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Abstrak
Peningkatan mutu guru harus diawali dengan gagasan yang harus dimatangkan
tentang guru, tentang kurikukulum. Guru pada masa yang akan datang jauh lebih
berat bebannya. Guru harus selalu berkemampuan memprediksi apa yang akan
terjadi pada masa yang akan datang. Guru mata pelajaran apa pun harus
berkeyakinan bahwa proses pendidikan yang dilaksanakannya mengarah pada
penyiapan anak didik pada masa yang akan datang. Begitu juga guru mata pelajaran
bahasa Cirebon. Materi kajian bahasa Cirebon harus berkontribusi terhadap
kemampuan anak didik menjalankan kehidupannya pada masa yang akan datang.
Oleh karena itu, guru harus meningkatkan kemampuannya dalam berbagai hal agar
proses pembelajarannya matang dan makin berkualitas. Salah satu strategi yang
dapat ditempuh adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kerja sama ini akan
menjadi bagian yang dapat meningkatkan kemampuan guru-guru dalam menghadapi
tantangan masa depan. Kerja sama lebih ditekankan pada peran perguruan tinggi
yang dapat diwujudkan dalam bentuk (1) mendidik calon guru bahasa Cirebon yang
berkualitas, (2) pelatihan, (3) guru kuliah, (4) dosen menjadi guru, (5) kerja sama
riset, (6) kerja sama penyusunan buku ajar.
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Karakter Guru Masa Depan
Kualitas guru tentu saja menentukan apa yang akan terjadi pada masa yang akan
datang. Guru berkualiats akan selalu menjadikan segalanya berkualitas. Proses yang
ditempuhnya akan selalu didasarkan pada standar yang diyakininya akan menjadikan berbeda
dengan kondisi sebelumnya. Peralihan kondisi inilah sebenarnya yang akan merujuk pada
kualitas guru. Perubahan di masyarakat bagaimana pun harus diterjadikan, tidak boleh terjadi
dengan sendirinya, bersifat alami. Bila hal ini terjadi, berarti pembiaran yang akan melanda
dan semuanya tidak akan terkendali, berjalan semaunya.
Guru mempunyai kesempatan mempengaruhi kondisi yang diharapkan. Interkasi
intens dengan para siswa, setiap tahun merupakan daya yang cukup untuk menyusun
pengaruh perubahan pada para anak didik. Masa sekolah bagi anak didik adalah pencarian
kemungkinan untuk menyusun masa depan. Mereka akan selalu mempelajari apa pun yang
dipertimbangkan akan membawa pengaruh terhadap kehidupannya yang lebih baik. ajaran

yang dinasihatkan kepada mereka menjadi unsur pertimbangan penting yang akan
berpengaruh terhadap putusan-putusannya. Pada posisi inilah guru sangat berperan. Dialog
kata dan gaya akan selalu dicermati para anak didik secara langsung atau tidak. Di sinilah
terjadi pembelajaran yang sesungguhnya. Materi apa pun yang dibahas di kelas hanya media
pencapaian penguasaan kompetensi tertentu oleh siswa.
Bahasa daerah, bahasa Cirebon berperan penting dalam mempersiapkan kehidupan
para siswa pada masa yang akan datang. Bahasa Cirebon sebagai materi merupaka media
pembentukan perilaku yang diharapkan menerap pada diri siswa. Perilaku baik, karakter baik
inilah sebenarnya yang harus ditanamkan pada diri siswa secara utuh. Keberhasilan tidak
sekedar diukur dengan KKM (kriteria ketuntasan minimal), dengan angka tertentu dinyatkan
siswa lulus atau tidak lulus. Akan itu tidak menjamin kemampuan hidup siswa di masyarakat.
Sekolah harus memberikan gambaran bagaimana kehidupan pada masa yang akan datang.
Semua mata pelajaran, termasuk bahasa Cirebon harus diniatkan sebagai penunjang terhadap
keterjaminan hidup sejahtera siswa pada masa yang akan datang, mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Tugas berkualitas itu hanya dapat dilakukan oleh guru profesional. Guru profesional
menguasai pengetahuan keahliannya. Kunci-kunci pengetahuan yang luas itu dimilikinya.
Banyak orang yang banya tahu, tetapi tidak memahami bagaimana menguasainya dengan
baik. Guru harus banyak tahu dan tahu kunci-kuncinya karena ia hanya akan memberi tahu
murid-muridnya kunci-kuncinya. Rumah luas tidak perlu dibawa ke mana-mana. Ia tidak
akan hilang dan dimasuki orang selama kuncinya

