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ABSTRACT 

This article is entitled: "The Challenges Of Teachers In The Era 

Of The Industrial Revolution 4.0", an article that examines the 

existence of teachers in the midst of rapid swift changes in the 

fourth industrial revolution era. This study needs to be done 

because the impact of the fourth industrial revolution era is very 

complex, affecting all scientific disciplines, industry, economics, 

biology, to the physical. Moreover, the progress of innovation 

technology itself involves physical cyber systems beyond mere 

automation and computerization. So that industrial revolution 4.0 

era is now transformed into the fruit of many parties, including 

teachers and the world of education. 

On the one hand, its presence with various leaps in innovation is 

needed because it has provided comfort and convenience. But at 

the same time, his innovations also had the potential to damage 

the established order. Even the existence of teachers themselves 

can also be threatened. The presence of technology-based 

educational content and service providers called Ruang Guru is 

one example of the threat. Really, education at this time had a very 

great disruption. The teacher’s role who has been the sole 

provider of knowledge has more or less shifted away from him. 

This is where the challenges come because the impact of the fourth 

industrial revolution era will clearly penetrate the role of 

education, especially the role of teachers. If the teacher's role still 

retains as a conveyor of knowledge, then they will lose the role as 

technology develops and changes in learning methods. Improving 

teacher competency that supports knowledge for exploration and 

creativity is one solution. 

The education in the industrial revolution era 4.0 can be easily 

conceptualized to answer three things with competent teachers. 

First, prepare students to work, whose work does not currently 

exist. Secondly, preparing students can solve problems for which 

problems have not yet arisen. Third, prepare students to be able 

to use technology whose technology has not yet been discovered. 

Of course, this is homework that is not easy for the world of 

education. To face these three challenges, an important 

requirement that must be met is the qualifications and competence 

of teachers so as not to be crushed by the swift flow of change in 

the industrial revolution 4.0 era. 
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PENDAHULUAN
Revolusi industri 4.0 sepertinya sudah 

menjadi sebuah keniscayaan dewasa ini. 
Mau tidak mau, kehadiran era inovasi 
disruptif itu harus dihadapi oleh semua 

pihak. Mengingat, revolusi yang pertama 
kali diperkenalkan ekonom asal Jerman, 
Proffesor Klaus Schwab tersebut bukan 
hanya memberi dampak institusional, 

ABSTRAKSI 

Artikel ini berjudul: “Tantangan Guru Di Era Revolusi Industri 

4.0”, sebuah artikel yang mengkaji keberadaan guru di tengah 

derasnya perubahan di era revolusi industri keempat. Kajian ini 

perlu dilakukan karena dampak era revolusi industri keempat 

sangat kompleks, mempengaruhi semua disiplin ilmu, industri, 

ekonomi, biologi, hingga fisik. Apalagi kemajuan teknologi 

inovasi itu sendiri melibatkan sistem siber fisik di luar otomatisasi 

dan komputerisasi belaka. Sehingga era revolusi industri 4.0 kini 

menjelma menjadi buah dari banyak pihak, termasuk guru dan 

dunia pendidikan. 

Di satu sisi, kehadirannya dengan berbagai lompatan inovasi 

sangat dibutuhkan karena telah memberikan kenyamanan dan 

kemudahan. Namun di saat yang sama, inovasinya juga berpotensi 

merusak tatanan yang sudah mapan. Bahkan keberadaan guru 

sendiri juga bisa terancam. Kehadiran penyedia konten dan 

layanan pendidikan berbasis teknologi bernama Ruang Guru 

menjadi salah satu contoh ancamannya. Sungguh, pendidikan saat 

ini mengalami gangguan yang sangat hebat. Peran guru yang 

selama ini menjadi satu-satunya pemberi ilmu sedikit banyak 

bergeser darinya. 

Di sinilah tantangan datang karena dampak era revolusi industri 

keempat jelas akan merambah peran pendidikan, khususnya peran 

guru. Jika peran guru tetap dipertahankan sebagai penyampai 

pengetahuan, maka mereka akan kehilangan peran seiring 

berkembangnya teknologi dan perubahan metode pembelajaran. 

Peningkatan kompetensi guru yang mendukung pengetahuan 

untuk eksplorasi dan kreativitas merupakan salah satu solusinya. 

