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Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi ke 4 bulan Juli 2010 ini rnenyajikan sepuluh artikel dari beberapa 

hasil penelitian dan kajian sebagai berikut. 

Hasil penelitian J.M. Tedjawati tentang peran pernberdayaan kesejahteraan keluarga dalam pos 
PAUD rnenunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Pos PAUD di Kabupaten Lirnapuluh Koto, Kabupaten 
Gorontalo, dan Kabupaten Gowa telah berintegrasi dengan kegiatan Posyandu dan BKB; 2) PKK telah 

bekerjasama dengan Posyandu/Puskesrnas dan BKB sesuai dengan harapan Direktorat PAUD; dan 3) 

Harnbatan yang diternukan antara lain rnasih terbatasnya: (a) jumlah tenaga kader dan rendahnya 
pendidikan kader, (b) penguasaan ilrnu pendidikan para kader, (c) dana untuk pembelian alat permainan 
PAUD, (c) ruang untuk bermain, dan (d) evaluasi program PAUD. Upaya yang dilakukan antara lain: 1) 

rnenggunakan tempat kegiatan secara bergiliran; 2) menggunakan alat bantu rnengajar dengan bahan 
sederhana; dan 3) mernberikan kesempatan pada kader PAUD untuk mengikuti pendidikanlpelatihan 
PAUD. 

Pada satban sekolah dasar, Dadang Dahlan memaparkan hasil penelitiannya tentang pengaruh 
diskrepansi harapan-persepsi pengernbangan SDM terhadap kepuasan kerja dan komitrnen guru SD 
menunjukkan bahwa t i n g g ~  rendahnya kepuasan kerja guru SD secara langsung dipengaruhi besar 
kecilnya diskrepansi harapan-persepsi pengembangan SDM. Oleh karena itu, semakin kecil tingkat 
diskrepansinya semakin tinggi tingkat kepuasan kerja. Diskrepansi harapan-persepsi pengembangan 
SDM berpengaruh secara tidak langsung terhadap komitrnen guru, sehingga semakin kecil tingkat 
diskrepansinya, semakin tinggi keterikatan guru terhadap pekerjaan di tempat mereka bekerja. Kepuasan 
kerja berpengaruh secara langsung terhadap kornitmen guru dan berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap setiap faktor kcmitrnen guru. 

Selanjutnya, pada jenjang pendidikan dasar, Sondang Pintauli menganalisis hubungan perilaku 
perneliharaan kesehatan gigi dan rnulut terhadap status kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan SMP di 
Kota Medan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa: 1) prevalensi karies siswa SD 92,39% dengan 
DMFT 3,42*2,36 dan meningkat pada siswa SMP menjadi 93,37% dengan DMFr 3/79 * 2,69. Siswa SMP 
mempunyai >3 sekstan sehat sesuai dengan target pencapaian gigi sehat WHO. Skor OHIS sebagian 
besar siswa SD dan SMP (50,8 dan 52,6%) pada kategori sedang; 2) 61,4% siswa SD mempunyai 
perilaku pemeliharaan kesehatan gigi yang baik, sedan~kan pada siswa SMP hanya 30,1°/~; 3) terdapat 

hubungan yang signifikan antara perilaku perneliharaan kesehatan gigi dengan skor pengalarnan karies 
(DMFT) dan skor kebersihan mulut (OHIS) (p<0,05), sebaliknya tidak dijumpai hubungan yang signifikan 
antara perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dengan status periodontal (p>0,05). 

Pada jenjang pendidikan menengah, hasil penelitian Isnarrni Moeis, Al Rafni, Junaidi Indrawadi 
tentang otoritas guru dalam konteks pendidikan kritis di SMAN Kota Padang menunjukkan bahwa interaksi 
guru dengan siswa rnasih banyak didominasi oleh guru. Penggunaan otoritas guru masih terfokus pada 

pencapaian target berupa penguasaan materi seperti yang telah direncanakan, dan pada akhirnya 
dibuktikan melalui keberhasilan dalarn rnenjawab soal tes (tengah semester atau akhir semester). 
Fakta empirik menunjukkan bahwa guru belurn menggunakan otoritas yang diarahkan pada pember- 

dayaan siswa sebagai subjek belajar. 

Pada tataran pendidik, Mudjiono Said, melakukan analisa kausal terhadap prestasi kerja instruktur 
penerbang beserta kualitas pengukuran indikator-indikatornya di sekolah penerbang TNI-AU Adisutjipto 
Yogyakarta menunjukkan bahwa hubungan antar indikator yang terjadi setiap kekeliruan ukur yang 
sernakin kecil, akan berdampak pada muatan faktor (loading factor) menjadi lebih besar. Lebih lanjut, 
kesetaraan struktural variabel yang diteliti menunjukkan prestasi kerja didukung oleh komitmen, 
kemampuan kognitif rnanajemen dan kepemirnpinan. Faktor kepemimpinan mendapat dukungan dari 
komitmen dan kemampuan kognitif manajernen. 



Hasil penelitian Hisyam Ihsan tentang model persamaan struktural kualitas dan biaya jasa terhadap 

kepuasan dan loyalitas rnahasiswa rnenunjukkan bahwa ternuan tersebut mendukung usulan model 

aplikatif yang menggambarkan sikap dan perilaku rnahasiswa baik sebagai konsumen maupun mitra- 

partisipan terhadap layanan jasa pendidikan t inggi dalarn memprediksi kepuasan dan loyalitas 
rnahasiswa. Menurut model tersebut makin berkualitas layanan jasa yang diberikan kepada rnahasiswa 
semakin puas dan loyal rnahasiswa tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan, atau semakin positif 
sikap dan perilaku mahasiswa terhadap penyelenggaraan pendidikan akan semakin puas dan loyal. 