kita pegang. Guru yang baik, yang

profesional akan memberikan kunci kepada para muridnya. Guru yang bijak tidak akan
pernah menyusahkan anak didiknya. Ia akan membawa anak didiknya berkelana,
berpetualang untuk menemukan ragam kehidupannya melalui jelajah keilmuan. Penguasaan
kunci ini terntu saja disertai dengan kemampuan cara penyajiannya kepada para anak
didiknya. Harapan penguasasan kompeternsi oleh para anak didiknya dilakukan dengan
kesengajaan dan kesadaran pendewasaan bertindak, berpikir, dan berucap para anak didiknya.
Karena itu, guru profesional mengasai berbagai model pembelajaran termasuk cara
mengevaluasinya sehingga para anak didik dapat diketahui tingkat kepemilikan kompetensi
yang telah dicanangkannya. Guru profesional sangat tahu apa yang harus diberikannya,
bagaimana cara memberikannya, dan memahami bagaimana cara mengetahui tingkat
kompetensi anak didiknya.
Proses sederhana seperti ini tidak dapat dikuasai guru dalam waktu dekat. Di samping
teoretik yang yang cukup, praktik di lapangan yang tidak mengenal selesai harus dijalani

guru. Guru memang jabatan yang tidak akan pernah selesai dikerjakan. Pembelajaran
menuntut selalu diperbarui dalam segala gerak dan tujuannya. Guru yang bergulat terus
dengan perubahan harus menyadari bahwa setiap saat dalam dirinya harus berubah dalam
segala hal. Memang terkadang guru tidak menyadari apa yang harus dilakukannya pada saat
terdesak harus melakukan kegiatan pembelajaran setiap hari dengan jadwal yang cukup
padat. Perilaku guru sebenarnya di antara belajar dan mengajar yang keduanya tidak dapat
dipisahkan. Belajar akan selalu berujung pada tuntutan berubah pada dirinya secara
menyeluruh. Mengajar menuntut pada keharusan mengubah orang lain sesuai dengan
kompetensi yang direncanakannya.
Perubahan itu tentu saja tidak hanya seketika, tidak hanya untuk masa sekarang dan di
sini. Kehidupanlah yang harus menjadi bagian penting pikiran para guru, para pendidik yang
mempunyai tugas sunyi, penuh tantangan. Prediksi ke depan berorientasi tantangan sepuluh
atau dua puluh tahun ke depan. Ridden (2011:10), For Those Who Teach, Australia :ACER
Press) memberikan gambaran isu yang mungkin terjadi pada tahun 2030.
1. Globalism: sumber, pelayanan, informasi dan ide akan dibagikan melalui dunia.
Kata globalisme ini selalu menjadi bagian pembicaraan dalama segala hal.
Perilaku kita selalu diukur dengan kata ini. Kata-kata ini telah “merasuki” ke
dalam segala pikir, perilaku, dan bahkan putusan pemerintah berdasarkan
kepentingan global tanpa memerhatikan kemampuan lokal. Kata global itu harus
dijadikan tantangan dan motivasi bahwa segala hal dapat dengan mudah diakses.
Bahkan dia datang dengan sendirinya ke rumah kita, menghampiri kita dengan
seluruh nilai dan budaya yang tidak kita kenal dan kita terpaksa dan terkadang
memaksa mengenalnya tanpa alasan yang jelas. Pendidikan harus berusaha
bekerja sama dengan menempatan siswa pada posisi yang benar. Berbagai
infomarmasi yang begitu bertumpuk tanpa sensor harus dibijaksanai dengan cara
yang tepat. Tugas guru adalah memahamkan kepada siswa tentang berbagai hal
tentang baik dan buruknya global. Kekuatan lokallah sebetulnya yang dapat
menjadi daya tahan dalam memilih-milah berbagai informasi yang masuk ke
dalamseluruh rasa dan pikir para siswa. Bahasa Cirebon dengan budayanya
merupakan salah satu kekuatan yang akan mengolah informasi dari luar sehingga
disajikan dalam bentuk laku dan kata secara harmonis. Kekuatan lokal lekat
dengan struktur tubuh dan laku-kata sejak lahir sehingga pada saat pemasukkan
gagasan-gagasan cerdas bahan kajian bahasa Cirebon, sebetulnya akan mudah.
Nabum, segalanya sangat tergantung pada bagaimana guru mengolah sajian.