Pendidikan di era revolusi industri 4.0 dapat dengan mudah 

dikonseptualisasikan untuk menjawab tiga hal dengan guru yang 

berkompeten. Pertama, mempersiapkan siswa untuk bekerja, yang 

pekerjaannya saat ini belum ada. Kedua, mempersiapkan siswa 

dapat memecahkan masalah yang masalah belum muncul. Ketiga, 

mempersiapkan siswa untuk dapat menggunakan teknologi yang 

teknologinya belum ditemukan. Tentu ini menjadi pekerjaan 

rumah yang tidak mudah bagi dunia pendidikan. Untuk 

menghadapi ketiga tantangan tersebut, syarat penting yang harus 

dipenuhi adalah kualifikasi dan kompetensi guru agar tidak 

tergerus oleh derasnya arus perubahan di era revolusi industri 4.0. 

Kata kunci: Guru, Quo Vadis, Era, Revolusi Industri 4.0 
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tetapi juga mampu melakukan penetrasi 
sampai ke lini kehidupan lebih private 
sekalipun. 

Dampak dari era revolusi industri 
keempat memang terjadi sangat kompleks 
dan memengaruhi semua disiplin ilmu, 
industri, ekonomi, biologi, hingga fisik. 
Apalagi, kemajuan teknologi inovasinya 
sendiri melibatkan sistem siber fisik 
melampaui sekadar otomatisasi dan 
komputerisasi (https://edukasi.kompas. 
com, 2 Mei 2018). Sehingga era revolusi 
industri 4.0 yang ditandai dengan 
kemunculan komputer super dan 
kecerdasan buatan (intelegensi artifisial) itu 
kini menjelma menjadi buah simalakama 
bagi banyak pihak, termasuk bagi guru 
dan dunia pendidikan.  

Di satu sisi, kehadirannya dengan 
berbagai lompatan inovasinya 
dibutuhkan karena telah memberi 
kenyamanan dan kemudahan. Tetapi 
dalam waktu yang sama, inovasi-
inovasinya juga sekaligus punya potensi 
merusak tatanan yang sudah terbangun. 
Bahkan eksistensi guru sendiri juga bisa 
ikut terancam. Hadirnya penyedia konten 
dan layanan pendidikan berbasis 
teknologi bernama Ruang Guru menjadi 
salah satu contoh ancamannya. 

Harus diakui, era kaum millenial 
dengan sistem siber fisik dan kolaborasi 
manufaktur berbasis komputerisasi digital 
dengan sistem berbasis Internet of Things 
(IoT) itu benar-benar menjadi ancaman 
serius. Apalagi kehadirannya telah 
terkoneksi secara mendunia. Melalui 
komputerisasi berbasis IoT dengan sistem 
siber-fisik, manusia bisa saling terhubung 
dengan dunia melalui sebuah jaringan 
internet. Penggunaan robot super canggih 
pada industri menggantikan paradigma 
manusia yang melibatkan alat untuk 
meningkatkan produksi lebih cepat dari 
tenaga manusia. Sehingga peran manusia 
dengan sendirinya akan tergeser 
digantikan keberadaan robot industri 

yang belakangan gencar diproduksi oleh 
dunia industri secara masif dan sistemik. 

Saat ini, revolusi industri keempat 
benar-benar telah mengubah konsep 
pekerjaan, struktur kerja, dan kompetensi 
yang dibutuhkan dunia kerja. Sebuah 
studi yang dilakukan perusahaan 
rekrutmen internasional, Robert Walters 
(2018), menyatakan bahwa fokus pada 
transformasi bisnis ke platform digital 
telah memicu permintaan profesional 
sumber daya manusia (SDM) yang 
memiliki kompetensi jauh berbeda dari 
sebelumnya (https://marketeers.com). 
Era revolusi indutstri keempat ini juga 
telah mengubah pandangan terhadap 
pendidikan. Perubahan yang 
diperkenalkan bukan hanya metode 
pembelajaran, tetapi jauh lebih 
substansial, yaitu perubahan cara 
pandangan tentang konsep pendidikan 
itu sendiri. 

Tentu, pergeseran paradigma ini 
menjadi tantangan serius bagi dunia 
pendidikan, khususnya guru. Bila tidak, 
eksistensi guru bisa-bisa akan tergantikan 
oleh sebuah sistem perangkat di luar 
kelas. Paling tidak, anak didik merasa 
sudah tidak perlu kehadiran seorang guru 
di ruang kelas. Hadirnya layanan 
pendidikan berbasis teknologi, Ruang 
Guru menjadi potret fenomena 
pergeseran paradigma tengah terjadi, 
sehingga dunia pendidikan, khususnya 
guru perlu instrospeksi diri dan 
melakukan perubahan bila tidak ingin 
ditinggalkan. Sudah banyak contoh dan 
kasus sebuah produk yang tiba-tiba 
ditinggalkan konsumen karena 
mengabaikan perubahan. 

