ada Jabut, bah,
alamat kampung kita banjir tahi ayam. Matilah kita!”
(Banna, 2011)
Selain sebagai gu ru m engaji, Jabu t m engerjakan ap a saja d i kam p u ng. Jaga m alam d i
sawah, menambal atap rumah, juga pesuruh.
Sebagai upah atas pekerjaannya ia mendapatkan beras, lauk, seikat sayur, atau rokok.
Bahkan tidak jarang, tak mendapatkan apa-apa.
Jabut tinggal di gubuk 2x3 meter. Beratap rumia, berlantai tanah, berdinding tepas. Ia
m end erita sakit jiw a kam bu han yang m eru p akan sakit tu ru nan. Jika sed ang kam bu h, Jabu t
tidak keluyuran, tetapi berdiam di di kamarnya.
Pandangan Masyarakat
2. Masyarakat dalam BGW diwakali oleh murid Wardhani bernama Sari dan ayahnya. Sari
sangat rind u p ad a Ward hani sekaligu s m enginginkan Ward hani m enjad i ibu nya. Sari
telah ditinggal mati ibunya.
Saya ingin p u nya m am a, Bu Gu ru . Mam a baru sep eri Bu Gu ru yang baik hati. Bu
Gu ru m au jad i m am a Sari? tanya Sari tiba-tiba. Pertanyaan yang m em bu at Ward hani
bingung harus berkata apa.
(Suwono, 2012)
Jika Sari m enginginkan Ward hani sebagai ibu nya, Su geng, ayah Sari m enginginkan
Ward hani d ap at m enjad i istrinya. Dari d u a keinginan Sari d an ayahnya, d ap at d iketahu i
bahwa Wardhani dihargai dan dapat diterima oleh masyarakat.
“Bang! Dari ahu n ke tahu n, Abang selalu bilang begitu . Selalu d iu nd u r! Selalu
diundur! Lama-lama Zizah bisa jadi perawan tua, Bang!” kata Azizah sedikit marah.
(Aruan, 2014)
Ad a kem arahan d alam d iri Azizah karena keinginannya u ntu k m enikah d engan
biaya.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Sulistyo menyatakan guru honorer
d an gu ru bantu berju m lah sekitar enam ribu orang d an terd ap at sekitar 1,3 ju ta gu ru belu m
Pandangan masyarakat terhadap Badarudin dituturkan oleh Faiz Abdul Rahman, salah
seorang m ahasisw a Bad arau d in. Bad aru d in m end ap at sebu tan engku . Engku m eru p akan
sebutan hormat masyarakat untuk guru laki-laki dan kemudian disebut sebagai Engku Badar.
Menu ru t And i Fau zan, m ahasisw a yang lain, Engku Bad ar m eru p akan d osen yang
p intar. “Engku Bad ar itu d osen yang cerd as. Beliau banyak m end ap at p enghargaan karena
kecerd asannya. Beliau telah m engajar sejar beru m u r lim a belas tahu n” (Rad ar, 2010). Untu k
menghargai, selain menggunakan kata “engku”, Andi Fauzan juga menyebut “beliau”, bukan
“dia” sebagai penyebut kepada Badarudin.
Peneru san d an p engalihan ilm u tid ak haru s berlangsu ng d i d alam kelas p ad a saat
p roses belajar-m engajar, tetap i bisa ju ga d i lu ar kelas (Wilard jo, 2014). H al inilah yang
d itu nju kkan Bad aru d in. Faiz Abd u l Rahm an m enjad i d osen karena terinsp irasi Bad aru d in
dan ia ingin menjadi seperti Badarudin.
Aku m engam bil tas d an p erlengkap an m engajar. Dalam hati, aku berjanji u ntu k
m em berikan segala p engetahu an yang ku m iliki p ad a m ahasisw a-m ahasisw aku .
Seperti yang Engku Badar ajarkan padaku ketika aku masih berstatus mahasiswa dulu.
(Radar, 2010)
Berkebalikan dengan Badarudin, Guru Jabut dipandang sebelah mata oleh masyarakat
kam p u ng. N am a lengkap nya Panangaran Bayo Angin, tetap i m asyarakat m enyebu tnya
sebagai jabut. Jabut bermakna sabut kelapa. Tidak ada orang yang mau dijuluki sabut kelapa
karena d ikaitkan d engan tahi ayam . Jabu t ad alah p enyap u tahi ayam yang berarti seseorang
yang tidak berguna.
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Ketidakpedulian masyarakat terlihat dari tidak seorang pun hirau pada saat sakit jiwa
Jabu t kam bu h. Masyarakat ju ga tak p ed u li p ad a u p aya bagaim ana m enyem bu hkan Jabu t.
Masyarakat justru mencibir Jabut. Bahkan, sejak tujuh tahun, Jabut dipasung karena dianggap
menggangu ketenteraman. Pada saat meninggal pun hanya sedikit yang melayat mayatnya.
Up acara p elep asan jenazah kelihatan sekenanya saja. Dorlan iku t m enand u kerand a
saat jenazah Gu ru Jabu t bergerak d ari ru m ah d u ka. Pem berangkatan yang d ingin,
batin Dorlan! Pengiring jenazah pun tak lebih banyak dari pemikul keranda. Ke mana
warga kampung?
(Banna, 2011)
Dengan d em ikian, terd ap at d u a hal yang d ilaku kan m asyarakat terhad ap Jabu t. Selain tak
Apa yang telah dibahas dapat dilihat dalam tabel Pendidik
Tabel Pendidik
SUBJEK
Wardhani