Kemenarikan akan mendorong siswa mendekati dan menjadikan bahasa Cirebon
sebagai bagian yang melengkapi hidup sehari-harinya. Bagian inilah sebenarnya
yang menjadi bagian penting dari proses pendidikan di sekolah selama 12 tahun.
2. Tribalism and community.Globalisme mengandung sisi negatifnya. Orang-orang
yang tidak dapat mengikuti perkembangan mendunia itu akan merasa terasing,
tersingkirkan dalam dunia luas. Berbagai peristiwa dalam berbagai aspek
kehidupan terjadi dengan sangat cepat. Ketercepatan ini membuat orang-orang
merasa tidak mampu mengikutinya. Kondisi ini menciptakan kerumunan
kelompok tertentu yang bercirikan sama dalam hal tertentu sehingga munculllah
kelompok-kelompok kesukuan. Pendidikan harus merespons ini dengan selalu
melibatkan para siswa berkomunikasi dengan kelompoknya dan dengan luar
kelompoknya. Setiap hari,s etiap proses pembelajaran harus disiapkan
kebersamaan. Kondisi sekarang dengan berbagai peralatan yang canggih,
segalanya dapat dikendalikan sendiri dari tempat jauh. Anak-anak cenderung
menyendiri dengan keasyikannya, dengan kesenangannya sehingga terjauhkan
dari komuniasi berkomunitas secara hangat. Pendidikalah yang akan dapat
memaksa para siswa berkolaborasi, berkomunikasi dengan intens sehingga mereka
saling mengenal. Bahasa Cirebon harus menjadi bagian yang terus-menerus media
berkomunikasi di antara siswa. Bahasa pada hakikatnya merupakan media
komunikasi dalam komunitas tertentu. Apa yang terjadi dalam berkomunikasi
adalah ketergabungan kecerdasan emosional dan kompetensi rasional. Berbahasa
Cirebon selalu harus bersantun dalam tata bahasa dan bersopan dalam tata tutur.
Inilah tugas para guru bahasa Cirebon.
3. Transparancy and privacy. Bagaimana sekolah dapat menyeimbangkan antara
keterbukaan dan kerahasiaan. Pada masa kini, banyak pihak menuntut
keterbukaan. Informasi apa pun dengan sangat mudah diperoleh melalui internet
dan orang berlomba menyampaikan gagasannya kepada dunia melalui internet.
Khalayak menuntut keterbukaan informasi. Kemudahan menemukan informasi
pada masa digital ini menjadikan kekuatan pertahanan diri sangat penting dan itu
dapat diraih melalu pendidikan yang berkarakter. Apa pun masalah yang masuk ke
dalam pribadi siswa harus dilindungi dengan kenbijakan lokal, dengan kekuatan
agama yang akan menyaring secara komprehensif. Gur bahasa daerah dengan
kebahasaan, kedaerhannya, dengan kebudayaannya akan menjadi benteng dalam
memahami ragam informasi yang begitu mudahnya diperoleh dan tanpa

pengawasan. Unsur pengawasan tidak dapat dilakukan guru atau orangtua secara
langsung. Kita tidak mungkin mengikuti kegiatan anak-anak kita dari dekat dan
terus menerus. Keterbukaan dan kerahasiaan ini menjadi tantangan penting bagi
para guru.
Guru dan Kurikulum
Guru mempunyai banyak kemungkinan berkreativitas pada saat berinteraksi di kelas
dengan para siswanya. Apa yang dalam pikirannya, sesungguhnya selalu berikhtiar untuk
kepentingan anak didiknya. Sekian waktu yang dihabiskan dalam keseharian berpihak pada
perbaikan anak-anak didiknya. Pikiran dan pertasaan guru profesional selalu mengarah pada
kinerja peningkatan kualitas anak didiknya melalui proses pembelajaran yang dibangunnya di
kelas. Pembangunan proses belajar ini selalu disiapkan dengan saksama dan beraturan. Tidak
guru yang tidak merencanakan dengan baik. Guru selalu memulai dengan pedoman, standar
yang telah ditentukan pemerintah dan mengambangkannya sesuai dengan konteks dan situasi
yang dihadapinya.
Kurikulum menempati posisi penting dalam pendidikan, “Curriculum is the heart of
education. The reason is twofold. First, curriculum is about what should be taught. Second, it
combines thought, action, and purpose.” (From Theory to Practice, Wesley Null, 2011: 1,
ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC.Lanham • Boulder • New York • Toronto
• Plymouth, UK). Oleh karena itu, guru sangat tidak mungkin membaca kurikulum apa
adanya. Tugas utama guru, karena itu mengayakan kurikulum.Ia bertugas menghidupi
kurikulum. Hanya orang hidup yang dapat menghidupi apa pun. Hidup dalam pengertian
selalu maju, tidak pernah berhenti bergerak, dan bergerak, terus-menerus mengadakan
perubahan ke arah kebaikan. Kehidupan guru berkisar sekitar perbaikan dan perubahan anak
didik yang akan berjuang menjalankan kehidupan pada masa yang akan datang. Pikiran, aksi,
dan tujuan menyatu dalam diri pribadi guru dan dengan itu ia harus dapat menghaidupi
kurikukulum di kelas sehingga anak didik pun menjadi berpadangan tentang bagaiaman
menjalankan kehidupan pada masa yang akan datang.
Apa yang menyebabkan guru hidup?Beberapa hal disajikan di bawah ini.
1. Motivasi Guru dan persiapan mengajar.
Motivasi ini niat yang dapat mendorong aktivitas ke arah yang diniatkan. Energi yang
mengingatkan dan meningkatkan arah yang akan dituju. Motivasi itu mendesak kita
melaksanakan kegiatan tertentu.Ada kekuatan yang menyebabkan bertenaga dalam