Tentu saja, ini merupakan tantangan 
bagi para guru. Quo vadis guru di era 
revolusi industri 4.0? apakah para guru 
siap menghadapi era revolusi industri 4.0 
atau justeru tergilas akan derasnya 
perubahan di era revolusi industri 4.0? 
Istilah quo vadis sendiri merupakan 
sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang 

https://marketeers.com/
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berarti: “Kemana engau pergi?” Kalimat 
ini merupakan petikan dari  bagian 
aporkrip kisah Petrus 
(https://id.wikipedia.org). Pertanyaan ini 
patut disampaikan karena hingga kini 
para guru masih disibukkan beban 
penyampaian muatan pengetahuan plus 
beban berbagai tugas administratif yang 
cenderung membelenggu mereka. 

Memang banyak pengamat 
menyatakan peran guru tak akan 
tergantikan di era revolusi industri 4.0. 
Bahkan Direktur Jendral Guru dan Tenaga 
Kependidikan Kemendikbud, Supriano 
sendiri menegaskan hal tersebut (Media 
Indonesia, Minggu, 21 April 2019). 
Pendapat tersebut sah-sah saja, apalagi 
pemerintah sendiri menguatkan dengan 
kebijakan. Tetapi dengan pergeseran 
peradigma era ini, bisa jadi keberadaan 
guru di ruang kelas hanya formalitas. 
Peserta didik lebih enjoy mencari materi 
sendiri di luar lewat internet karena lebih 
memberi segalanya. Apalagi, semua 
seperti sudah tersedia di dunia maya. Apa 
kondisi ini tidak lebih menakutkan? 
Bukan hanya karena keberadaan guru di 
ruang kelas ditinggalkan, tetapi kondisi 
ini akan melahirkan generasi liar (wild 
generation) tanpa konsep kurikulum yang 
jelas. Mengingat, konsep pendidikan 
bukan hanya sekadar transfer of knowledge 
tetapi juga transfer of value. 

 
METODE 

Artikel ini adalah tulisan konseptual 
yang mengkaji penelitian terdahulu, 
membahas permasalahan dewasa ini. 
Sehingga dalam tulisan ini memunculkan 
hipotesis dan mengusulkan teknik 
inovatif baru. Langkah pertama yang 
dilakukan yaitu mereview literatur yang 
saling berkaitan kemudian memadukan 
serta mendiskusikannya hingga diperoleh 
konsep baru. Kemudian dilanjut 
menyajikan pembahasan yang mudah 
dipahami. Saran dan rekomendasi juga 

disampaikan sebagai bagian dari 
kesimpulan tulisan ini. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Guru di Tengah Pusaran Era 
Revolusi Industri 4.0 
Di era revolusi industri 4.0 saat ini, 

informasi dan teknologi punya pengaruh 
besar dan masif terhadap kegiatan 
sekolah. Informasi dan pengetahuan baru 
mudah disebarluaskan dan dapat diakses 
oleh semua yang membutuhkannya. 
Akibatnya, pendidikan saat ini 
mengalami disrupsi sangat hebat sekali. 
Peran guru yang selama ini sebagai satu-
satunya penyedia ilmu pengetahuan 
sedikit banyak telah bergeser menjauh 
darinya. Di masa depan, peran dan 
kehadiran guru di ruang kelas akan 
semakin menantang lagi, sehingga 
diperlukan guru yang memiliki 
kreativitas tinggi. 

Jadi, di era baru yang ditandai sistem 
siber fisik dan kolaborasi manufaktur 
berbasis komputerisasi digital dengan 
sistem berbasis Internet of Things (IoT) 
merupakan tantangan berat bagi guru. 
Mengutip dari Jack Ma dalam pertemuan 
tahunan World Economic Forum 2018, 
pendidikan adalah tantangan besar abad 
ini. Jika tidak mengubah cara mendidik 
dan belajar-mengajar, 30 tahun 
mendatang akan mengalami kesulitan 
besar. Pendidikan dan pembelajaran yang 
sarat dengan muatan pengetahuan 
mengesampingkan muatan sikap dan 
keterampilan sebagaimana saat ini 
terimplementasi, akan menghasilkan 
peserta didik yang tidak mampu 
berkompetisi dengan mesin. Dengan 
begitu, dominasi pengetahuan dalam 
pendidikan dan pembelajaran perlu 
diubah sehingga di masa depan anak-
anak dapat melampaui kecerdasan buatan 
sambil mampu menggunakan mesin 
dengan bijak untuk kemaslahatan. 

