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Globalisasi adalah keseluruhan proses dimana manusia di bumi ini diinkorporasikan 

(dimasukkan) ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global dengan segala 

kemajemukannya. Di dalam setiap proses global (globalisasi) senantiasa terjadi tiga 

proses pokok yang saling berkaitan, yaitu restrukturisasi, reformasi, dan industrialisasi, 

sebagai system sosial, kelas seyogianya diorganisasikan atas dasar prinsip-prinsip 
demokrasi dan otonomi, yang dicirikan oleh nilai-nilai kesadaran (equality), saling 

menghargai, tanggung jawab bersama, kerjasama, dan disiplin diri. Pola hubungan 

antara guru dan siswa pun harus diubah dari “pola atasan-bawahan” menjadi “pola 

kerjasama antara guru dengan siswa”, dengan memposisikan guru dan siswa sebagai 

individu yang otonom atau mandiri. 

 

 

Pendahuluan 

Globalisasi adalah keseluruhan 

proses dimana manusia di bumi ini 

diinkorporasikan (dimasukkan) ke 

dalam masyarakat dunia tunggal, 

masyarakat global dengan segala 

kemajemukannya (Albrow, dalam 

Kusumaatmadja dan Wihardit, 1999). 

Proses inkorporasi tersebut terjadi 

sebagai konsekuensi signifikan bagi 

setiap individu dan masyarakat di 

manapun berada (John Huckle, dalam 

Kusumaatmadja dan Wihardit, 1999). 

Di dalam setiap proses global 

(globalisasi) senantiasa terjadi tiga 

proses pokok yang saling berkaitan, 

yaitu restrukturisasi, reformasi, dan 

industrialisasi, dengan ciri-ciri 

utamanya anatara lain: 1) keterbukaan 

kehidupan masyarakat dan penuh 

persaingan (megakompetisi); 2) lebih 

berorientasi pada aspek kualitas baik di 

bidang jasa, barang dan inovasi; 3) 

ditandai oleh fenomena dan kebutuhan 

informasi, komunikasi dan teknologi 

“super canggih” (information and 

communication superhighway, super 

high-tech); 4) maraknya kehidupan 

bisnis dalam masyarakat. 

Pendidikan merupakan salah 

satu aspek atau subsistem dari 

globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan 

pun harus merupakan proses 

restrukturisasi, reformasi, dan 

industrialisasi, baik yang menyangkut 

isi, struktur, maupun prosesnya. Untuk 

mencapai hal tersebut, pembelajaran 

sebagai komponen sentral dalam suatu 

proses pendidikan mutlak memerlukan 

adanya restrukturisasi, reformasi, dan 

industrialisasi, baik dalam aspek 

struktur, strategi, proses, maupun 

metodenya. 

Kelas sebagai ruang (space) 

terjadinya pembelajaran, interaksi dan 

transaksi pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap merupakan salah satu 

komponene pembelajaran yang perlu 

mendapatkan perhatian, melalui 

restrukturisasi dan reformasi konsepsi 

tentang kelas. Sehingga, kelas benar-

benar menjadi ‘ruang hidup’ 
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(lebensraum) bagi guru dan siswa 

untuk melaksanakan aktivitas mengajar 

dan belajar, menjadi tempat bagi 

berlangsungnya proses interaksi dan 

transaksi, serta memungkinkan bagi 

terciptanya iklim dan suasana kelas 

pembelajaran yang menyenangkan, 

demoktaris dan otonom. 

 

A. Hakikat Kelas sebagai Lokasi 

Situasi Sosial 
Terminasi lokasi situasi sosial 

menunjuk pada pengertian tempat atau 

ruang dimana para pelaku (guru dan 

siswa) melakukan berbagai bentuk 

kegiatan sosial untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Nasution, 1992). 

Berdasarkan terminasi di atas, 

maka kelas sebagai sebuah lokasi sosial 

kelas, bukan sekedar sebuah rancangan 

atau bentuk bangunan fisik, tetapi lebih 

merupakan sebuah arena atau ruang 

yang di dalamnya berlangsung relasi-

relasi yang bersifat kompleks, antara 

faktor fisik, interaksi, dan faktor 

simbolik (Hitchcook & Hughes, 1992). 