melaksakan sesuatu pada saat motivasi masuk ke dalam diri kita.Segala hal menjadi
mudah dilaksanakan dan direcanakan.Apa motivasi guru ada di kelas. Guru yang baik
dan profesional menyusun strategi untuk kehidupan anak didiknya yang berjuang
pada masa yang akan datang. Unsur motivasi inilah yang menjadikan guru
menyiapkan pembelajaran dengan kesungguhan dan kekuatan penuh pada satiap
melaksanakan pembelajaran. Guru yang bermotivasi ini akan selalu menyadari bahwa
kegiatan pembelajaran itu kegiatan yang serius dan sungguh-sungguh, perlu didukung
dengan keilmuan dan ketatacaraan yang tepat. Ia menyadari bahwa anak didik itu
memerlukan berbagai kemampuan yang peningkatannya diawali dasar dari guru.
Guru, pada dasarnya bertugas membuka peluang berkembang para anak didiknya.
Jadi, motivasi akan mendesak guru mengembangkan kemampuannya dalam
menyusun strategi penyelenggaraan pembalajaran di kelas. Peran motivasi akan
menghilangkan keraguan tugas guru sebagai media kecerdasan anak didiknya. Guru
yang menghidupkan kelas hanya terjadi jika didesak motivasi yang jelas, utuh, dan
bersih.
2. Manajemen Sekolah dan Lingkungan Sekolah sebagai Syarat Praktik Mengajar Baik
Guru tidak dapat bekerja sendirian. Pada saat di kelas ia sendirian melaksanakan
pembelajarannya. Akan tetapi, sebelum di kelas berbagai persyaratan dan kondisi
harus dilalui dan diperhitungkan.Segala gagasan bisa saja berhenti jika tidak didukung
oleh kepala sekolah, jika peraturan sekolah tidak menghendakinya. Gagasan
secemerlang apa pun tidak akan mungkin jalan jika peraturan tidak membuka peluang
itu. Guru akan “menghidupi” dirinya sendiri dengan baik jika peluang
memungkinkan, jika peluang dibuka. Kreativitasnya tidak terhambat hanya karena
kekakuan manajemen sekolah.Mengelola sekolah, bagi kepala tidak hanya cukup
bagaimana para guru aktif mengajar.Tujuan pembelajaran berkualitas perlu didukung
dengan suasana yang diciptakan dengan nyaman di luar kelas.Lingkungan fisik yang
menyehatkan

dan

lingkungan

psikis

juga

menghangatkan.

Guru

berusaha

menciptakan lingkungan di kelas dipengaruhi juga dengan apa yang terjadi di luar
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kemampuannya dengan benar.Menghidupkan kelas bermula dari gagasan cemerlang
guru yang kemudian didukung dengan sarana yang memadai.Tanpa adanya dukungan

