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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah institusi pendidikan sangat bergantung pada peran guru-gurunya 

dalam mendidik siswa-siswanya. Guru mengharapkan setiap muridnya untuk 

mendengarkan petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi, dan nasehatnya agar mereka 

berhasil dalam kelas yang diajarnya. Para siswa akan lebih mudah menyelesaikan 

tugas sesuai dengan tuntutan gurunya apabila mereka taat dan mendengarkan guru 

mereka.  Jika para murid taat pada gurunya, kita berkesimpulan bahwa guru itu 

adalah guru yang berotoritas. Asumsi kita pada umumnya mengatakan bahwa 

otoritas seorang guru akan berperan sangat penting dalam keberhasilan siswa-

siswanya. 

Menjadi guru selama ini dipandang masyarakat Indonesia sebagai sebuah 

profesi yang identik dengan otoritas, mirip seperti profesi polisi, hakim, atau 

penegak hukum lain. Mereka dipandang sebagai peletak dasar sekaligus pengawal 

tatanan masyarakat kita. Ketika pintu ruang kelas ditutup dan seorang guru berdiri 

di depan kelas, semua murid yang hadir di ruangan itu akan segera memusatkan 

perhatiannya pada sosok yang berdiri di depan kelas itu. Di tangan kanannya 

tergenggam kekuasaan yang harus menjalankan keadilan untuk memberi nilai 

tinggi atau penghargaan untuk suatu pencapaian, sementara di tangan kirinya 

teracung palu penghakiman atas kegagalan dan pelanggaran. Pada para pendidik, 

kita sandarkan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak ini. 
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Pendidikan juga menopang kelangsungan masyarakat kita di masa mendatang. 

Setidaknya, itu juga yang menjadi ekspektasi umum para warga Sekolah A, baik 

siswa, orang tua siswa maupun para guru sendiri beserta semua staf. Sekolah A 

adalah sebuah sekolah nasional yang sembilan puluh persen lebih murid-muridnya 

berasal dari keluarga suku Tionghoa yang berdomisili di beberapa perumahan di 

wilayah Jakarta Utara.  

Ketika siswa melakukan kesalahan, pada umumnya guru di sekolah A 

memberikan sanksi yang bersifat legalistik (yang sesuai dengan peraturan 

sekolah) terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun ada sejumlah guru yang 

memilih untuk tidak melakukan tindakan apa pun. Para guru dengan sengaja tidak 

menggunakan otoritas, padahal otoritas itu menyatu dengan identitas dirinya 

(sesuai dengan cara pandang masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap sosok 

guru yang akan diulas lebih lanjut dalam bagian 2.2). Satu pelanggaran yang tidak 

ditindak akan menelurkan pelanggaran-pelanggaran lain. Pada akhirnya kelas 

menjadi kacau. Pembelajaran tentu saja tidak dapat terjadi dalam keadaan yang 

dibiarkan kacau. Pendapat lain, seperti Arendt (1961,189), mengatakan bahwa 

guru adalah perwakilan (representatives) dari dunia yang sebenarnya. Di dalam 

kelas, para guru sedang menegakkan tatanan masyarakat dunia untuk masa 

mendatang. Untuk mempertahankan tatanan itu, tentu saja setiap pelanggaran 

harus ditindak. Peneliti mencoba memahami mengapa ada guru yang tidak 

menggunakan otoritasnya untuk menegakkan tatanan ini.  
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1.2  Identifikasi Masalah 

Peneliti menemukan alasan-alasan berikut – yang dihimpun dari observasi 

awal dan studi literatur – menjadi penjelasan yang memicu munculnya masalah 

praktik otoritas di dalam ruang kelas: 

1)  Alasan legitimasi. Legitimasi berbicara mengenai seberapa jauh tindakan 

seorang dibenarkan di mata hukum. Arum (2003, 195) memberi contoh 

bagaimana guru-guru di Amerika Serikat memilih untuk tidak menerapkan 

disiplin karena intervensi pengadilan yang cenderung berpihak pada siswa 

dalam kasus-kasus penerapan disiplin di sekolah. Seorang guru akan 

menuntut kepatuhan dan perilaku normatif dari para muridnya manakala 

dia yakin bahwa tindakannya didukung oleh hukum yang berlaku, baik itu 

tata tertib sekolah maupun undang-undang negara. Namun jika dia tidak 

yakin bahwa hukum berpihak padanya, dia akan ragu untuk menggunakan 

otoritasnya dalam menindak pelanggaran.  Jika orang tua murid bisa 

menuntut guru yang memarahi anaknya dengan alasan telah melanggar 

salah satu pasal Undang-Undang Hak Asasi Manusia, guru tentu akan 

berpikir dua kali sebelum dia melakukan sesuatu untuk menindak 

pelanggaran yang terjadi dan mungkin tidak akan melakukan apa pun. 

