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Abstract 

In this 21st century, human resources are expected to master information technology and to be competent in critical 

thinking and problem solving. They are also expected to be competent in global communication and collaboration 

across nations. In line with the requirement, educators are expected to continuously increase their academic 

qualitification and competencies to keep up with the global needs, by improving their pedagogical, professional, 

social, and personality competencies. That is why a good educator should have multiliteracy pedagogical planning 

in order to prepare learners in achieving various required competencies. Educators’ professionalism should always 

be increased and developed in facing the global challenges. 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, guru 

pertama dengan pangkat penata muda golongan ruang IIIa sampai dengan pangkat pembina 

utama golongan ruang IVe wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB). Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan 

kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk 

meningkatkan profesionalitasnya, yang meliputi: pengembangan diri, publikasi ilmiah, 

dan/atau pengembangan karya inovatif. Untuk kenaikan pangkat, seorang guru diwajibkan 

untuk menyusun karya ilmiah sesuai dengan kepangkatannya. Namun demikian masih ada 

sebagian guru yang belum berupaya untuk mengembangkan profesinya, bahkan belum tahu 

apa itu pengembangan profesi berkelanjutan.  

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional tahun 2016 dari 1.461.124 jumlah guru, 

golongan IIIa-IIId ada 76,96%, golongan IVa ada 22,87%, golongan IVb ada 0,16%, 

golongan IVc ada 0,006%, dan golongan IVd ada 0,001%. Berdasarkan data di atas, dapat 

dilihat bahwa golongan kepangkatan guru mengalami stagnasi. Menurut Nurwiyono 

(2016 :2), analisis kesulitan-kesulitan guru dalam PKB adalah : (1) keterbatasan kesempatan 

melakukan pengembangan diri, (2) kesulitan dalam pembuatan karya tulis ilmiah (PTK), (3) 

minimnya pemahaman tentang karya ilmiah sehingga tidak mau mencoba. Berdasarkan hasil 

survai yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 20 April 2015, terdapat 

127 guru pengusul, hanya 31 orang yang mengajukan pangkat/jabatan dengan mengumpulkan 

kredit poin yang bersumber karya tulis/publikasi ilmiah (Bag.PTK Disdik Kota 

Semarang,2015 dalam Sarwi,2017 :5). Agar dapat memasuki pasar lokal, regional, dan global 

maka selain PKB, guru dalam menghadapi abad 21 harus mampu merancang pendidikan 

dengan sebuah multileteracy pedagogical planning dan mempersiapkan siswa untuk memiliki 

berbagai kompetensi seperti : critical thinking and problem solving, communication, 

collaboration dan creativity and innovation. 
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PROFESIONALISME GURU 

Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang 

digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya (Haryati, 2013:4). 

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diartikan bahwa seorang guru harus selalu 

meningkatkan kompetensi profesionalnya baik melalui studi lanjut/kualifikasi akademik 

maupun melalui kegiatan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sesuai 

dengan profesinya. Berarti guru profesional harus memiliki sejumlah kompetensi dalam 

melaksanakan tugasnya. Wacana tentang profesionalisme cukup banyak mengemuka dalam 

kasanah pengetahuan global. Beragam ulasan tentang profesionalisme dari berbagai sumber 

dapat dicermati diantaranya sebagai berikut. 

Kompetensi adalah usaha untuk menggambarkan apa yang diharapkan, dikehendaki, 

didambakan, diantisipasi, dilatih dan sebagainya. Kompetensi menunjuk pada performance 

atau perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan 

tugas–tugas kependidikan. Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan nilai–nilai dasar 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Depdiknas dalam Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK). Pengertian kompetensi menurut UUGD adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (bab 1 pasal 1 ayat 10).  

Sedangkan menurut UUGD kemampuan guru dapat dilihat dari kompetensi guru yang 

meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, yang sekurang-kurangnya meliputi: 

(a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; 

(c) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; 

(d) pengembangan kurikulum/silabus; (e) perancangan pembelajaran; (f) pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis;  (g) pemanfaatan teknologi pembelajaran; dan (h) 

evaluasi hasil belajar.Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang: (a) 

beriman dan bertaqwa;  (b) beraklak mulia; (c) arif dan bijaksana; (d) demokratis; (e)  mantap; 

(f) stabil;  (g) dewasa; (h) jujur; (i) berwibawa;  (j) sportif;  (k) menjadi teladan bagi peserta 

didik dan masyarakat; (l) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan  (m) 

mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru untuk: (a) berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat secara santun; (b) 

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara 

efektif  dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, pimpinan, orang tua/wali 

peserta didik; (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan 

norma serta sistem nilai yang berlaku; (e) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan 

semangat kebersamaan. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi : (a) konsep, struktur, dan metoda 

keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi pelajaran; (b) materi ajar 

yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) 

penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi secara 

profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional (Egar, 

2012:28). 
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KARAKTERISTIK PENDIDIKAN ABAD 21 