sarana sangat sulit menghidupkan kelas pada masa kemajuan teknologi seperti
sekarang. Guru pada masa kini tidak memahami teknologi akan tekalahkan oleh para
siswanya. Bagi murid teknologi informatika menjadi bagian keseharian hidupnya.
Kelengkapan sarana yang tertata dengan baik karena manajemen sekolah akan
berakibat langsung pada kemampuan guru menghidupkan kelas. Dengan demikian
kelas menjadi hidup dengan aktivitas para murid. Guru dan siswa berinteraksi
instruksional dalam usaha menemukan kemampuan yang utama pada diri siswa.
Peraduan antara guru dan siswa dalam berbagai aktivitas akan senantiasa memulihkan
setiap keinginan berkembang.
3. Beridentitas Profesional
Salah satu ciri profesional adalh tidak pernah lelah bekerja penuh kreasi.Ia tidak akan
putus mencari hal baru untuk menunjang keahliannya sehingga dapat memperlihatkan
kepada semua pihak kerja baiknya. Pikirannya dipenuhi dengan cara bagaimana selalu
tampil baru, tidak membosankan, sesuai dengan aturan, dan memuaskan pihak yang
ditujunya. Guru sangat mungkin jatuh pada posisi membosankan. Setiap saat ia
bertemu dengan murid di tempat yang sama dan pada jam yang telah ditentukan.
Materi yang disampaikan sama selama satu semester. Kesamaan dalam berbagai
unsur itu bagi guru yang profesional akan dijadikan tantangan dengan mencari cara
yang berbeda, dengan materi yang terus diperbarui, dengan sapaan yang berbeda.
4. Berjiwa Kualitas, Berpengetahuan dan Berpraktik Mengajar
Guru harus memberikan seluruh kemampuannya pada saat berinteraksi dengan para
muridnya. Persyaratan itu tidak dapat ditawar atau diganti dengan apa pun. Guru,
dalam kondisi apa pun selalu harus mempunyai rencana pemberian materi ajar yang
harus disampaikan kepada para muridnya. Bahkan guru yang berkualitas telah
mempersiapkan satu tahun seluruh materi ajarnya. Penetapan materi ajar itu berbasis
persiapan anak didik menghadapi masa depan, menjalani kehidupan pada masa yang
akan datang. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan kepentingan anak
didiknya diperhatikan dengan sepenh hati dan sepenuh tanggung jawab.
Dorongan kuat melakukan tanggung jawab ini karena jiwa yang berkualitas.Dorongan
dari dalam menguatkan aktivitas kesehariannya.Ketekunannya karena mempunyai
tujuan mulai ingin memuliakan anak didiknya. Jiwa guru berkualitas mengedepankan
apa yang harus dimiliki anak didiknya agar tidak kesulitan menghadapi masa
depannya. Apa yang dimilikinya sekarang harus ditumpahruahkan kepada anak
didiknya agar mereka lebih segalanya dari dirinya.

Proses pendewasaan anak didiknya dilakukan dalam proses pembelajaran. Lingkup
guru berkisar sekitar praktik pembelajaran. Guru berpraktik mengajar dengan
berbekal pengetahuan yang telah diolah untuk kemudahan bagi para anak didiknya.
Mengajar diartikan guru sebagai bagian proses pendewasaan pada anak didik dalam
waktu tertentu dan terjadwal secara tetap. Berpraktik mengajar direncanakan guru
dengan mengikuti proses terentu sejalan dengan teori yang menuntutnya berbuat
dengan benar. Pikiran-pikiran terbaik selalu dijadikan alasan berbuat bagi
guru.Mungkin saja pernah berbuat salah.Akan tetapi, kesalahan itu tidak direncanakan
dan disengajakan.Kesalahan teknis sangat mungkin, tetapi dalam hal materi ajar guru
selalu berbuat menghidupkan kemampuan para anak didiknya.Potensi para murid
dikeluarkan dengan sistematis.Dalam kondisi inilah guru mempunyai kewajiban
utama.
Guru berpengetahun dan berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Para anak didik
tentu saja sedang menjalani hidup dan berkeinginan hidup lebih berkualitas dan lebih
baik. Perubahan sebagai inti mengajar selalu dipegang dan dipedomani guru dalam
berbuat dan bertutur di kelas. Ia akan selalu mengamati dan mencermati perilaku para
siswanya dalam jangkau waktu dan amatannya. Kekuatan guru ada pada
keetrhubungan antara berpengetahuan dan berpraktik mengajar. Pengetahuan tidak
selalu sejalan dengan garis kesuksesan praktik mengajar.
Praktik mengajar tidak akan pernah berhenti pada sautu masa, pada saat guru masih
berdinas dan menyandang kedudukan guru secara formal.
Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Guru
Perguruan tinggi merupakan lembaga yang diharapkan membawa perubahan pokok
dalam kehidupan bangsa dan negara. Olahan-olahan yang holistik dalam berbagai hal
diharapkan memunculkan suasana baru terhadap wilayah domisili perguruan tinggi tersebut.
Tentu saja lulusannya akan selalu berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Harapan ini
harus diperjuangkan oleh seluruh sivitas akademika dan dengan dukungan seluruh
masyarakat. Harapan itu didukung dengan Tridarma perguruan tinggi yang harus
dilaksanakan dengan kesungguhan. Darma pertama adalah pendidikan dan pengajaran.
Perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran yang
melibatkan mahasiswa yang diolah untuk memperjuangkan bangsa dan negara pada masa
yang akan datang dengan cara yang berbeda, bersih dari korupsi, mementingkan persatuan.
Pendidikan tinggi berpeluang memberikan pengalaman baru kepada para mahasiswanya,