Demikian juga jika guru tidak yakin kepala sekolah akan mendukungnya 

secara hukum, guru akan enggan melakukan tindakan disiplin.  

2) Adanya kekuatiran dari para guru untuk dicap otoriter oleh siswa, 

dianggap tidak terbuka dan tidak mengayomi kalau guru menerapkan 

disiplin. Leahy (2005, 15) menggambarkan dilema ini dalam kelas menulis 

kreatif. Kebanyakan guru memberikan kebebasan untuk menulis tentang 
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apa saja – seringkali dalam cara yang salah – karena mereka kuatir 

dianggap otoriter oleh murid-murid mereka. Ini bicara mengenai identitas 

guru di mata para muridnya. Persepsi yang buruk mengenai sosok guru 

akan menghambat kerja sama antara guru dan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.  

3) Kurangnya penguasaan bidang studi menyebabkan guru juga ragu-ragu 

apakah uraiannya layak mendapat perhatian penuh murid-muridnya atau 

tidak. Guru-guru yang dipandang profesional dan dihormati murid, pada 

umumnya, adalah guru-guru yang menguasai bidang studinya dengan baik. 

Pace dan Hemmings (2006, 3) menyebutnya otoritas profesional. Murid-

murid mendengarkan penjelasan guru profesional ini dengan fokus penuh. 

Pada awal penelitian, peneliti sempat mengajak seorang guru berbincang-

bincang. Dia mengemukakan bahwa kadang ia merasa tidak berhak 

menuntut para siswa untuk memberikan perhatian penuh pada 

penjelasannya  karena dia sendiri tidak yakin bahwa ia adalah orang 

terbaik di bidang itu yang tahu pasti apa yang harus diajarkan kepada 

mereka. Guru tersebut  terpaksa harus mengajar bidang studi yang tidak 

sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

4) Latar belakang kehidupan guru tersebut turut membentuk bagaimana 

sikapnya terhadap otoritas. Pada tahap awal, peneliti sempat 

mewawancarai seorang guru lulusan pendidikan keguruan. Guru ini telah 

mendapat pelatihan manajemen kelas sebagai bagian dari pendidikannya. 

Guru ini tampaknya memang lebih disiplin dan penuh percaya diri dalam 

menjalankan otoritas di ruang kelas. Seorang guru lain, yang sempat juga 
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diwawancarai, menjadikan orang tuanya yang juga berprofesi sebagai guru 

sebagai model dalam menjalankan profesinya. Latar belakang kehidupan 

keluarga juga jelas berpengaruh.  

Solusi untuk butir pertama adalah komunikasi yang baik antara pendidik, 

orang tua murid, murid dan para pembuat kebijakan untuk  mencegah terjadinya 

masalah hukum dalam pendisiplinan siswa. Butir kedua di atas memperlihatkan 

bahwa persepsi yang salah dapat tercipta bukan hanya dari sisi murid, tapi juga 

dari sisi guru. Persepsi adalah masalah interpretasi. Persepsi juga tergantung pada 

kualitas hubungan antara guru dan murid di dalam kelas. Pengelolaan sumber 

daya manusia yang baik, pengelolaan kelas yang baik, model kurikulum dan 

metode mengajar yang lebih berpusatkan pada murid tanpa mengorbankan 

kualitas dapat menciptakan persepsi yang baik dan memberikan keleluasaan pada 

guru untuk menegakkan disiplin. Butir ketiga terjadi karena kesalahan pihak 

manajemen dalam menempatkan guru yang tepat untuk mengajar sesuai 

bidangnya. Kadang-kadang masalah ini juga terjadi karena masalah perekrutan 

dan pengelolaan talenta (talent management) di dalam institusi tersebut. Butir 

keempat memiliki latar belakang masalah yang sangat kompleks karena 

menyangkut kehidupan seorang manusia, sistem pendidikan di suatu negara, dan 

keadaan masyarakat setempat. 

Peneliti menemukan ada seorang guru, sebut saja M, yang tidak 

menggunakan otoritasnya sebagai guru untuk menegur atau melarang siswanya 

yang bermain gitar, tidur dan membuat keributan ketika dia sedang mengajar, 

padahal dia telah mempelajari filsafat pendidikan, mendapat pelatihan manajemen 

kelas, berpengalaman mengajar selama beberapa tahun (di berbagai sekolah 
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terkenal) dan dipandang sangat mengerti ilmu pendidikan sehingga diangkat oleh 

direktur sekolah A sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.    