Ida Kintamani Dewi Hermawan, memaparkan hasil kajiannya tentang pendayagunaan program 
kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2008/2009 rnenunjukkan bahwa sesuai dengan standar 
ideal program kesetaraan di provinsi tersebut masih belum merata (36,78%) dan belurn berrnutu dengan 

nilai capaian sebesar 54,7O0/0, serta keberhasilan program kesetaraan masih rendah dengan nilai capaian 
sebesar 45,74O/0. Bila digunakan standar nasional rnaka kondisi cukup baik. Pernerataan pencapaiannya 

sebesar 89,74%, rnutu sebesar 85,98%, dan keberhasilan program kesetaraan telah rnencapai 87,46%. 

Hasil kajian tentang perspektif multidimensional pendidikan pembangunan berkelanjutan yang 

dilakukan Iskandar Agung rnenunjukkan bahwa pernbangunan kerapkali dilaksanakan secara multi- 
dimensional, dalarn art i  rneliputi berbagai dimensi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, politik, 
kesehatan, dan sebagainya). Namun, tidak jarang fenomena di sekitar rnemperlihatkan, keberhasilan 
pembangunan kurang dapat dipertahankan, terancarn kesinambungannya, dan bahkan dirusak oleh 
sebagian anggota rnasyarakat penerimanya. Atas dasar itu, diperkenalkan konsepsi pernbangunan 
berkelanjutan (sustainable development) dengan tujuan agar pembangunan dapat dijaga, dipelihara, 
dan bahkan dikernbangkan keberlanjutannya untuk kepentingan generasi masa kini rnaupun akan 

datang. Salah satu unsur potensial untuk menanamkan nilai dan tujuan pernbangunan itu adalah 
melalui bidang pendidikan, yang dikenal dengan sebutan pendidikan pernbangunan berkelanjutan (edu- 
cation for sustainable development). 

Nugroho Trisnu Brata mengkaji bahasa dan integrasi bangsa dalam kajian antropologi-fungsional 
menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia memiliki karakter khusus yang berbeda dengan bahasa-bahasa 
bangsa lain karena Bahasa Indonesia berakar dari tradisi etnik lokal. Apabila Bahasa Indonesia tetap 
diperlukan sebagai bahasa yang bisa rnenjaga integrasi negara Indonesia rnaka harus ada sosialisasi 
dan pewarisan. Sosialisasi Bahasa Indonesia baku secara massal dan berkesinambungan rnisalnya 
dilakukan oleh TVRI atau TV-TV swasta yang menggunakan bahasa baku dalam siarannya. Bahasa 
Indonesia yang difungsikan sebagai bahasa persatuan bagi masyarakat Indonesia telah rnenciptakan 
fenornena bahasa berdarnpingan dengan fenomena politik, dalam ha1 ini politik-kebahasaan. 

Pada tataran konsep, Purwanto rnengkaji konsep dan pengukurannya intelegensi rnenunjukkan bahwa 
intelegensi merupakan kemarnpuan yang bersifat umum dan potensial. Para ahli t idak mencapai 
kesepakatan dalarn banyak ha1 rnengenai intelegensi. Definisi-definisi yang dikemukakan rnenunjukkan 
batasan yang tidak serupa. Mereka juga tidak sepaham dalam rnelihat apakah intelegensi merupakan 
heriditas atau modifikasi. Beberapa mencoba menghubungkan intelegensi dengan bakat, kreativitas, 
dan prestasi. Para ahli juga berbeda dalam melihat komponen-kornponen yang terdapat dalarn intelegensi. 
Hal itu tampak dalam teori-teori yang mereka ajukan. Beberapa ahli yang mengajukan teorinya mengenai 
intelegensi, di antaranya adalah Terrnan, Spearman, Sternberg, Thurstone, Guilford, dan Gardner. 
Intelegensi diukur menggunakan tes intelegensi dan diskala menggunakan ukuran yang dikenal dengan 

IQ. Skor IQ diinterpretasikan dengan membandingkan I Q  seseorang dengan kelompok sebaya atau 
kelornpok norrna. 

Editor 

Subijanto 



Otoritas Guru Dalam Konteks Pendidikan Kritis 
di SMA Negeri Kota Padang 

Isnarmi Moeis, Al Rafni, Junaidi Indrawadi 
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk rnenggarnbarkan fenornena interaksi belajar mengajar di sekolah 
dengan sudut tinjauan pendidikan kritis. Subjek penelitian adalah guru-guru SMAN di Kota Padang yang 
terdiri dari guru PKN dan Sosiologi. Untuk setting penelitian dipilih 6 SMAN yaitu SMAN 1 dan SMAN 2 

Padang mewakili sekolah unggul, SMAN 3 dan SMAN 5 rnewakili sekolah pra unggul, dan SMAN 7 dengan 
SMAN 12 rnewakili sekolah kategori biasa. Darl enarn sekolah tersebut dipilih masing-masing 1 guru PKn 

dan 1 guru Sosiologi. Aspek yang diarnati dalarn penelitian ini adalah pola interaksi guru dan siswa dalarn 
proses pernbelajaran di kelas. Untuk menganalisis interaksi tersebut digunakan pendekatan Analisis 
Wacana Kritis dari Fairclough, khususnya rnengenai kontrol Interaksi (Interactional Control Feature). 
Kerangka teori yang digunakan adalah teori otoritas dari John Wilson yang rnenyoroti penggunaan otoritas 

guru dalarn kelas. Dari hasil pengamatan ini diternukan bahwa interaksi guru siswa yang ada saat ini 
rnasih banyak didorninasi oleh guru. Penggunaan otoritas guru masih terfokus pada pencapaian target 
berupa penguasaan rnateri seperti yang telah direncanakan, dan pada akhirnya dibuktikan melalui 
keberhasilan dalarn rnenjawab soal tes (tengah semester atau akhir semester). Disimpulkan bahwa guru 

belurn rnenggunakan otoritas yang diarahkan kepada pendidikan atau pernberdayaan siswa sebagai 
subjek belajar. 