pengalaman yang berbeda untuk bekal pada masa yang akan datang. Oleh karena itu,
pendidikan dan pengajaran yang benar-benar berkualitas selalu bernuanda masa depan yang
diolah dari apa yang terjadi pada masa kini, bukan mencerca masa kini. Akan tetapi, kekinian
dijadikan cermin untuk keakanan.
Tridarma tersebut mengisyaratkan bahwa perguruan tinggi bukan mnghidupi dirinya
sendiri. Ia harus menjalankan kewajibannya sebagai lembaga yang peduli terhadap
lingkungannya. Kebermanfaatan semua sivitas akademika karena pernah menggoreskan
namanya pada masyarakat. Paduan antara masyarakat dan perguruan tinggi dapat dijalin
dengan kesamaan niat atau perguruan tinggi mengetahui berdasarkan riset kehendak
masyarakat. Bergitu pula dengan keharusan kepedulian pendidikan tinggi terhadap
pengembangan basa Cirebon yang menjadi cikal bakal dasar perilaku para muridnya. Tujuan
utama pembelajaran basa Cirebon seharusnya mengarah pada bagaimana para siswa yang
akan menjadi generasi penerus pada masa mendatang, mampu memperlihatkan jati diri orang
Cirebon. Pemilikan itu, salah satunya adalah melalui proses pendidikan di sekolah. Sekolah
mempunyai otoritas mengatur ragam matari kajian untuk kepentingan tertentu, termasuk
kepentingan pengembangkan penanaman budaya Cirebon melalui bahasa Cirebon. Dalam
kondisi ini peran guru sangat penting. Guru berkualitas harus diciptakan melalu proses
matang dan teratur. Oleh karena itu, di bawah ini dijelaskan beberapa pikiran untuk
meningkatkan kualitas guru Cirebon melalui perguruan tinggi.
1) Mendidik calon guru bahasa Cirebon berkualitas
Salah satu tugas lembaga pendidikan tinggi adalah mendidik calon pendidik yang
berninat menjadi pendidikan profesional, bertanggung jawab, disiplin, siap menjadi
bagian dari perubahan. Kualitas pendidik sangat ditentukan oleh bagaimana lembaga
pendidikan tinggi mengolah mahasiswa menjadi matang dalam berbagai aktivitas
keguruan da kependidikannya. Ia mempunyai keinginan mengembangkan materi
kajiannya sebagai media mengembangkan perilaku anak didiknya. Pendidikan dengan
berbagai model dan teori selalu berujung pada terwujudnya perubahan pada diri anak
didik, yaitu perubahan pengetahuan dan perilaku. Guru berkualitas dilatih untuk
mengubah minimal dua unsur itu. Para dosen memberikan bekal kepada mahasiswa
pengetahuan yang mutakhir dan keterampilan menggunakan pengetahuan tersebut
untuk kepentingan kehidupan para siswa pada masa yang akan datang.
Unswagati Insya Allah tahun ini akan menjadi perguruan tinggi negeri (Irjen Dikti
telah mengaudit pada tanggal 10 – 15 Juni 2013). Pada saat itu lah Unswagati akan

berksempatan membukan konsetrasi bahasa Cirebon. Melaui prodi inilah kesempatan
mendidik calon pendidik bahasa Cirebon yang berkualitas. Apa pun alasannya guru
merupaka ukuran kualitas pendidikan pada umumnya. Kualitas berbahasa Cirebon
anak didik tergantung pada kualitas berbahasa Cirebon para gurunya. Semakin baik
berbahasa semakin baik juga menualrkannya kepada anak didik. Apalagi bahasa
merupakan materi kajian berperilaku berbahasa dalam penggunaan berbagai konteks.
Padangan calon guru harus diubah. Ia bukan lagi bagian kecil dari wilayah tempat
sekarang mengabdi. Dosen harus memberi tahu calon pendidikan ”How the world and
teaching, works.” (Darling-Hammond & Bransford, 2005:366, Preparing Teachers
for a Chaching World. San Francisco:Jossey Bass). Dunia guru adalah dunia luas
yang sesungguhnya. Keterbatasan ruang kelas menjadi media meluaskan wawasan
para calon guru. Dosen memberikan pengalaman batin yang dapat mengembara ke
mana-mana yang didukung kajian-kajian ilmiah sebagai pertanggungjawaban
akademisi. Perolehan di lembaga tinggi akan menjadi bagian penting dalam
pengembanganna kelas di kelas sebagai pendidik. Inilah salah satu capaian terbesar
dalam darma pendidikan dan pengajaran.
2) Pelatihan
Musuh pendidikan adalah keusangan. Banyak guru yang malas untuk memutakhirkan
kemampuan dan pengetahuannya. Apa yang diajarkan sepuluah tahun yang lalu masih
diberlakukan hingga sekarang. Padahal kemajuan tidak pernah berhenti menunggu
keterlambatan siapa pun. Guru yang tidak mengantisipasi segala peristiwa mutakhir,
akan terkena penyakit kebosanan. Pelatihan di kampus salah satu alternatif yang
cukup baik. Pelatihan yang dirancang dalam waktu beberapa minggu, misalnya akan
membangkitkan semangat mengajar. Pelatihan diniatkan untuk pengembangan
perilaku diri yang akan berdampak pada kemampuan memudahkan para siswa
memiliki kompetensi berbahasa dan berperilaku basa Cirebon. Pelatihan berketerusan
menjadi inti dalam peningkatan kualitas guru. Masalah pengajaran dan pendidikan
pada umumnya sebetulnya berbalik pada guru dan metode yang digunakannya.
Metode selalu bergantung pada bagaimana guru menggunakannya dengan benar,
karena is selalu melengkapi dengan prosedur yang jelas. Terkadang gurulah yang
kurang mampu memperlihatkan konsistensinya pada saat mengakui menggunakan
metode tertentu, padahal tidak sedang menggunakan metode apa pun. Kondisi ini
harus dialihkan dengan pelatihan yang benar dengan cara yang benar dan dengan dana