Dalam konteks ini, kelas bersifat 

crucible. Artinya, kelas sebagai konteks 

fisik dan sosial yang melebur di 

dalamnya perspektif ‘triad’ (siswa, guru 

bahan belajar) dengan segala 

keunikannya masing-masing (Allwright 

& Bailey, 1991; Posner, 1993). 

Sekolah, rumah, atau masjid, dan 

lokasi-lokasi situasi sosial lain juga 

merupakan tempat-tempat yang 

istimewa dan unik. Sebagaimana 

dikatakan Sitter (Posner, 1993): 

“apabila kita perhatikan dengan 

seksama tempat-tempat itu, maka kita 

tidak akan mendapatkan hal atau 

aktivitas yang sama antara tempat yang 

satu dengan tempat yang lain”. 

Dengan ujaran lain, sebagai 

sebuah konfigurasi antara faktor fisik, 

sosial dan psikologis, kelas tidak lain 

merupakan sebuah entitas kehidupan 

yang bersifat otonom atau mandiri. 

Bagaimana sifat, bentuk, efektivitas 

dan intensitas interaksi dan transaksi 

yang terjadi di dalam kelas sangat 

bergantung pada bagaimana para 

pelaku yaitu guru dan siswa 

menginterpretasikan dan 

mengidentifikasi kelas sebagai lokasi 

situasi sosial. Sebaliknya, karena kelas 

merefleksikan dan menstrukturkan 

sebuah konsepsi tentang belajar dan 

mengajar, maka organisasi fisik kelas 

juga berpengaruh terhadap bagaimana 

pola interaksi dan transaksi yang terjadi 

di antara para pelakunya yaitu guru dan 

siswa. 

 

B. Perspektif Tradisional dan 

Modern tentang Manajemen 

Kelas 

Dalam pandangan tradisionalis, 

pengelolaan kelas diselenggarakan 

berdasarkan “system otoriter” 

(authoritarian system); artinya kelas 

dikelola atas dasar berbagai system 

nilai yang berbeda (managing by quite 

different values) antara guru dan siswa. 

Dengan keberbedaan system nilai 

tersebut, kelas lebih diwarnai oleh 

bentuk-bentuk perilaku seperti: 

dominasi, persaingan, hadiah dan 

hukuman, ketimpangan sosial, 

penekanan dari atasan, atau kurangnya 

perhargaan diri, dan nilai-nilai lainnya 

(Balson, 1992). 

Penerapan sistem otoriter 

tersebut, ternyata berdasarkan sejumlah 

hasil penelitian melahirkan berbagai 

dampak yang kurang menyenangkan, 

baik pada diri siswa, guru maupun 

iklim kelas secara keseluruhan. Aplied 

Psychology research Group (1989) 

misalnya, melaporkan bahwa 
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penerapan sistem otoriter di dalam 

kelas telah banyak menimbulkan 

ketidakpuasan dan stress pada guru. 

Keadaan ini pada akhirnya 

menyebabkan mereka banyak yang 

kurang nyaman kehidupannya, kurang 

puas terhadap pekerjaannya, dan 

ketidakpuasan atau stress yang terjadi 

pada guru tersebut ternyata 

berpengaruh buruk dan menimbulkan 

begitu banyak persoalan di dalam kelas, 

serta berakibat pada terjadinya berbagai 

perilaku menyimpang pada diri siswa 

(student misbehavior), seperti siswa 

menjadi agresif, tidak taat aturan, 

kurang bersemangat, dan lain-lain. 

Berbeda dengan managemen 

tradisional di atas, dalam pandangan 

modern mulai dikembangkan sejak 

tahun 60-an kelas seyogianya 

diorganisasikan sebagai system sosial 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

demokrasi dan otonomi yang dicirikan 

oleh nilai-nilai kesetaraan (equality), 

saling menghargai (mutual respect), 

tanggung jawab bersama (mutual 

responsibility), kerjasama 

(cooperation), dan disiplin diri (self-

discipline) (Balson, 1992). 