Kata Kunci: pendidikan kritis, critical discourse analysis, dan otoritas guru 

Abstract: The aim of this research is to descrlbe the phenomenon of learning interaction in terms of 

critical education in the State Senior High School in Padang. The subjects of this research are the teachers 
of Civics Education and Sociology. The research was held at six schools: SMAN 1 and SMAN 2 Padang 
represents the best school; SMAN 3 and SMAN 5 represents the good school, and SMAN 7 and SMAN 12 

represents the ordinary school. These 6 school selected one PKn teacher from each school among the 
aspect observed in this research is the pattern of interaction between teachers and students in learning 
process a t  the classroom. To analyze this interaction was approached by Critical Discourse Analysis of 
Fairlclough, especially dealing with Interactional Control Feature. The theoretical framework was based 

on theory of teachers' authority by John Wilson. The result of this study shows that interaction between 
teachers and students is dominated by teachers. This authority tend to direct students on achieving the 
target of learning by mastering the material which proved by success on passing the test (mid of last 
term semester). I n  short, teachers have not applied their authorities yet on empowering students as the 

subjects of learning. 

Key words: critical pedagogy, critical discourse analysis, and teachers authority. 

Pendahuluan 

Dari  analisis konf l ik  hor izontal  yang ter jad i  d i  

Ambon, Poso, dan juga d i  Sambas, d i temukan 
salah satu penyebab ber la ru t - la ru tnya konf l ik  
karena tajamnya segregasi antarkelompok yang 
kemudian dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk 

menirnbulkan pertikaiaan (Moeis, 2006). Pola yang 
di lakukan oleh orang-orang yang menghendaki 

k o n f l i k  b e r l a n g s u n g  a d a l a h  d e n g a n  cara  

rnenyebarkan  i s u  y a n g  m e n g u n d a n g  e m o s i  
masyarakat .  Karena kuatnya ika tan keiompok 
rnaka a n g g o t a  m a s y a r a k a t  k e h i l a n g a n  
pert irnbangan k r i t i s  dalarn ber t indak sehingga 
langsung  rne lakukan  r e a k s i  b a l i k  t e r h a d a p  
ke lornpok y a n g  d i c u r i g a i  sebaga i  rnusuh 
kelornpoknya.  Secara t e o r i  fenomena konf l i  k . 

seperti ini  disebut dengan ethnic entrepreneur. 
Dalam kondisi ini rnasyarakat menjadi kehilangan 



Jumal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 4, Juli 2010 

daya rasional dan berpikir sehat. Bila dilihat konflik- 
konflik horizontal lainnya, merniliki pola yang 
hampir sama dengan ha1 di atas. 

Atas dasar ini, dari kacamata pendidikan 
dilihat bahwa perlu satu pendekatan pendidikan 
yang sejak dini membantu masyarakat menyadari 
adanya sistem berpikir yang salah dalam rangka 
membangun hubungan antarke lompok.  
Pendidikan ini disebut dengan pendidikan multi- 
cultural transformative . Ciri utama dari pendidikan 
transformatif adalah menggunakan pendekatan 
kr i t is,  yang d i lakukan un tuk  membangun 
kesadaran individu (self counciousness) dalam 
menghadapi tantangan dengan cara melakukan 
perubahan yang dirnulai  dar i  d i r i  (sel f -  
transformation) dan sampai kepada perubahan 
l ingkungan (social transformation). Dengan 
pendidikan krit is siswa diajak mengamati dan 
mencermat i  konsep-konsep berp ik i r  yang 
dibangunnya serta faktor - faktor  yang mem- 
pengaruhi konsep tercebut, untuk kemudian 
d i lan jutkan dengan melakukan perubahan 
terhadap konsep-konsep ber f ik i r  yang t idak 
sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

Untuk dapat menerapkan gagasan Pendidik- 
an Multikultural Transformatif, diperlukan kajian 
yang mendalam tentang iklim sekolah yang akan 
menjadi latar belakang keberhasilan pelaksanaan 
pendidikan ini. Satu di antara faktor yang perlu 
diperhitungkan dalam latar tersebut adalah guru, 
khususnya otoritas guru. Dalam penelitian ini akan 
dikaji sejauh mana otoritas guru telah digunakan 
sebagai upaya pendidikan yang bersifat edukatif 
dalam membangun kesadaran siswa un tuk  
melakukan perubahan. Penelitian ini bersifat 
penjelasan tentang gejala-gejala yang tampak 

mengenai penggunaan otoritas guru di dalam 
kelas. Penjelasan ini merupakan latar teoritis dan 
juga prakt is  bagi penerapan pendidikan 
multikultural transformatif, Dengan kata lain, 
temuan tentang fenomena penggunaan otoritas 
guru dalam mengajar saat ini, merupakan entry 
point bagi penerapan pendidikan multikultural 
transformatif di sekolah. 

Secara u m u m  permasalahan penel i t ian 

adalah menyangkut sejauh mana selama in i  

penggunaan otor i tas guru  te lah  mendukung 

terhadap konsep-konsep pendidikan kritis. Secara 
spesi f ik permasalahan penel i t ian i t u  dapat  

dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah guru telah 
memfasilitasi siswa belajar satu sama lain; 2) 
Apakah guru mendorong siswa memecahkan 
masalah dan mengambil keputusan; 3)  Apakah 
guru memfasil i tasi siswa untuk melihat satu 
permasalahan dari berbagai perspektif; 4)  Apakah 
guru membantu perkembangan wawasan siswa 
mela lu i  proses re f lek t i f ;  5 )  Apakah guru  
menempatkan dir inya sebagai partner siswa 
dalam proses menemukan pengetahuan. 

Secara spsifik penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana guru menggunakan 
otoritas di dalam kelas, apakah penggunaan itu 
telah mendukung pelaksanaan konsep-konsep 
pendidikan kritis, terutama dilihat dilihat dalam 
lima aspek: 1) cara guru memfasilitasi siswa satu 
sama lain dalam belajar; 2) cara guru mendorong 
siswa dalam memecahkan masalah dan 
mengambil keputusan; 3) cara guru memfasilitasi 
siswa mel ihat permasalahan dalam berbagai 
perspektif; 4)  cara guru membantu perkembangan 
wawasan siswa melalui proses reflektif; 5) cara 
guru menempatkan dirinya sebagai partner siswa 
dalam belajar. 