 Para pendidik yang tergabung dalam National Education Assosiation (NEA), yang berpusat 

di USA, melihat bahwa critical thinking and problem solving, communication, collaboration 

dan creativity and innovation, merupakan empat kompetensi yang paling sustainable sebagai 

variabel yang dituntut oleh setiap lembaga dan dibutuhkan oleh setiap professional (Rosyada, 

2017:11). Penjelasan tentang kompetensi yang perlu dimiliki pembelajar dalam pembelajaran 

abad 21 tersebut adalah: 

a. Berpikir Kritis dan Memecahkan Masalah 

Keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah dianggap sebagai keterampilan yang 

mendasar dalam pembelajaran abad 21. Pada setiap individu dan pada setiap jenjang 

pendidikan, proses pembelajaran dan instruksi perlu mengintegrasikan pembelajaran content 

knowledge, dengan kegiatan-kegiatan yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah (Trilling: 2009). Hal ini sesuai dengan revisi dari Taksonomi Bloom 

yang menggunakan istilah  remember, understand, apply, analyze, evaluate dan create 

(Anderson, 2001). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan beberapa 

keterampilan di atas dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Keterampilan mengingat, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi dan mengkreasi dapat diaplikasikan 

secara bersamaan dalam lingkungan belajar yang dirancang dengan baik dan sarat dengan 

berbagai jenis kegiatan yang berbasis proyek. (Trilling: 2009).  Ada empat kompetensi dasar 

yang harus dimiliki pembelajar agar memiliki kompetensi critical thinking dengan baik, yaitu 

mampu menyampaikan argumentasi logis secara efektif, mampu berpikir sistemik, mampu 

merumuskan kesimpulan, dan mampu melakukan problem solving secara efektif (Roekel, 

2012:9). Agar guru dapat memiliki integritas untuk menjadikan mata pelajarannya berlatih 

critical thinking maka guru perlu mengembangkan multileteracy pedagogy yang meliputi 

taxonomy of thinking, taxonomy Bloom, multiple intelligence dan habit of mind. 

b. Berkomunikasi dan Kolaborasi  

Sistem pendidikan perlu memperhatikan kemampuan berkomunikasi yang baik, secara lisan 

maupun tulisan. Pembelajaran abad 21 juga menuntut adanya portofolio individu yang 

komprehensif dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan 

untuk belajar dan bekerja bersama (Trilling: 2009). Lebih lanjut, Trilling (2009) menjelaskan 

bahwa keterampilan ini dapat diperoleh melalui berbagai jenis metode, namun cara yang 

paling efektif adalah melalui komunikasi sosial, dengan berkomunikasi dan berkolaborasi 

langsung baik dengan cara tatap muka maupun melalui media virtual. Kompetensi 

komunikasi yang dilatihkan guru kepada siswa dalam proses pembelajaran meliputi: (a) 

mengartikulasikan pemikiran dan gagasan dengan jelas, simpel dan mudah difahami baik 

dalam bahasa lisan, tulisan atau komunikasi nonverbal lainnya, dengan menggunakan 

berbagai bentuk saluran yang efektif untuk menyamakan pesan; (b) mendengarkan uraian 

yang disampaikan penyampai pesan untuk dikerjakan bersama; (c) menggunakan komunikasi 

untuk berbagai tujuan; (d) melatih penggunaan berbagai media komunikasi berbasis teknologi 

sesuai kemajuan tenologi informasi, dengan memahmi berbagai kentungan dan kerugiannya; 

(5) melatih komunikasi dalam konteks social berbeda dengan menggunakan pendekatan 

budaya dan bahasa yang berbeda (Roekel, 2012:14). Sedangkan tiga komponen penting dalam 

kolaborasi adalah jejaring kerja, koordinasi, dan kerjasama.  Kolaborasi bisa dilatihkan dalam 

proses pembelajaran melalui teknik problem based learning (PBL). 
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c. Kreatifitas dan Inovasi  

Kreatif merupakan kemampuan untuk melahirkan sebuah gagasan, konsep baru untuk 

menyelesaikan sebuah masalah, atau kemampuan melahirkan prototype baru untuk 

melahirkan sebuah produk baru yang akan dihasilkan (Fadaee, 2014:4). Hubungan kreatifitas 

dan inovasi terdiri dari tiga tahap, yaitu berpikir kreatif, bekerja kreatif, dan melaksanakan 

pekerjaan dengan inovasi baru. Kebutuhan akan kreatifitas dan inovasi yang tinggi menjadi 

bagian dari keterampilan utama di Abad 21. Hal ini berkaitan dengan tuntutan Abad 21 akan 

produk-produk yang lebih inovatif dan membutuhkan tingkat kreatifitas yang lebih tinggi. 