Peneliti mendengar kisah tentang keadaan kelas yang diajar M dari rekan-

rekannya. Belakangan, menurut pengakuannya sendiri, dia memang sengaja tidak 

mau menjalankan otoritasnya sebagai guru untuk menindak pelanggaran di ruang 

kelas dan sempat ada guru yang menegurnya karena kelasnya seperti ―pasar‖. 

Setelah berkenalan dan bekerja sama dengan M selama kurang lebih setahun, 

maka peneliti berpendapat bahwa pemikirannya tentang pendidikan cukup dalam, 

sangat menguasai dan mencintai bidang studi yang diajarnya (pelajaran sejarah di 

tingkat SMA) serta berwibawa.. Legitimasi seharusnya bukan alasan bagi M 

untuk tidak menggunakan otoritas di ruang kelas karena M sendiri adalah salah 

seorang pemimpin. Jika alasannya adalah kekuatiran akan citranya, M adalah  

sosok yang tidak berorientasi pada hal-hal semacam itu. Jika alasannya adalah 

kemampuan mengajar, M adalah guru yang ahli dalam bidang yang diajarnya.  

Singkatnya, butir pertama sampai ketiga di atas tidak dapat memberi titik terang 

pada masalah otoritas yang tidak digunakan M. Sementara itu kinerjanya 

sebenarnya terhitung baik di mata para atasannya (kepala sekolah dan direktur 

sekolah). 

Secara sepintas M kelihatan baik-baik saja dan, sebenarnya tidak memiliki 

alasan-alasan yang terlihat jelas untuk menerangkan masalah praktik otoritas pada 

dirinya, maka dari itu peneliti memutuskan untuk meneliti latar belakang 

kehidupan M yang diharapkan akan memberi titik terang pada masalah ini. Tentu 

ada hal yang luar biasa di balik semua penampilan M yang sepintas biasa-biasa 

dan baik-baik saja. Erben (1998, 8) mengingatkan : 
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The effort to understand a biography in all its uniqueness [is also] an effort to interpret a 

social sistem. 

Peneliti harus meneliti sistem sosial di mana M hidup (yaitu Indonesia di 

era 1980-an sampai era 2000-an). Praktik otoritas M tentu dipengaruhi oleh 

konteks dan sejarah hidupnya. Peneliti juga menduga masalah ini akan 

memperoleh titik terang jika hubungannya dengan figur-figur yang berotoritas di 

masa lalu dapat disingkap.  

1.3  Batasan Masalah 

Kehidupan M di masa lalu yang akan diteliti hanyalah yang dinilai peneliti 

berkaitan dengan akar historis dari praktik otoritas aktualnya. Yang akan 

ditelusuri terutama adalah bagaimana hubungannya dengan sosok-sosok 

berotoritas dalam hidupnya di masa lalu dan latar belakangnya. Melalui 

wawancara kisah hidupnya, siapa dirinya dan sistem sosial dari masyarakat 

tempat dia bertumbuh dan menjadi dewasa diharapkan akan terungkap. Fakta-

fakta sosial dan paradigm-paradigma yang ditemukan di dalam sebuah sistem 

sosial seringkali tidak hanya berlaku lokal, tapi juga bersinggungan dan 

dipengaruhi oleh keadaan jaman. Perubahan sosial di suatu masyarakat yang 

sudah modern dan terbuka (bukan suku terasing) seringkali juga diakibatkan oleh 

perubahan dunia di jaman yang sama. 

Meneliti sejarah dan latar belakang M tidak cukup untuk menerangi 

masalah praktik otoritas yang dialami M. Kita juga harus meneliti apa yang terjadi 

dalam diri M serta hubungan atau interaksi antara dirinya dan sosok-sosok yang 

berotoritas di masa lalu dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya saat 
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ini. Ini menuntut kejujuran dan keterbukaan M tentang siapa diri M yang 

sebenarnya (otentik) sebagai pendidik.  

Penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk melabel negatif orang-orang 

seperti M dan tidak serta merta menyelesaikan masalah M, melainkan berusaha 

untuk membuka mata kita apa itu otoritas, apa sebenarnya natur masalah M 

dengan otoritas, dan bagaimana akar historis dari otoritas aktual M sebagai guru. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Ada hubungan erat antara diri atau identitas seseorang dengan tindakan-

tindakannya. Tindakan seseorang sedikit banyak mencerminkan diri orang itu 

yang sebenarnya. Maka kita perlu menemukan dan memahami: 

- Siapa M hari ini dan bagaimana praktik otoritasnya?  