Kajian Literatur 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa 
pendidikan yang dapat menjawab tantangan ke 
depan bangsa Indonesia adalah Pendidikan 
Multikultural Transformatif. In t i  dari Pendid ikan 
Multikultural Transformatif menekankan perlunya 
penghargaan te rhadap perbedaan dalam 
masyarakat,  namun d ikembangkan dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pandangan ini dikembangkan dalam 5 nilai pokok 
pendidi kan multikultural transformatif, yaitu : 1) 
Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2) 
tanggung jawab terhadap negara kesatuan RI, 
3)  penghargaan, pengakuan, dan penerimaan 
keragaman budaya, 4 )  menjun jung  t i ngg i  
supremasi hukum, dan 5) penghargaan martabat 
manusia dan hak asasi yang universal. 

Karakter is t ik  u tama  dar i  pendid ikan 
transformatif adalah menggunakan pendekatan 
kritis, yaitu pendidikan ditujukan untuk membantu 
siswa mengembangkan keterampilan sosial dan 

pengambiian keputusan (Nieto, 1999). Guru dan 

siswa bersama dan saling belajar dalam mem- 
peroleh pengetahuan melalui proses reflektif, dan 
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pengambilan keputusan. Guru dan siswa sama- 
sama menjadi subjek belajar. Pendidikan kritis 
merupakan lawan dar i  pendidikan yang me- 
nempatkan siswa sebagai objek yang menerima 
pengetahuan secara pasif (Freire, 1998). Karena 
itu, dalam pendidikan kritis guru tidak lagi sebagai 
penyampai pengetahuan yang dianggapnya 
benar, melainkan guru bersama siswa mem- 

bangun pengetahuan (McLarer), 1998). Pendidikan 
kritis merupakan pendidikan transformasi diri guru 
dan juga siswa dalam ranah berpikir (thinking), 
merasa (feeling), dan bertindak (acting) (Howard, 
1999). Dari semua karakteristik itu, ada implikasi 
bahwa guru  per lu  mengal ihkan otor i tasnya 
sebagai instruktur menjadi fasilitator yang ikut 
bersama-sama siswa melakukan transforrnasi diri 
dan lingkungannya (fasilitator-transformator). 

Pada ekspositori otoritas guru lebih dominan 
dengan peran sebagai instruktur, tetapi dalam 
inkuiri  hingga transformasi guru mengurangi 
o tor i tasnya dengan rnel ibatkan siswa dan 
menempatkan dirinya sebagai fasilitator pem- 
belajaran. Bahkan, pada t ransformasi  guru 
mel impahkan sebagian o to r i tasnya  dengan 
bersama-sama siswa melakukan proses 
perubahan diri dan lingkungan mereka . 

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
otoritas guru sebagai fasilitator dalam pembelajar- 
an sangat membantu pengembangan potensi 
siswa (Mateus Yurnamanto & Rosalina Nugraheni: 
2006; Akmal dan Jumiati, 2006). Berarti dari 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa semakin 
bergerak pola penggunaan otoritas guru ke titik 
sebelah kanan maka dimungkinkan semakin 
luasnya pengembangan potensi siswa. 

Pendidikan transformatif barakar pada filsafat 
pendidikan rekonstruksi sosial (social recon- 
structionist). Gagasan ini merekomendasikan guru 
dan sekolah, agar berangkat dari pengkajian kritis 
ten tang budaya d i  t empa t  mereka  berada. 
Mereka berusaha mengidentifikasi bidang-bidang 
yang mengandung kontrovers i ,  konf l ik  dan 
inkonsistensi, kemudian mengeksplorasi dan 
menemukan pemecahannya (Orsntein & Levine, 
1984: 206). Penganut rekonstruksinis meyakini 
bahwa pendid ikan adalah sarana membuat  
perubahan. Perubahan dalam masyarakat dimulai 
dari pendidikan, dengan cara guru bersama siswa 
mengkaji secara kritis warisan budaya, menentang 

isu yang paling kontroversial, dan berkomitmen 
terhadap perubahan, merencanakan konstruksi 
hipotet ik,  dan  membua t  hubungan dengan 
program-program yang dirancang untuk membuat 
perubahan. 

Dalam kaitan dengan otoritas guru maka 
melalui pendekatan kr i t is  guru mengarahkan 

otoritasnya untuk rnenggugah kesadaran dirinya 
dan siswa melakukan perubahan. 

Kaj ian otor i tas guru  dikembangkan dar i  
pemikiran John Wilson yang melihat otoritas dalam 
hubungan pendidikan ada 4, yaitu otoritas praktis 
dan teoritis, serta otoritas de facto dan de jure. 
Otoritas prakt is dan teor i t is  merupakan we- 
wenang guru, sedangkan otoritas de facto dan de 
ju re  merupakan legitimasi wewenang tersebut 
(Steutel & Spiecker, 2000). Dalam penelitian ini, 
otoritas yang jadi fokus perhatian adalah otoritas 
praktis dan teor i t is yang berkaitan langsung 
dengan peran guru dalam rnembelajarkan siswa. 
Otoritas praktis berkenaan dengan tindakan guru 
seperti mendisiplin siswa, memberi hukuman, 
member i  ins t ruks i  dan mengarahkan siswa 
sedangkan otoritas teorit is berkenaan dengan 
beliefs yakni kerangka berp ik i r  guru dalarn 
membelajarkan siswa. Kerangka berpik ir  in i  
tercermin melalui pengetahuan dan keterampilan 
guru yang digunakan untuk membantu siswa 
menjadi  subjek belajar bagi dir inya sendiri .  
Dengan kata lain, otoritas teoritis menunjukkan 
apakah guru meyakin i  pembelajaran adalah 
proses mendidik siswa menemukan informasi dan 
melakukan perubahan, atau sebaliknya pem- 
belajaran adalah proses pemberian informasi. 
Keyakinan ini memberi  gambaran bagaimana 
proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh 
guru dan bagaimana guru melengkapi penge- 
tahuan dan keterampi lannya sesuai dengan 
keyakinan i tu .  Seja lan dengan pendapat  
Maslovaty (2000) yang menegaskan bahwa 
pengetahuan dan keterampilan guru merupakan 
faktor yang paling berpengaruh terhadap belajar 
siswa. 