Atas dasar nilai-nilai baru 

tersebut, maka pola hubungan antara 

guru dan siswa pun harus berubah dari 

“pola atasan-bawahan” (superior-

inferior continuum) menjadi ”pola 

kerjasama antara guru dengan siswa” 

(teacher-student cooperative relation), 

dengan memposisikan guru dan siswa 

sebagai individu yang otonom atau 

mandiri. Artinya masing-masing guru 

atau siswa memperoleh ‘keleluasaan’ 

untuk bersikap dan mengambil 

keputusan sendiri, tetapi tetap berada 

pada koridor aturan atau kesepakatan-

kesepakatan yang ada. 

 

C. Perspektif Konstruktivisme 

tentang Aktivitas Pembelajaran 

Sebagaimana dikemukakan di 

atas, dalam perspektif modern posisi 

guru dan siswa sebagai individu yang 

otonom atau mandiri. Dari sisi siswa, 

hal ini berarti bahwa aktivitas belajar 

sepenuhnya menjadi otonomi siswa, 

dan dari sisi guru berarti bahwa 

aktivitas mengajar sepenuhnya menjadi 

otonomi siswa. 

Pemaknaan otonomi aktivitas 

belajar pada diri siswa secara teoritik  

berarti bahwa terjadi tidaknya, 

bermakna tidaknya proses dan hasil 

belajar siswa bergantung sepenuhnya 

pada siswa. Demikian pula sebaliknya, 

terjadi tidaknya, bermakna tidaknya 

proses dan hasil mengajar guru 

bergantung sepenuhnya pada guru. 

Berkaitan dengan persoalan ini, Dumbo 

(1985) menyatakan bahwa, “mengajar 

dan belajar merupakan dua aktivitas 

yang berdiri sendiri (independent), 

tetapi dalam konteks pembelajaran 

keduanya saling berkaitan 

(interrelationship). Artinya, peristiwa 

belajar bisa saja tidak terjadi walaupun 

guru sudah mengajar dengan baik, akan 

tetapi peristiwa belajar itu sendiri bisa 

distimulasi, difasilitasi melalui aktivitas 

mengajar guru”. 

Dalam pandangan konstuktifis, 

belajar pada dasarnya merupakan 

proses pengkonstruksian pengetahuan 

dalam pikiran anak (Piaget, dalam 

Dahar, 1991:155); restrukturisasi 

skemata (Martorella, dalam Shaver, 

1991:372), atau dalam terminasi Bell 

(1993:24) sebagai proses pengubahan 

konseptual. Peristiwa belajar terjadi 

apabila individu dapat: 1) memberi atau 

membentuk makna terhadap informasi, 

realitas atau pengalaman-pengalaman 

baru (Shymasky & Kyle, Tasker, 
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Tobin, dalam Sadia, 1996); 2) 

memodifikasi atau mengembangkan 

konsepsi-konsepsi baru (Driver, dalam 

Sadia, 1996); 3) mengembangkan 

kategori-kategori dan ssistem 

pengkodean (Bruner, dalam Dahar, 

1991) berdasarkan pengetahuan yang 

telah dimiliki sebelumnya, atau 4) 

manakala timbul konflik antara 

pengetahuan awal dengan pengetahuan 

baru yang dicerap. 

Sebagai proses aktif dan 

interaktif, peristiwa belajar terjadi 

melalui proses adaptasi- meliputi dua 

proses pokok yang masing-masing 

bersifat komplementer, asimilasi dan 

akomodasi dan equilibrasi (Baldwin, 

1967; dahar, 1991; Martorella, dalam 

Shaver, 1991) dari setiap informasi atau 

pengetahuan baru yang masuk ke dalam 

struktur kognitif yang telah ada 

sebelumnya. Selama proses adaptasi 

tersebut, berlangsung proses 

interpretasi dan interaksi diri terhadap 

realitas, sensori-sensori baru; yang 

melibatkan konstruksi-konstruksi inter 

dan intra individu, hingga diperoleh 

gayutan-gayutan pada skema kognitif 

atau sensori-motorik dalam rangka 

pembentukan makna, sehingga mereka 

pada akhirnya mengerti apa yang baru 

saja dibelajari. “Mengerti” sebagai 

sasaran akhir aktivitas restrukturisasi 

makna atau pengubahan konseptual, 

dapat diterjadikan manakala konsep 

atau pengetahuan baru tadi bisa 

menimbulkan ketidakpuasan 

(dissatisfaction), kemengertian 

(intelligible), masuk akal (plausible), 

dan bermakna (fruitful) (Bell, 1993:25). 