- Seperti apa masa lalu dan latar belakang M? 

- Siapa sosok-sosok yang dekat dengan M dan apa pengaruh mereka 

terhadap diri M? 

- Bagaimana masyarakat di mana M bertumbuh dewasa? 

- Bagaimana sikap M terhadap otoritas di masa lalu dan di masa sekarang? 

Melalui penelitian naratif, peneliti akan meneliti pengaruh masa lalu dan 

latar belakang kehidupan seorang pendidik yang berada di balik fenomena ini dan 

berusaha menyelami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya. Dari 

temua-temuan, peneliti akan mengkonstruksi hubungan antara otoritas dan 

otentisitas di dalam hidup M. Dan akhirnya kita berharap untuk dapat melihat 

kaitan antara dirinya sebagai individu dan masyarakat di mana dia hidup. 
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1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menyelami bagaimana interaksi antara otoritas dan otentisitas terjadi di 

dalam diri seorang pendidik. 

2) Memahami makna otoritas guru di dalam ruang kelas. 

3) Memperlihatkan seperti apa dunia pendidikan di Indonesia sebenarnya dari 

sudut pandang unik seorang guru yang dibesarkan di era Orde Baru dan 

berkarir di era 2000-an. 

 

1.6  Manfaat hasil penelitian 

Manfaat teoritis dari penelitian adalah: 

1) Memberikan kontribusi bagi teori otoritas dan otentisitas. 

2) Memberikan landasan kepada para pemimpin institusi pendidikan 

untuk memikirkan ulang tentang pengelolaan pendidikan yang lebih 

memberi perhatian pada diri para pelakunya. 

3) Menyumbangkan pemikiran dalam wacana kepemimpinan yang 

otentik (authentic leadership). 

4) Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah contoh bagaimana 

sebuah penelitian naratif dengan metode yang jelas dapat dipakai 

untuk menyajikan interioritas dunia pendidikan di Indonesia secara 

intim dan mendalam dari sudut pandang para pelakunya. 

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain: 
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1) Hasil penelitian akan digunakan sebagai acuan atau materi dalam sesi-

sesi pembinaan dan pemberdayaan para guru serta pimpinan sekolah 

dalam mempraktikkan otoritas dan praktik kepemimpinan yang sehat 

di Indonesia. 

2) Penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman bagi para pengelola 

sekolah di mana pun untuk menyediakan ruang bertumbuh kembang 

yang sehat bagi diri seorang guru. 

3) Mengingatkan rekan-rekan pendidik akan tanggung jawabnya yang 

begitu besar bagi masa depan anak didik dan dunia. 

4) Mengingatkan masyarakat dan semua pihak terkait akan bahaya 

dominasi pasar dan negara dalam penyelenggaraan pendidikan. 

 

1.7   Sistematika penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan tesis ini akan dibagi menjadi lima 

bab. Bab pertama adalah bagian pendahuluan. Bab ini berisi uraian yang 

menggambarkan masalah absennya otoritas. Kemudian masalah yang akan diteliti, 

diidentifikasi dan dirumuskan secara lebih personal pada individu pelaku. 

Kedirian sang pelaku inilah yang akan diteliti.  

Bab kedua adalah bagian landasan teori. Bab ini berisi berbagai kajian 

literatur dan teori yang menjadi landasan dalam penelitian yang dilakukan. Kajian 

literatur dan teori yang dibahas akan menjadi latar dan operator ketika peneliti 

menganalisis. Ada tiga teori yang menjadi batang tubuh penelitian ini, yaitu: teori 

tentang otoritas dari Hannah Arendt, teori tentang praktik dari Pierre Bourdieu, 

dan teori tentang kedirian dari James Olthuis. 
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Bab ketiga berisi metodologi penelitian. Metodologi penelitian kualitatif 

naratif akan diperkenalkan secara umum lebih dahulu, kemudian metode analisis 

naratif akan dijelaskan. Akhirnya, bab ini akan membahas langkah-langkah 

metodologis serta triangulasinya. 

Bab keempat berisi analisis dan interpretasi. Bab ini akan diawali oleh 

deskripsi etnografis dan tekstual untuk memperkenalkan narasumber secara 

singkat. Kemudian diikuti dengan membedah teks wawancara dengan 

menggunakan analisis kategorisasi, dilanjutkan dengan alat interpretasi kedirian 

(selfhood) dan alat analisis alur narasi. Hasil dari analisis dan interpretasi ini akan 

disajikan dalam bentuk rekonstruksi diri M setelah kisahnya dianalisis 

Bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