Dilihat dari segi hubungan otoritas dengan 
strategi pembelajaran, Bingham (2002) meng- 
ungkapkan bahwa pembelajaran yang memberi 
tahu siswa tentang informasi menunjuk-kan 
penggunaan otoritas yang sepenuhnya di tangan 
guru dan tidak bersifat mendidik, jika dibandingkan 
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dengan pernbelajaran yang mengajukan per- 
tanyaan untuk rnernandu siswa berpik ir  dan 
menemukan informasi menunjukkan penurunan 
otoritas ke arah proses pendidikan siswa. Dalam 
ha1 ini, Bingham tampaknya mengungkapkan 
bahwa keterampilan guru bertanya merupakan 
faktor penting yang menentukan apakah proses 
pembelajaran itu mendidik siswa atau mernberi 

tahu siswa. Bila dikaitkan pendapat Bingham 
dengan otoritas teoritis dan praktis dari Wilson, 
tarnpaknya otoritas yang dimaksud oleh Bingharn 

adalah otoritas praktis. Artinya, bila otoritas 
praktis lebih menonjol dalam pembelajaran rnaka 
ada kecenderungan guru tidak bersifat mendidik. 

Oleh karena itu, untuk melakukan pendidikan 
transformatif diperlukan kernauan dan kemampu- 
an guru untuk mengalihkan otoritas yang bersifat 
mengarahkan siswa rnenjadi  o to r i tas  yang 
bersifat memfasilitasi perubahan dalam diri siswa. 
Upaya ini hanya tercermin dalam pendekatan 
pernbelajaran yang bersifat kritis, yaitu member- 
dayakan siswa dalam proses pencerahan dir i  
mereka; melepaskan siswa dari posisi objek yang 
pasif menjadi subjek yang aktif  dalam belajar 
(Moeis, 2001). 

Metodologi Penelitian 

Penelitian in i  dikernbangkan berdasarkan 
pendekatan kualitati f ,  dengan rnenggunakan 
tradisi 'grounded theory". Menurut Creswell (1998: 
86) tradisi ini rnenekankan pada upaya perumusan 
analisis abstrak tentang suatu fenomena yang 
berhubungan dengan suatu situasi khusus. Dalam 

ha1 ini, target yang diharapkan dalam penelitian 
adalah penggambaran secara kua l i ta t i f  
penggunaan otoritas guru dalam interaksi belajar 

dari sudut pandang pendidikan kritis. 

Data penelitian berupa transkrip yang diambil 
dari wacana proses belajar mengajar di dalam 
kelas. Sumber data adalah semua partisipan 
dalam proses belajar (guru dan siswa). Data 
tersebut dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan Analisis Wacana Kritis atau yang lebih 
dikenal dengan Critical Discourse Analysis (CDA) 
dari Fairclough (1995) khususnya mengenai 
analisis teks yang melihat bentuk-bentuk kontrol 
interaksi atau Interactional Control Features (ICF) 

Berdasarkan unsur-unsur dalam ICF, proses 
interaksi belajar mengajar diamati dalam 5 aspek, 

yaitu: 1) pola pengaturan giliran partisipan dalam 
proses belajar (hak dan kewajiban partisipan; 
simetris atau tidak simetris); 2) pergantian struktur 
dalam proses be la ja r  (pengaturan sik lus 
pertanyaan-respon-asesment da lam proses 
belajar mengajar); 3) pengontrolan topik dalarn 
proses belajar (mekanisme menetapkan topik 
pembicaraan); 4) penetapan dan pengaturan 

agenda pembela jaran (evaluasi  s is temat ik  
terhadap ungkapan yang diberikan guru); dan 5) 
formulasi perumusan hasil belajar (bentuk yang 
dipilih untuk rnerurnuskan hasil belajar). 

Kelima aspek di atas dilihat dalam kontinum 
dari t i t ik  sebelah kir i  sebagai praktik belajar 
mengajar yang didominasi oleh guru hingga ke 
t i t i k  sebelah kanan sebagai prakt ik  be la jar  
mengajar yang memberi kesernpatan yang luas 
kepada siswa. Kelima permasalahan yang diajukan 
d i  muka di jawab melalui  indikator unteraksi 
tersebut. 

Setting penelitian adalah SMAN Kota Padang, 
yang diwakili oleh enam sekolah, yang terdiri dari 
2 sekolah kategori unggul, 2 sekolah kategori 
praunggul, dan 2 sekolah kategori biasa. Dari 
setiap sekolah diambil 2 orang guru pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
dan Sosiologi. Pertirnbangan utarna mengambil 
kedua mata pelajaran ini adalah besarnya peluang 
pada k3dua mata pelajaran ini mengembangkan 
sikap multikulturalisrne. Waktu penelitian dilalukan 
pada bulan Juli sampai dengan September tahun 
ajaran 2008. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setting penelitian 