Aktivitas belajar itu sendiri, 

berlangsung semenjak individu 

dilahirkan, dan terus berkembang 

sejalan dengan kekerapan pengalaman 

dan perkembangan intelektualnya, baik 

secara enaktik, ikonik, maupun 

simbolik (Bruner dalam Martorella, 

1985 dan dahar, 1991:97-109), atas 

dasar prinsip kemandirian pebelajar 

(Kamii, dalam Kaswardi, ed. 1993). 

Artinya, pengkonstruksian pengetahuan 

terjadi melalui pembentukan dari 

dalam, oleh diri pebelajar sendiri, 

berdasarkan struktur kognitif yang telah 

mereka miliki sebelumnya yang 

berwujud konsep siswa, atau 

pengetahuan awal. 

Dalam pespektif konstruktivistik 

tentang belajar di atas, maka aktivitas 

mengajar formal di sekolah memiliki 

perang sangat penting dalam proses 

pengubahan konseptual anal (Driver, 

dalam Bell, 1993:26; bdk. Martorella, 

1985:77). Mengajar tidak lagi 

dipandang sebagai upaya “menuangkan 

pengetahuan ke dalam kepala siswa” 

(to fill in knowledge im the student 

ahead), tetapi sebagai konteks sosial 

atau mediasi kognitif (cognitive 

mediational) (Alleman dan Rosaen, 

dalam Shaver, 1991:123; Bell 

1993:26). 

Dalam pandangan Gagne (1985:4; 

lihat. Dahar, 1991:133-145), mengajar 

merupakan penciptaan 

lingkungan/kondisi eksternal sebagai 

‘situasi stimulus’ (stimulus situation), 

yang memungkinkan pebelajar 

melakukan interaksi atau pengaitan diri 

antara pengetahuan yang telah ada 

dalam struktur kognitifnya dengan 

pengetahuan baru. Pembelajaran yang 

diselenggarakan tidak lain hanya 

memfasilitasi siswa bagi terjadinya 

interaksi dan interrelasi faktor-faktor 

terjadinya peristiwa belajar. Siswalah 

sebenarnya faktor sentral bagi 

terjadinya peristiwa belajar. Sejalan 

dengan itu, Smith (Dumbo, 1986:1) 

memaknakan mengajar sebagai suatu 
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system tindakan (a system of actions) 

yang memungkinkan pembelajar 

memodifikasi atau mengubah perilaku 

pebelajar melalui pemberian latihan 

atau pengalaman-pengalaman baru. 

Untuk mencapai maksud itu, guru 

(pembelajar) harus mengetahui dan 

mengerti karakteristik-karakteristik 

setiap individu pebelajar dan 

kompeksitas aktivitas dan peristiwa 

pembelajaran. Keputusan-keputusan 

instruksional sebagai implementasinya, 

seyogianya mampu mempertemukan 

antara dimensi-dimensi mengajar 

dengan dimensi-dimensi belajar 

(Dumbo, 1986). 

Dengan demikian, dalam 

pandangan konstruktivis, aktivitas 

mengajar dan belajar tidak lain sebagai 

proses negoisasi makna antara dimensi 

mengajar dan dimensi belajar (Bodner, 

dalam Sadia, 1996). Sungguhpun, 

seperti dikatakan Dumbo (1986:1) 

bahwa belajar dan pembelajaran 

sebagai dua hal yang berkaitan dari dua 

proses yang berdiri sendiri 

(independent processes), bahwa dalam 

berbagai situasi, pembelajaran dapat 

mengarahkan terjadinya suatu peristiwa 

belajar, tetapi tidak selalu. Artinya, 

sungguhpun pembelajar telah 

memfasilitasi bagi terjadinya peristiwa 

belajar, namun pebelajarlah yang 

akhirnya menentukan terjadi tidaknya 

suatu peristiwa belajar. Driver (dalam 

Sadia, 1996:6) nampaknya 

menunjukkan keberpihakannya pada 

kepentingan pebelajar. Baginya, 

penekanan terhadap proses belajar dan 

mengajar seharusnya lebih dipusatkan 

pada “suksesnya pebelajar 

mengorganisasi pengalaman mereka, 

bukan pada kebenaran siswa dalam 

melakukan replikasi atas apa yang 

dikerjakan guru”. 