Tentu saja, ini adalah tantangan berat 
bagi guru. Pertanyaannya, apakah para 

https://id.wikipedia.org/
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guru siap menghadapi era revolusi 
industri 4.0, sementara di waktu yang 
sama mereka masih disibukkan beban 
penyampaian muatan pengetahuan plus 
beban berbagai tugas administratif? Saat 
ini guru merasa terbebani dengan 
kurikulum dan beban administratif terlalu 
padat sehingga tidak lagi memiliki waktu 
tersisa memberi peluang anak didik 
menjelajahi daya-daya kreatif mereka 
menghasilkan karya-karya orisinal. 
Sehingga, interaksi sosial siswa terbatasi, 
daya kreatif mereka terbelenggu, dan 
daya tumbuh karakter mulia mereka juga 
tersendat. 

Di sinilah tatangannya karena 
dampak era revolusi industri keempat ini 
jelas akan merambah pada peran 
pendidikan khususnya peran guru. Jika 
peran guru masih mempertahankan 
sebagai penyampai pengetahuan, maka 
mereka akan kehilangan peran seiring 
dengan perkembangan teknologi dan 
perubahan metode pembelajarannya. 
Situasi ini harus diatasi dengan 
meningkatkan kompetensi guru yang 
mensupport pengetahuan untuk 
eksplorasi dan kreativitas melalui 
pelatihan. 

Harus disadari, di era revolusi 
industri 4.0 abad ke-21 ini, kehidupan 
manusia mengalami perubahan 
fundamental yang berbeda dengan tata 
kehidupan abad sebelumnya. Abad ini 
menuntut kualitas dalam segala usaha 
dan hasil kerja manusia. Dan dengan 
sendirinya abad ke-21 meminta 
sumberdaya manusia berkualitas, yang 
dihasilkan lembaga-lembaga yang 
dikelola secara profesional sehingga 
membuahkan hasil unggul. Tuntutan-
tuntutan serba baru tersebut meminta 
berbagai terobosan dalam pemikiran, 
konsep, dan tindakan-tindakan. Untuk 
itu, diperlukan suatu paradigma baru 
dalam menghadapi tantangan-tantangan 
baru tersebut, demikian kata filsuf Khun. 
Menurut filsuf Khun bila tantangan-

tantangan baru tersebut dihadapi 
menggunakan paradigma lama, maka 
segala usaha akan menemui kegagalan. 
Tantangan baru menuntut terobosan 
pemikiran apabila yang diinginkan adalah 
output bermutu yang dapat bersaing 
dengan hasil karya dalam dunia yang 
serba terbuka (Tilaar, 1998:245).  

Namun begitu, abad 21 tidak 
kemudian jadi alasan dunia pendidikan 
untuk merubah segalanya. Pembelajaran 
yang menekankan pada berpikir kritis, 
kreativitas, keterampilan komunikasi, 
kerjasama, kemasyarakatan, dan 
keterampilan karakter tetap harus 
dipertahankan karena peserta didik tetap 
butuh kemampuan teknik. Sehingga, 
penekanan tersebut akan makin 
menyempurnakan pembelajaran di era 
industri 4.0, yang bercirikan pada 
pemanfaatan berbagai aktifitas 
pembelajaran yang jadi keharusan dengan 
model resource sharing dengan siapapun 
dan dimanapun. Pembelajaran kelas dan 
lab dengan augmented dengan bahan 
virtual bukan hanya sekadar lengkap, 
tetapi bersifat interaktif, menantang, dan 
kaya isi.  

Gambaran dan potret pembelajaran 
era revolusi industri 4.0 tersebut tentu 
kontras dengan kondisi penerapan 
pendidikan dan pembelajaran saat ini 
yang dibatasi oleh dinding-dinding ruang 
kelas yang tidak memungkinkan anak 
didik mengeksplorasi lingkungan 
pendidikan sesungguhnya; keluarga, 
masyarakat, dan sekolah. Guru seringkali 
melaksanakan pembelajaran kaya adate 
(sebagaimana biasanya) dan bukan kaya 
kudune (sebagaimana seharusnya), 
miskin inovasi dan kreasi. Proses 
pembelajaran di sekolah tidak lebih 
merupakan aktivitas rutinitas 
pengulangan dan penyampaian 
(informatif) muatan pengetahuan yang 
tidak mengasah siswa untuk 
mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, 
dan karya serta kepedulian sosial. Guru 



 

970 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

 
tak ubahnya hanya melaksanakan 
pembelajaran sebatas sebagai akivitas 
rutinitas seperti tahun-tahun sebelumnya. 