SMAN yang terpilih dalam penelitian ini adalah 
SMAN 1 dan 2, SMAN 3 dan 5, dan SMAN 7 dan 12 
d i  Kota Padang. Guru yang te r l i ba t  da lam 
penelit ian in i  6 orang guru PKn dan 6 Guru 
Sosiologi. Satu orang guru berpendidikan S2, dan 
lainnya pendidikan S1, dengan pengalaman 
belajar berkisar antara 11 tahun sampai 28 tahun. 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Berdasarkan indikator interaksi yang dikemukakan 
pada bagian metodologi maka deskripsi ini akan 
dikembangkan sebagai berikut: a) Pengaturan 
Giliran Partisipan, Dalam aspek ini ditemukan ada 
t iga pola interaksi yang ter jad i  dalam pem- 
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belajaran ya i tu :  1 )  Guru mengambi l  g i l i ran 
berbicara d i  awa l  kemud ian  rnengajukan 
pertanyaan, dan berlangsung terus sampai ke 
akhir pembelajaran. Pola interaksi dengan bentuk 
seperti ini ditemukan pada 7 guru dari 12 guru 
yang d iamat i  da lam penel i t ian ini; 2)  Guru 
mengambi l  peran  berpar t is ipas i  d i  awal 
pembelajaran, dilanjutkan siswa berpartisipasi, 
kemud ian  guru  mengambi l  peran d i  akh i r  
pembelajaran. Pola ini ditemukan dari 4 orang 
guru; 3) Guru mengambil peran di awal, dilanjutkan 
oleh siswa, guru bersama siswa mengambil peran 
bersama, dan ditutup dengan guru mengambil 
peran dan membuka peluang bagi siswa lain. Pola 
ini ditemukan pada 1 orang guru; b) Sesuai 
dengan lima permasalahan yang diajukan dalam 
penelitian ini, yaitu apakah ketiga pola pengaturan 
giliran tersebut memberi peluang terhadap 1) 
pembelajaran siswa satu sama lain; 2) siswa 
memecahkan masalah dan mengambil keputusan; 
3) melihat permasalahan dari berbagai perspektif; 
4 )  bagi siswa be r f i k i r  re f lek t i f ;  dan 5 )  
menempatkan guru sebagai partner siswa. Dari 
penelitian ini terlihat bahwa pola pertama tidak 
satu pun memperlihatkan peluang bagi kelima 
pertanyaan itu. Pola 2 hanya memberi peluang 
bagi siswa untuk belajar satu sama lain, tetapi 
tidak memberi peluang pada empat pertanyaan 
lainnya. Pola 3 memberi peluang hanya pada 
pertanyaan membelajarkan siswa dan membantu 
siswa memecahkan masalah; c) Pergant ian 
Struktur, dilihat dari pergantian struktur, juga ada 
3 pola interaksi yang ditemukan dalam proses 
pembelajaran sebagai berikut: 1) Guru mengaju- 
kan pertanyaan tertutup siswa menjawab (kadang 
indiv idual  kadang bersama-sama) kemudian 
ditutup dengan penjelasan guru; Pola 1 bagian b 
ini ditemukan pada 7 interaksi belajar mengajar 
dar i  1 2  orang guru  yang  d iamat i ;  2 )  Guru 
mengajukan pertanyaan dengan cara memberi 
tugas (berdiskusi atau melakukan observasi), 
siswa mengerjakan tugas dan melaporkan hasil 
diskusi atau pengamatan di kelas, terakhir guru 
mengomentari atau memberi penjelasan lebih 
jauh sebagai upaya pemantapan atau menyimpul- 
kan. Pola ini ditemukan pada 2 orang guru; 3) Guru 
mengajukan per tanyaan a tau  permasalahan 
un tuk  d iker jakan siswa, siswa mengerjakan 
diskusi  a tau  menyusun maka lah  kemudian 
membacakan di kelas, terakhir guru membahas 

hasil diskusi bersama-sama dengan siswa dan 
menyimpulkannya. Pola 3 ini ditemukan pada 3 
orang guru. 

Sama halnya dengan ind ikator  interaksi  
sebelumnya, pada indikator pergantian struktur 
terlihat bahwa pola 1 tidak memberi peluang bagi 
membelajarkan siswa, memecahkan masalah dan 
rnengambil keputusan, mel ihat masalah dari 
berbagai perspektif, mendorong siswa berpikir 
reflektif, dan menempatkan diri sebagai partner. 
Pada pola 2 hanya member i  peluang dalam 
membelajarkan siswa satu sama lain. Pola 3 hanya 
memberi peluang dalam membelajarkan siswa 
satu sama lain dan memecahkan masalah; d) 
Pengontrolan topic, dari seluruh interaksi belajar 
menga ja r  kedua betas gu ru  yang d iamat i ,  
diperoleh bahwa semua pengontrolan interaksi 
didominasi oleh guru. Meskipun ada pada bagian 
tertentu siswa berpartisipasi, tetapi guru selalu 
memberi arahan agar pembicaraan tetap berada 
dijalur yang dikehendaki guru. Dari pola ini terlihat 
bahwa t i dak  sa tu  pun  yang  sesuai dengan 
pertanyaan penelitian; e) Pengaturan agenda, 
biasanya penetapan agenda pembela jaran 
di tetapkan d i  awal pembelajaran oleh guru. 
Caranya adalah dengan menyampaikan topik dan 
juga standar kompetensi yang diharapkan akan 
dicapai dalam pembelajaran. Namun, sepanjang 
interaksi  ber langsung guru  juga melakukan 
pengaturan agenda dengan cara tertentu. Dalam 
ha1 ini yang dilihat adalah bagaimana cara guru 
merespon setiap pembicaraan yang berasal dari 
siswa. Apakah dengan cara ini guru mernbuka 
peluang bagi siswa untuk terlibat sebagai subjek 
belajar atau justru membatasi gerak siswa hanya 
sebagai objek. 

Dari interaksi yang diamati dalam penelitian 
ini terlihat bahwa: 1) guru langsung merespon 
dengan cara mengomen ta r i  jawaban siswa 
sekal igus membe tu l kan  dan menambah 
penjelasan tentang jawaban. Ada 8 guru yang 
menggunakan pola ini; 2) guru merespon jawaban 
siswa dengan per tanyaan l an ju t  (p rob ing  
question), tetapi kemudian pada ujungnya guru 
memberi penjelasan. Pada pola ini ada sedikit 
peluang guru mengajak siswa berfikir lebih luas 
dari sekedar penguasaan materi; 3) Dari kedua 
pola ini, pola 1 sama sekali tidak memberi peluang 
kepada siswa seper t i  yang d ia jukan  dalam 
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pertanyaan penelitian. Hanya pola kedua yang 
rnernberi peluang bagi 2 ha1 dari 5 pertanyaan 
penelit ian, ya i tu  member i  peluang bagi 
membelajarkan siswa dan memecahkan masalah 
serta rnengambil keputusan; dan 4) Pengambilan 
sirnpulan. 