Konsepsi aktivitas mengajar dan 

belajar sebagaimana dikemukakan di 

atas, berimplikasi bahwa setiap 

keputusan instruksional dan 

transaksional yang dibuat oleh guru 

senantiasa berbasis pada apa yang telas 

siap dan mampu dalam diri setiap anak. 

Pandangan ini yang merupakan asensi 

prinsip pembelajaran konstruktivisme 

(Dahar, 1991; Sadia, 1996). Artinya, 

belajar sebagai suatu proses yang 

berkesimbungan (continued learning), 

dan berkelanjutan (sustained learning), 

dan pembelajaran di kelas sebagai 

konteks sosial yang harus memfasilitasi 

terjadinya peristiwa belajar. Dalam 

paradigma pemikiran ini pula, 

sebenarnya terletak makna esensial dari 

formalisasi konsep pendidikan 

berlangsung seumur hidup (life long 

education), dan bahwa pendidikan 

nasional merupakan suatu system, yang 

mengintegrasikan ketiga institusi 

pelaksana pendidikan (keluarga, 

sekolah dan masyarakat) (UU. No. 

2.1989). 

 

D. Visi tentang Guru dalam 

Perspektif Konstruktivisme 
Perubahan transformative 

terhadap konstruksi pendidikan menuju 

tradisi transformative academic 

knowledge istilah Banks (1995:6) yang 

menempatkan tujuan utama pendidikan 

pada upaya membantu masyarakat dan 

warga Negara agar dapat berpartisipasi 

aktif dalam proses perubahan dan 

pengembangan masyarakat serta 

semakin besarnya pengaruh perspektif 

psikologi kognitif madzhab 

konstruktivisme tentang belajar dan 

pembelajaran, menimbulkan perubahan 

yang besar pula terhadap visi tentang 

guru dalam pembelajaran. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, 

menurut Jarolimek dan Parker (1991; 

1993; lihat pula Parker, 1991) ada dua 

peran kritis (the critical role) yang 

harus dimiliki oleh guru dalam 

mengorganisasikan pembelajaran di 

kelas. Pertama, bagaimana 

pembelajaran dapat menjadi wahana 

penciptaan warga Negara demokratis 

yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan memiliki komitmen 

diri yang tinggi terhadap nilai-nilai 

demokrasi (peran sosialisasi), dan 

kedua, bagaimana pembelajaran dapat 

menjadi wahana penciptaan warga 

Negara yang mampu melakukan kritik-

kritik sosial yang bersifat konstruktif 

teradap terjadinya erosi, distorsi, dan 

intrusi illegal yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip yang berlaku di 

dalam tatanan masyarakat demokratis 

(peran kritisme sosial). 

Kedua peran guru dalam 

pembelajaran tersebut, tentu sangat 

menuntut kinerja professional guru, 

sehingga melalui pembelajaran yang 

diselenggarakan mampu 

mengembangkan kesadaran dan 

kepekaan sosial, berpikir kritis dan 

reflektif, mengembangkan kemampuan 

memecahkan persoalan-persoalan 

sosial, dan mengambil keputusan-

keputusan secara mandiri pada diri 

siswa. Sebab, seluruh kompetensi siswa 

ini “…not as ends in themselves, but as 

springboards for participation in social 

political and economics processes…” 

sebab, “…central of building in the 

students the beliefs and perspectives 

that will guide their participation in 

public affairs…” (Jarolimek & Parker, 

1991, 1993; Parker, 1991; bdk. 

Martorella, 1985; Schuncke, 1988; 

Savage, 1996). Seluruh kompetensi 

siswa tadi, hanya mungkin dicapai 

dalam iklim pembelajaran yang 

demokratis. Dalam terminasi Jarolimek 

& parker (1991:4), “…the school and 

other agencies of citizenship education 

could sustain the democratic 

experiment”. 

Pandangan ini sejalan dengan 

Wyner & Farquhar (1991:109), yang 

menyatakan tujuan utama pembelajaran 

adalah “mendorong siswa menjadi 

seorang pebelajar mandiri, questioner, 

problem solver, dan mampu 

mengembangkan harga dirinya. Peran 

guru bukan sebagai pengajuk otoriter 

terhadap perilaku siswa. Bagi Savage 

(1996:138-139) terjadinya kebosanan 

dan kesulitan, misinformasi, 

miskonsepsi, melemahnya estimasi diri, 

serta munculnya pandangan negatif 

mereka terhadap aktivitas pembelajaran 

di sekolah, sebagai implikasi kurangnya 

guru memperhatikan masalah ini. 