Saat ini, pengetahuan saja dianggap tidak cukup untuk mengimbangi percepatan inovasi yang 

sangat menghargai kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang baru, menemukan 

dan mengadaptasi teknologi baru, atau bahkan menemukan cabang ilmu baru dan industri 

yang benar-benar baru (Trilling: 2009). Hal ini juga yang menginspirasi perubahan sistem 

pendidikan seperti di Finlandia dan Singapura yang mulai memasukkan aspek inovasi dan 

kreativitas sebagai prioritas utama dari indikator keberhasilan pembelajar.    

d. Literasi Digital  

Keterampilan individu dalam literasi digital dan informasi sangat perlu ditingkatkan baik di 

dunia pekerjaan, di sekolah, di rumah maupun di komunitas. Peningkatan tersebut diperlukan 

dalam kaitannya dengan aspek-aspek berikut: (1)  mengakses informasi secara efektif dan 

efisien; (2) mengevaluasi informasi secara kritis, dan (3) menggunakan informasi secara 

akurat dan kreatif (Dewi, 2015:4).   

Dalam hal ini, pembelajar harus mampu memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat 

dipercaya, akurat dan dapat diandalkan. Mereka harus dapat memilih prioritas informasi 

berdasarkan tingkat urgensinya dan kemenarikannya dan juga dapat mengorganisasi serta 

menampilkan informasi tersebut dengan menarik. Mengakses, mengevaluasi, 

mengaplikasikan, dan mengatur informasi dengan baik serta menggunakan sumber informasi 

secara tepat dan efektif hanya merupakan sebagian dari keterampilan yang berada di bawah 

payung literasi digital. Memahami bagaimana berbagai jenis media dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan pesan, bagaimana memilih media yang tepat dari sejumlah pilihan yang 

tersedia saat ini dan bagaimana menyampaikan pesan secara efektif dengan menggunakan 

media tersebut adalah keterampilan-keterampilan yang penting untuk dimiliki di Abad 21 ini 

(Trilling, 2009). 

 

D. KARAKTERISTIK PROFESIONALISME GURU DI ABAD 21 

Menghadapi tantangan abad 21, diperlukan guru yang benar-benar profesional. Tilaar (1998) 

memberikan ciri-ciri agar seorang guru tergolong ke dalam kelompok guru yang profesional 

yaitu: (1) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; (2) memiliki keterampilan 

untuk membangkitkan minat peserta didik; (3) memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang kuat; (4) sikap profesionalnya berkembang secara berkelanjutan; (5) 

menguasai subyek (kandungan kurikulum); (6) mahir dan terampil dalam pedagogi/andragogi; 

dan (7) memahami psikologi perkembangan peserta didik dan menyayangi mereka (Sarwi, 

2016:6). Lebih lanjut Sarwi (2016:7) mengemukakan kompetensi-kompetensi yang harus 

dimiliki pendidik pada abad 21 diantaranya adalah: 

Tabel 1. Kompetensi Pendidik Abad 21 

Lembaga Kompetensi Guru Indikator 
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AACTE 

2010 

(USA) 

 

 

Belajar dan keterampilan 

inovasi 

1. Kreativitas dan inovasi, 

2. Berpikir kritis dan penyelesaian  

    masalah, 

3. Komunikasi dan kolaborasi. 

Daya hidup dan keterampilan 

berkarier 

1. Mudah adaptasi dan fleksibel, 

2. Berinisiatif dan pengendalian diri, 

3. Bersosial dan keterampilan lintas 

    budaya, 

4. Produktivitas dan dapat  

    mempertanggungjawabkan, 

5. Kepemimpinan dan tanggung jawab. 

Keterampilan informasi, media 

dan teknologi 

1. Literasi (melek) informasi, 

2. Literasi media. 

 

CC for 

Ontario 

2016 

(Canada) 

Kompetensi kognitif, 

interpersonal dan intrapersonal 

1. Keterampilan dasar, 

2. Keterampilan mengelola diri, 

3. Keterampilan kerja kelompok. 

Kompetensi dalam berbagai 

bidang kehidupan yang 

bermanfaat 

1. keterampilan berpikir kritis, 

2. Berkomunikasi, 

3. Berkolaborasi, 

4. Berkreativitas dan berinovasi. 

 

E. PENUTUP 

Untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia (SDM) cerdas, berdaya saing dan mampu 

beradaptasi dengan berbagai kemajuan di abad 21, maka pendidik harus memiliki sejumlah 

kompetensi tidak hanya kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang 

terintegrasi dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), tetapi juga memiliki 

kompetensi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, kemampuan critical thinking yang baik, 

kemampuan problem solving yang baik, dan juga menguasai teknologi informasi dengan baik 

agar dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi pasar global.  
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