Dalarn aspek ini semua guru yang diamati 
mengarnbil peran dalam mengambil sirnpulan. 
Tarnpaknya bahwa semua proses pembelajaran 
baik yang melibatkan siswa atau tidak, berujung 
pada satu simpulan yang ditetapkan guru. Seperti 
halnya dengan aspek pengontrolan topik yang 
didominasi guru rnaka pada aspek ini juga tidak 
satu pun sesuai dengan l ima pertanyaan yang 
diajukan dalam penelitian ini. 

Pem ba hasan 

Penerapan Kurikulurn KTSP yang saat ini dipakai 
di sekolah, sesungguhnya merupakan peluang 
baik bagi guru un tuk  rnengubah pola pem- 
belajaran yang terpusat sepenuhnya kepada guru 
dan berorientasi pada tujuan. Dalam kurikulum 
sekarang guru memang diarahkan untuk melihat 
standar kornpetensi sebagai pedoman dalam 
rnenetapkan rencana pernbelajaran, tetapi proses 
pernbelajaran itu sendiri diharapkan melibatkan 
siswa, sehingga siswa berperan sebagai subjek 
yang aktif dalarn pembelajaran dan pembelaja1,an 
berrnanfaat bagi pemberdayaan siswa. 

Upaya guru untuk merespon keinginan KTSP 
sudah rnulai tampak dalam proses pembelajaran 
dan kebutuhan guru-guru untuk meningkatkan 
kernarnpuan profesional mereka melalui kelompok- 
kelornpok kerja guru bidang studi yang telah 
teroganisir rapi. Dari wawancara dengan guru- 
guru, rnereka rnenyatakan bahwa kebanyakan 
rnereka rnendapat manfaat dari KKG ini rnengenai 
rnetode pembelajaran yang lebih bervariasi 
(Wawancara dengan sa lah seorang guru  
sosiologi, 5 Juni 2008). Di samping itu guru-guru 
juga merasakan bahwa pola pembelajaran lama 
yang terpusat pada guru t idak relevan lagi, 
sehingga ada keinginan sebagian besar guru 
untuk rnendapat pencerahan melalui pelatihan 
atau pendidikan lanjut, batlkan guru dengan jujur 
rnenyatakan kepada peneliti pada bagian mana 
proses yang mereka laksanakan mesti diperbaiki 
lagi dan minta diberi masukan (disimpulkan dari 
pembicaraaan yang dilakukan setelah pengamat- 

an terhadap proses belajar di dalam kelas). 

Di sisi lain, guru belum dapat sepenuhnya 
beranjak ke pola pembelajaran yang baru bahkan 
pada sekolah yang tergolong unggul pun, di mana 

siswa sebagian besar memiliki kemampuan belajar 
yang t inggi dan potensial independen, masih 
cenderung guru mendominasi pembelajaran, 
terutarna dalam pengontrolan topik-topik dan 
pengambilan simpulan. Apalagi pada sekolah 
kategori d i  bawah unggul yang guru sendiri  
merasakan bahwa siswa mereka sangat pasif dan 
berasal dari kelompok-kelompok ekonomi lemah 
semakin guru berkeyakinan betapa sulit untuk 
beralih ke pembelajaran yang lebih membuka 
peluang bagi siswa untuk belajar secara inkuiri 
a tau discoveri, apalagi  be la jar  dengan 
transformatif seperti yang ditargetkan dalam 
penelitian ini. 

Ditinjau dari teori otoritas, tampak bahwa 
dalarn fenornena pembelajaran (Sosiologi dan 
PKn) di SMAN yang diteliti ini guru mulai merasa 
ter tantang un tuk  meningkatkan otor i tasnya 
(teorit is) terutama yang rnenyangkut penge- 
tahuan dan keterarnpilan dalarn mengajar yang 
bersifat mendidik atau memberdayakan siswa. Di 
lain pihak, guru belum dapat melepaskan otoritas 
(praktis) sepenuhnya sehingga guru cenderung 
mengambil peran dominan dengan mengkondisi- 
kan pembelajaran agar tidak lepas dari target 
penguasaan materi yang direncanakan berdasar- 
kan kurikulum. Dominasi peran ini tampak dalam 
pengontrolan topik, penetapan agenda, dan 
pengambilan simpulan. 

Untuk dapat  menje laskan fenomena 
penggunaan otoritas guru sebagaimana maksud 
penelitian ini, terlebih dahulu akan dikemukakan 
suatu kerangka berpikir yang dijadikan peta untuk 
menentukan posisi  dar i  pola in teraks i  
(penggunaan otoritas guru) yang berlangsung 
saat ini di sekolah. Ringkasnya gambaran ini dapat 
dibaca dalam bagan 1. 

Bagan 1 menunjukkan bahwa sernakin guru 
mengurangi perannya sebagai in is iator atau 
intruktur atau mengurangi pembelajaran yang 
bersifat ekspositori yang terpusat pada guru 
maka semakin besar kemungkinan guru  
mendekati peran sebagai mediator dan fasilitator 
atau bahkan sebagai partner siswa dalam belajar 
untuk sama-sama melakukan proses transformasi 
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Ekspositori 

Bagan 1. Peta Interaksi guru dalam kelas 

Instruktur 

Guru sebagai inisiator 

diri mengubah kebiasaan-Rebiasaan lama dalam mediator atau fasilitator pembelajaran. Guru masih 
aspek pengetahuan, sikap dan bahkan keahlian terpaku dengan penggunaan otor i tas praktis 

yang t idak kondusif  bag i  perubahan dalam yang mengutamakan pernbelajaran pada 
masyarakat. penguasaan materi, daripada pembelajaran yang 

~ ~ l ~ l ~ i  baaan daDat dinvatakan bahwa bersifat mendidik atau memberdayakan siswa. 