USIA

KELAS
SOSIAL

JENJANG PANDANGAN

MEMANDANG

ENDING

26

Menengah

TK

Dihormati

Cita-cita hidup

m end ap at
jodoh

25-35

Bawah

honorer

Tak dihargai

Tak berbakat yang
lain

G a g a l
menikah

Badarudin 70

Menengah

Perguruan dihormati
tinggi

mulia, tampilan

panutan

Jabut

bawah

mengaji

dibutuhkkan

Dip asu n g,
meninggal

60

dilecehkan

3. Jodoh dan Akar Masalah
sebagai sesu atu yang baik d an m u lia. Di sisi lain, m asyarakat m em and ang m ereka d engan
cara yang berbeda-beda.
ku rang d ihorm ati oleh m asyarakat. Ward hani m enem u kan jod oh d an Bad aru d in m enjad i
p anu tan sebagai d osen. Ward hani selain gu ru TK, tetap i ju ga p erem p u an yang cantik d an
d engan gaji yang tid ak m em ad ai. Ia d igam barkan sering berhu tang d i ked ai tetangga. Jabu t
ad alah gu ru m engaji d engan bayaran seikhlasnya d ari m asyarakat. Jabu t berp enam p ilan
lu su h, bertem p at tinggal d i kam ar yang m engenaskan. Jabu t ju ga m em iliki p enyakit jiw a
kambuhan.
Cara m em and ang d iri send iri oleh p end id ik d ap at bersifat tu nggal, m isalya d ari
su d u t p engabd ian atau tingkat kecerd esan. Di lain p ihak, p end angan m asyarakat atas
p end id ik d ip engaru hi bu kan saja oleh ketu lu san p engabd ian atau kecerd asan, tetap i ju ga
d alam p and angan Bou rd ieu tid ak hanya m enyangku t kep em ilikan m od al ekonom i, tetap i
ju ga tentang p raktik kelas, yang m elip u ti selera m akan, cara berp akaian, atau d isp osisi
tu bu h d alam kehid u p an sehari-hari (Wilkes, 2005: 139). Secara u m u m , kelas sosial d ap at
dikategorikan menjadi bawah, menengah, dan atas.
Terd ap at beberap a tem u an yang p atu t d isam p aikan d alam tu lisan ini. Satu , Kelas
sosial m em p engaru hi seseorang d ihargai atau d ilecehkan. Ward hani d an Bad ar d ihargai
karena berkelas sosial bawah. Kelas sosial menjadi hal yang sangat penting dalam masyarakat
yang mempercayai kapitalisme.
sesuai. Wardhani dihargai karena cantik. Badar dihargai karena memperhatikan penampilan,
selain juga cerdas.
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Tiga, keberhasilan atau kegagalan d ip engaru hi oleh kelas sosial. Ward hani
Azizah karena tid ak m em ikili u ang yang cu ku p u ntu k m em inang d an m enyelenggarakan
pernikahan.
C. Penutup
Berdasarkan atas analisis terdahulu dapat diambil simpulan bahwa masyarakat Indonesia
kecerd asan atau p engabd ian yang tu lu s. Pand angan d iri d an p and angan m asyarakat atas
p end id ik berkaitan d engan kelas sosial. Jika berkelas sosial m enengah atau atas, p end id ik
dihargai. Jika berkelas sosial bawah, pendidik justru dicibir atau kurang dihargai.
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