Akhirnya ketercapaian misi dan tujuan 

pendidikan menjadi sesuatu yang 

problematic, bahkan dilematis. 

Inilah sebenarnya faktor esensial 

munculnya emansipasi proses 

pendidikan yang dihembuskan pertama 

kali dari inggris pada tahun 1960-an. 

Stanhouse (1984; lihat pula. Hopkins, 

1985; 1993; Elliott, 1993) tampaknya 

lebih melihat faktor guru sebagai 

sentralitas proses emansipasi proses 

pendidikan ini. Artinya, bila sasaran 

akhir proses pendidikan adalah 

kemandirian siswa, maka perubahan 

harus dimulai dari kinerja professional 

guru. Proses pendidikan harus 

merupakan “a non authoritarian 

context” di dalam situasi mana setiap 

siswa dapat mencipta makna-makna 

bagi dirinya sendiri (the creation of 

individual meaning), dan 

memposisikan guru dalam peran 

sebagai liberating fonses person. 
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Dalam konteks emansipasi proses 

pendidikan ini, peran guru adalah 

mengidentifikasi tentang berbagai 

perspektif belajar siswa, dan 

mengintegrasikannya di dalam 

pembelajaran yang diselenggarakan. 

Untuk melakukan peran tersebut, 

seorang guru harus memiliki 

pengetahuan mengenai diri anak, 

ekspektasi dan pengalaman anak 

sebelumnya dan mengembangkannya 

secara optimal selama pembelajaran. 

Baik bagi penciptaan kondisi dan 

kesiapan diri mereka untuk belajar, 

maupun agar bahan dan tugas-tugas 

belajar yang diberikan memiliki makna, 

dipandang penting, serta relevan 

dengan apa yang telah mereka ketahui 

atau alami sebelumnya. Kompetensi 

guru ini dalam terminasi Hoyle 

(Stenhouse, 1984:143) dinamakan the 

restricted professional, yaitu atribut-

atribut kualitatif yang “minimal” harus 

dimiliki oleh seorang guru sebagai 

prasyarat kelayakan profesi. 

Sejalan dengan itu, Hyde dan 

Bizar (dalam Purta, 1991:193) 

mengemukakan 7 prinsip pembelajaran 

pendidikan IPS yang seyogyanya 

ditunaikan guru dalam 

mengembangkan pembelajaran, yaitu 

(1) menyadri bahwa skemata kognitif, 

salah konsep atau teori-teori sosial yang 

naïf yang dimiliki siswa senantiasa 

akan akan dibawanya ke dalam kelas ; 

(2) lebih memperhatikan pada adanya 

sudut pandang yang aberbeda-beda dari 

setiap siswa ; (3) membantu siswa 

mengeksplorasi, meng-generate, 

memantapkan, mengelaborasi dan 

merefleksi ide-ide pokok yang terdapat 

di dalam konsep siswa ; (4) merancang 

pembelajaran yang bersifat inkuiri 

sistematik yang dapat mengaitkan atau 

menjembatani kesenjangan yang terjadi 

antara konsep siswa dengan konsep 

yang diharapakan oleh kurikulum ; (5) 

memedomani siswa dengan berbagai 

konsep-konsep arah, atau mendorong 

siswa agar berhasil mencapai 

pengertian baru atau dalam 

merestrukturisasi skematanya ; (6) 

melakukan tukar pikian dan proses-

proses metakognitif sehingga siswa 

dapat melakukan refleksi terhadap 

proses yang terjadi, titik kunci 

keputusan yang diambil, atau 

bagaimana mereka mendapatkan 

kemantapan pengertian terhadap topik-

topik tertentu ; dan (7) mengelaborasi 

skemata mereka dengan mebantunya 

melihat kaitan-kaitan antara apa yang 

mereka telah ketahui dengan bidang-

bidang permasalahan yang terdapat di 

dalam mata pelajaran yang 

dibelajarkan. 