Inkuirijdiskoveri 

- 
pada kolom kir i  guru lebih cenderung meng- Dalam mengembangkan pembelajaran guru 

tranformasi 

Fasilitator 

gunakan otoritas praktis dengan sangat ketat berpatOkan sangat k e t a t  kepada standar 

yaitu menqarahkan siswa k e ~ a d a  ~encapa ian  kompetensi yang sudah ditetapkan, sehingga 

/ 
G 

Terpusat pada siswa 

- 
t a rge t  pembelajaran yang kaku berupa semua tindakan pembelajaran meskipun dengan 
penguasaan materi pembelajaran yang sejalan melibatkan siswa tetap dalam kerangka 
dengan tuntutan kurikulum. Menurut Bingham kepentingan guru untuk mencapai target 

Guru sebagai 

transformator 

Guru bersama siswa 

- - 

seperti yang dikemukakan sebelumnya, proses ini penguasaan materi yang ditetapkan dalam 

cenderuns tidak mendidik atau bahasa lain tidak rencana pem belajaran Yang d i turun kan dari 

Peran Siswa 

memberdayakan siswa. Semakin ke kman, guru kurikulum. 

melonggarkan penggunaan otoritas praktis yang Jika inkur i  a tau  d iskover i  sebagaimana 

kaku dan ketat, dengan cara memfasilitasi belajar digambarkan pads bagan 1 berada pads t i t ik 

siswa sesuai kemampuan dan potensinya dan tengah, belum tercapai oleh kondisi interaksi guru 

t idak di ikat pads keinginan guru yang sudah S ~ S W ~  saat ini maka pembelajaran transformatif 

ditetapkan sebelumnya. yang posisi lebih lebih ke ujung kanan masih jauh 

A d a ~ u n  kondis i  Droses a tau  in teraks i  dari jangkauan kenyataan. Dengan kata lain, 

pembelajaran yang terekam dalam penelitian ini penggunaan otoritas guru dalam pembelajaran 

menuniukkan bat,wa hamDir semua auru sedans di sekolah saat ini belum ditujukan untuk hal-ha1 - 
bergerak meninggalkan peran sebagsi inisiato; bers i fa t  mend id i  k siswa dengan berbaga i 

dan instruktur penuh, tetapi gerak perubahan itu ke te ramp i~an  seper t i  berpikir, memecahkan 

belum mencapai titik menempatkan diri sebagai masalah, dan mengambil keputusan, tetapi guru 

Bagan 2. Interaksi Guru Siswa Saat ini di Sekolah 

tranformasi 

partner siswa 

i transformator 

p u r u  bersam- 

ekspositori 

Instruktur 

Peran Guru + Peran Siswa 

Guru sebagai inisiatod 

Terpusat pada guru 

Guru sebagai mediator . 
Terpusat pada siswa 

t 
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leb ih  rnengutamakan penggunaan o to r i tas  
tersebut untuk mernbantu siswa menguasai materi 
pembelajaran rnelalui arahan yang ketat dari guru. 
Jadi dalam pernbelajaran guru iebih mengutama- 
kan otoritas praktis. 

Jika d igambarkan dalam bagan maka 
garnbaran pernbelajaran yang ada sekarang 
dapat disimpulkan kebalikan dari bagan tersebut: 

Bila diamati lebih iauh fenomena ~ernbelaiar- 

pada beberapa proses guru sudah memberikan 
kesempatan siswa un tuk  be la ja r  seper t i  
memberikan kesernpatan berdiskusi (panel dalam 
kelas), atau memberikan kesempatan berfikir atau 
rnenjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Otoritas 
guru masih tinggi sebagai subjek yang menentu- 
kan target pencapaian hasil belajar bila dilihat dari 
pengliasaan mater i  pembelajaran. Pemberian 
kesernpatan kepada siswa hanya sekedar variasi 

an yang tergarnbar seperti pada bagan 2, timbul pembelajaran, sementara otoritas pengontrolan 

pertanyaan mengapa guru terlihat sulit berubah topik dan pengarnbilan kesimpulan hasil belajar 

dari posisi sebagai ins t ruktur  menuju posisi pada guru. H a n ~ a  dalam pembelajaran 

fasititator atau transformator. M~~~~~ untuk guru sukses memfasilitasi siswa dalam mengontrol - 
menjawab secara a ku ra t  kemengapaan in i  dan penyirnpulan pelajaran. 

memerlukan penelitian lanjut, tetapi secara implisit 
te r l i ha t  bahwa t i ngka t  pendid ikan dan 
pengalarnan guru cukup berpengaruh pada cara 
rnengajar dan or ientas i  ber f i k i r  guru. Pada 
umurnnya pola interaksi guru yang mengarah 
pada pemberian kesempatan kepada siswa, 
dilakukan oleh guru-guru yang memiliki pendidikan 
lan ju t  dan berpengalaman luas dalam pem- 
belajaran. 

Simpulan dan  Saran 

Simpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
ber ikut .  I n te raks i  gu ru  dan  siswa dalam 
pembelajaran cendrung didominasi oleh guru, 

Saran 

Sesuai dengan temuan dan simpulan penelitian, 
maka  d isarankan:  per tama,  mengadakan 
pelat ihan dan  pendid ikan bag i  guru  u n t u k  
mengenali lebih jauh pembelajaran yang bersifat 
d iskover i  dan t ransformat ive.  Kedua, per lu  
di lakukan pengkaj ian yang leb ih  rnendalam 
tentang kerangka ber f i k i r  guru da lam pem- 
belajaran terutama dalarn kontek pendidikan 
kritis. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
terutama tentang upaya guru dalam rnembantu 
perkernbangan wawasan siswa melalui proses 
reflektif dan sekaligus memotivasi siswa untuk 
melihat permasahan dari berbagai perspektif. 
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