yang benar (digunakan dengan sebenar-benarnya untuk pelatihan). Unsur lain adalah
bagaimana guru memilah dan menentukan bahan kajian. Kerutian harus tidak boleh
mempengaruhi putusan guru, karena kerutinan akan menghilangkan kreativitas, hanya
ingin nyaman dalam kondisi kini. Dengan pelatihan diahrapkan muncul gagasangagasan segar. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan di tempat yang menyegarkan.
3) Guru kuliah
Tuntutan aturan yang dituangkan dalam putusan pemerintah memaksa guru kembali
ke bangku kuliah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai guru dan terutama
sebenarnya niat pemerintah adalah meningkatkan kualiats pendidikan yang diwakili
dengan kualitas manusianya. Bagi guru yang belum sarjana sekolah itu menjadi
keharusan agar keguruannya terus dapat dipertahankan. Bagi guru yang telah sarjana,
kembalinya ke perguruan tinggi dimaksudkan mengikuti kuliah untuk penyegaran.
Guru mengikuti beberapa mata kuliah yang dipilihnya sesuai dengan kebutuhan
selama satu semester. Pada semester

itu guru dapat memilih mata kuliah yang

tersebar di beberapa angkatan. Kuliah akan memompa motiviasi guru ke arah yang
positif. Penambahan ilmu kepengetahuan biasanya berdampak pada keinginan
menyampaikannya kepada para siswa kembali bersemangat, karena ada sesuatu yang
baru. Tentu saja, jika diperlukan dengan dana dari pemerintah daerah dan provinsi
para guru basa Cirebon diberikan kesempatan kuliah satu tahun di Belanda, di Inggris,
atau di Finlandia, tidak hanya di dalam negeri. Kesempatan harus diratakan bagi
semua guru, guru mata pelajaran apa pun.
4) Dosen menjadi Guru
Tugas dosen menjalankan tridarma perguruan tinggi dan salah satu di antaranya
adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara teratur di kelas.
Memberikan kuliah pada dasarnya sama dengan mengajar. Suasana dan kondisi yang
berbeda. Mengajar para mahasiswa yang sudah deawas agak mudah mengendalikan
fisik dan pikirannya. Kecenderungan meminta kesempatan beraksi sendiri
mengutarakan gagasannya lebih besar dibandingkan siswa. Sangat mungkin banyak
kemenarikan yang akan ditemukan dosen pada saat mengajar di sekolah dasar (SD
dan SMP). Di samping manfaat bagi para siswa secara langsung, juga bagi dosen
karena akan mengetahui bagaimana mendidik mahassiwanya sebagai calon pendidik.
Beberapa dosen pernah mengalami menjadi guru, tetapi banyak yang langsung mejadi
dosen. Dengan agenda ini akan terpupuk rasa saling menghargai sebagai pendidik di
tingkat mana pun. Tanggung jawab pendidik yang utama adalah bagaimana

mengadakan

perubahan

pada

diri

terdidik

dalam

hal

pengetahuan

dan

keterampilannya yang berakibat pada sikap menentukan dalam memilih tindak hidup.
Mengadakan perubahan memerlukan kecerdasan pendidik, terutama kecerdasan
majemuk.
5) Kerja sama riset
Riset bagian yang memprihatinkan di negara kita, jauh tertinggal di bandingkan
dengan negara tetangga sekalipun. Riset belum menjadi tradisi bagi kita dalam
menentukan aspek kehidupan sehari-hari atau kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahkan pemerintah pun masih memilih-milah putusan yang diadasarkan pada riset.
Alasan yang sering diutarakan karena dananya mahal. Kerja sama riset antara
perguruan tinggi tidak perlu mahal. Kita dapat mengadakannya dengan dana yang
minimalis dan diharapkan hasilnya maksimalis. Dana, Insya Allah disiapkan
pemerintah daerah dan provinsi. Banyak hal yang harus diriset, misalnya cerita rakyat,
kesenian Cirebon, sejarah daerah. Hasil riset di samping sebagai dokumen kekayaan
daerah juga sebagai pemberitahuan kepada dunia bahwa rakyat Cirebon kaya budaya,
kaya seni, kaya bahasa.Banyakperistiwa yang harusdidokumentasikandengancara
yang

benardarisisiilmiah.