Implikasi dari ketujuh prinsip ini 

terhadap peran guru, menurut Bell 

(1993 ;35-37), menuntut tampilnya 

guru dalam peran-peran sebagai 

facilitator learning resources person, 

naïve fellow investigator, dan 

challenger of ideas (Biddulp dan 

Osborne); sebagai motivator, 

diagnostician, gudie, innovator, 

experimenter,dan receacher (Osborne 

dan Freyberg, Porner, etal, Osborne, 

Ball dan Gilbert; Coogrove dan 

Osborne); sebagai Researcher, 

responder, assessing student’s thinking, 

managing, learning, dan sebagai learner 

(ball in press).  

Dari berbagai peran guru di atas, 

Bell (1993:37) menyimpulkan bahwa 

peran utama guru adalah sebagai power 

for dan power with. Peran guru sebagi 

power with terjadi manakala guru 

mamapu bekerja secara berdampingan 

dengan siswa (works alongside the 

student) atas dasar prinsip 
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kesederajatan dalam belajar bersama 

(equais learning together).sementara 

sebagai power for terjadi manakala 

guru bekerja untuk kepentingtan 

siswanya (working for the student), 

memfasilitasi proses belajar siswa, 

memberikan bimbingan intensif , 

mengarahkan dan mendukung siswa 

bagi tercapainya tujuan belajar. 

Perbedaan antara peran power for dan 

power with terletak opada aktifitas 

control. Artinya bila pada power for 

control terletak pada tujuan yang 

hendak di capai sedangkan pada power 

with control terletak pada kebersamaan 

guru dan siswa dalam beraktifitas. 

Sementara itu, Sevin (1992) 

mengemukakan tiga peran guru dalam 

pembelajaran di kelas; pertama peran 

didaktik (didactic roles), yang 

menempatkan sentralitas perannya 

sebagai sumber pengetahuan, kedua 

peran reflektif (reflective roles), yang 

menempatkan sentralitas perannya 

sebagai pengembang konsep siswa, dan 

ketiga peran affektif (affective roles), 

yang menempatkan sentralitas perannya 

sebagai pengembang keterampilan 

siswa mengambil keputusan-keputusan 

yang tepat dalam berbagai isu, nilai, 

kepercayaan yang sering kali bersifat 

controversial.  

 

Penutup 

Berdasarkan pada uraian 

diatas, dapat dicatat beberapa 

simpulan : 

1. Globalisasi adalah keseluruhan 

proses dimana manusia di bumi ini 

diinkporasikan (dimasukkan) ke 

dalam masyarakat dunia tunggal, 

masyarakat global dengan segala 

kemajemukannya. Proses 

inkorporasi tersebut terjadi sebagai 

konsekwensi sinifikan bagi setiap 

individu dan masyarakat dimanapun 

berada. 

2. Kelas sebagai sebuah lokasi sosial 

kelas, bukan sekedar sebuah 

rancangan atau bentuk bangunan 

fisik, tetapi lebih merupakan sebuah 

arena atau ruang yang didalamnya 

berlangsung relasi-relasi yang 

bersifat kompleks, demokratis dan 

otonom antara faktor fisik, 

interaksi, dan faktor simbolik. 

3. sebagai system sosial, kelas 

seyogyanya diorganisasikan atas 

dasar prinsip-prinsip demokrasi dan 

otonomi yang dicirikan oleh nilai-

nilai kesetaraan (equality) saling 

menghargai (mutual respect), 

tanggung jawab bersama (mutual 

responsibility), kerja sama 

(cooperation), dan disiplin diri (self 

discipline) 

4. Pola hubungan antara guru dan 

siswa pun diubah dari “pola atasan-

bawahan” (superior-inferior 

continuum) menjadi “pola 

kerjasama antara guru dengan 

siswa” (teacher-student cooperative 

relation), dengan memposisikan 

guru dan siswa sebagai individu 

yang otonom atau mandiri 

5. Dalam konteks otonomisasi dan 

demokratisasi kehidupan kelas, 

maka guru harus berperan sebagai 

facilitator of learning, resources 

person, naïve fellow investigator, 

challenger of ideas, motivator, 

diagnostician, guide, innovator, 

experimenter, researcher; 

researcher, responder, assessing 

student’s thinking, managing 

learning, dan sebagai learner 
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