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ilIenjadi Guru Inspiratif \
ftNTIrK mengembangkan
konipetensi profesional
calon:pendidik, l0 rnahasis-
wa berprestasi dari Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
(FruS UIN MaulanaMalik
IbrahimMalang
mengadakan
diskusi menjadi
guru ihspiratif,
Juinat {714) di per-
pustakaan- FITK.

Mahasiswa
saling bertukar
informasi, dari

contoh hngsung caia melaku-
kan diskusi dengan baiK

Ketiga. the geates teacher
inspires, yakni guru yang
menginspirasi. Hal ini tak
susah. namungum perlu

latihan untukbisa
men$adi inspirasibagi
murid-muridnya.

Tipe seperti ini
jarang dirniliki guru.
Misalberkhitmat
untuk menulis
sebuah buku.
Pelgetahuanyang

telah dituIiskan oleh guru
diniatkan agar murid lebih
semangat dalam belajar.

Hal yang patut diapresiasi
dari ketiga tipe tersebut
adalah nilai pengabdian
guru. Usahaguru untuk
mencerdaskan anak bangsa,
menjadikanguru sebagai
sosok yang dituntut selalu
inspiratif dan terkenang
sebagai pahlawan tanpa
tandajasa.

Suci Aristanti, narasum-
ber diskusi, menyamPaikan
jalan menjadi guru insPiratif
adalah dengan berkarya
melalui tulisan. Baik
tulisan sastra rnauPun
ilmiah. Perhatikan Pesan
yang akan disampaikan
kepada pembaca. Perlu Pula
diperhatikan pemilihan kata
sebagai bahasa penganlar.

Sebagai calon guru,
posisikan diri menjadi
pembelajar. Belajar tak hanYa
dari informasi dosen saat
perkuliahan, namun juga
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dalam berorganisasi, belajar
dari pengalaman kegagalan,
belajar dari keteladanan
tokoh, dll.

Banyak hal yang dapat
dijadikan sumber belajar
dan inspilasi untuk bekal
mengajar. Satu lagi kunci
keberhasilan adalah jangan
pernah mengeluh.

Hambatan meraih
kesuksesan kadang bermula 

'

dari kemalasan diri sendiri.
Memiliki impian Pesar harus
diimbangi dengan usaha dan
semangat yang besar Pula.
Man jaddawajada.
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pengalaman menulis, cara
menjadi pembicara yang
baik hingga ungkapan
bijak mengenai guru, Hal
ini ditujukan agar mereka
trprmotivasi senantiasa
mqngembangkan Potensi
yang mereka rniliki.

Angga Teguh PrasetYo
MPcl, pembina diskusi,
menyarnpaikan kutipan dari
Williarh Arthur Ward tentang
tipe guru dalam mengajar.

Pertama, the good teacher
exp.lains, yakni guru Yang
mampu menjelaskan.
Keterampilan menjelaskan
merupakan keteramPilian
dasar. Guru tipe ini mene-
rapkan kegiatan Pembelajar-
ah sederhana, menjelaskan
materi dan kemudian murid
menyimpulkannYa.

Kedua. the superior
teacher, demgnstrates, Yakni
guru mampu menderhon-
strasikan. Dalam mengajar,
guru tak sekadar menjelas-
kan, narnun juga mampu
mendemontrasikan aPa
yang diajarkannYa.

Dengan kata lain memberi
cofit$ nyata- kepada siswa.
Semisal, guru menjelaskan
manfaat diskusi, memberikan