Kerjasamaantaraperguruantinggidenganpihakdinaspendidikandankebudayaan
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guru
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yang
Cirebon

akanmemunculkangairahbarutentangberbagaihal,
terutamadalamhalpengayaanmaterikajian, reportair model pembelajaran, penilaian,
danpenyusunankurikulum.
Kependidikandankepembelajaranharusditanganisecarautuhdansungguhsungguhbukansekedarnya.Riset

yang

teraturmerujukpadabagaimanasebuahniatdiwujudkandengandukungan

data

dapatdipertanggungajawabkansecarailmiah

yang
agar

tidakterbantahkankebenarannya.Tidakadasalahnyapengajaran

di

sekolahberdasarkanriset.Mengapatidakmulaidaripembelajaranbahasa

Cirebon
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wilayah Cirebon.
6) Kerja sama penyusun buku ajar
Kelemahanpengajaranbahasa Cirebon selamaini, menurut pengamatan adalahbuku
ajar yang tidakditanganisecaraserius, tidakberdasarkankultur. Padahalbuku ajar
seharusnyadijadikantitikawalarahpembelajaran.Kita
padaintinyamenjadipanduananakdidikpadasaat

harusingatfungsibuku
di

kelasdan

ajar
di

rumah.Iatemanbelajaranak-anak yang dapatdiandalkan. Apa yang diperlukan agar
anakdidikdapatbelajarterdpatdalambuku

ajar

itu.
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perlupenanganan yang serius.Kolaborasidosendan guru akanmeneguhkansebuahbuku
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Dosenmumpunidalamberbagaiteoripembelajarandankontennnyadan

guru

mumpunidalamhalkarakteranakdidiknya.Buku

yang

ajar

baikmempertimbangkansisiisi, sajian, bahasa, keterbacaan, serta kebergunaan. Apa
yang disajikan dalam buku ajar seharusnya sejalan dengan kebutuhan siswa pada
kehidupannya sehari-hari. Kita harus bedasar pada mengapa dan untuk apa siswa
belaajr bahasa Cirebon atau mengapa harus ada mata pelajaran bahasa Cirebon. Jika
kita mencermati kurikulum yang memuat standar kompetensi mata pelajaran bahasa
Cirebon sejalan dengan kebutuhan meraka berkomunikasi, yaitu menyimak
(ngurungokaken), berbicara (ngomong), membaca (maca), menulis (nulis). Standar
kompetensi ini tidak berbeda dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Permasalahan
yang harus dipecahkan adalah situasi apa mereka akan menggunakan bahasa Cirebon.
Salah pendekatan yang dapat digunanakan adalah pendekatan kontekstual dengan
mempertimbangkan unsur pragmatik

yang berbasis teks (wacana) dengan

memperhatikan genre. Penggunaan bahasa apa adanya di masyarakat dengan
mempertimbangkan unsur-unsur konteks komunikasi. Perbincangan berbahasa lisan
dalam berkomunikasi juga mengajarkan etika berbicara dengan unsur mayasarakat
yang selama ini tidak dibelajarkan secara sungguh-sungguh dan khusus di sekolah.
Pembelajaran bahasa Cirebon dapat berperan penting dalam membelajarkan dan
menerdidikan siswa beretika berperilaku dengan benar.
Penghujung
Sebuah pembelajaran pada akhirnya berharap anak didik dapat menjalankan hidup
dengan berbuat benar sehingga tidak merepotkan orang lain. Bahkan menjadi berguna
hidupanya bagi orang lain. Harapan itu salah satu dia antaranya dapat difasilitasi di dunia
pendidikan, di sekolah. Sekolah dengan segala mata ajar dan aturannya akan dapat
mendewasakan anak didik secara lahir dan batin, pengetahuan, sikap, dan rasa. Guru bahasa
Cirebon sangat berkepentingan menjaga anak didik kita menjadi baik dalam hidup. Materi
ajar yang dipilih dengan sepenuh hati dan sesuai dengan kadar keilmuan akan mampu
mewujdukan harapan hidup generasi kita lebih baik dari sekarang.