 
B. Kompetensi Guru Era Revolusi 

Industri 4.0  
Derasnya perubahan di era revolusi 

Industri 4.0 harus diakui telah membawa 
perubahan sistem pendidikan di tanah air. 
Perubahan dalam sistem pendidikan 
tentunya akan berdampak pula pada 
peran guru sebagai tenaga pendidik. 
Karena itu, guru dituntut memiliki 
kompetensi tinggi untuk mendidik 
peserta didik agar mampu menjawab 
tantangan revolusi industri 4.0. 
Qusthalani dalam laman rumah belajar 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud.go.id, 10 
Desember 2018) menyebutkan ada lima 
kompetensi yang harus dipersiapkan guru 
memasuki era revolusi industri 4.0. 

Pertama, educational competence, 
yaitu kompetensi pembelajaran berbasis 
internet sebagai basic skill. Kedua, 
competence for technological 
commercialization, yaitu seorang guru 
harus mempunyai kompetensi yang akan 
membawa peserta didik memiliki sikap 
enterpreneurship dengan teknologi atas 
hasil karya inovasi peserta didik. Ketiga, 
competence in globalization, yaitu guru 
tidak gagap terhadap berbagai budaya 
dan mampu menyelesaikan persoalan 
pendidikan. Keempat, competence in 
future strategies, yaitu kompetensi untuk 
memprediksi dengan tepat apa yang akan 
terjadi di masa depan dan strateginya 
dengan cara joint lecture, joint reserach, 
joint resource, staff mobility dan rotasi. 
Dan kelima, conselor comptence, yaitu 
kompetensi guru untuk memahami 
bahwa ke depan masalah peserta didik 
bukan hanya kesulitan memahami materi 
ajar, tetapi juga terkait masalah psikologis 
akibat perkembangan zaman. 

Kelima kompetensi itu sangat 
mungkin diwujudkan, diawali dengan 

memperbaiki mereview ulang sistem 
rekrutmen calon guru. Rekrutmen guru 
dilakukan dengan pola selektif dan 
berstandar sesuai kebutuhan 
perkembangan teknologi. Pola rekrutmen  
tidak hanya menguji kemampuan 
intelektual para calon guru, tetapi juga 
menguji psikologis dan kepribadian calon 
pendidik dalam menghadapi segala 
tantangan dan dinamika era revolusi 
industri 4.0 yang serba cepat ini. 

Langkah tersebut menjadi keharusan 
untuk dilakukan karena era revolusi 
industri benar-benar telah membawa 
dunia pendidikan berada pada knowledge 
age (masa pengetahuan) dengan 
percepatan peningkatan pengetahuan 
luar biasa. Percepatan peningkatan 
pengetahuan ini didukung penerapan 
media dan teknologi digital yang disebut 
dengan information super highway 
(Gates, 1996). Gaya kegiatan pembelajaran 
pada masa pengetahuan disesuaikan 
dengan kebutuhan. Bahan pembelajaran 
didesain lebih otentik melalui tantangan 
di mana peserta didik dapat berkolaborasi 
menciptakan solusi memecahkan masalah 
pelajaran. Pemecahan masalah mengarah 
ke pertanyaan dan peserta didik mencari 
jawaban yang kemudian dicari 
pemecahan atas problemanya dalam 
konteks pembelajaran dengan memakai 
sumber referensi yang ada. (Trilling and 
Hood, 1999).  

Percepatan peningkatan pengetahuan 
luar biasa yang terjadi di masa knowledge 
age ini bukan berari tidak bisa dikejar oleh 
pendidikan di tanah air. Sangat bisa asal 
ada perubahan mindset manusia dan 
perubahan mindset manusia menjadi 
keharusan dan tuntutan dalam dunia 
pendidikan menuju perubahan yang 
sangat besar di abad ke-21. Karena sudah 
bukan rahasia lagi, pendidikan Indonesia 
adalah warisan dari sistem pendidikan 
lama yang isinya menghafal fakta tanpa 
makna. Merubah sistem pendidikan 
indonesia bukanlah pekerjaan yang 
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mudah. Sistem pendidikan Indonesia 
merupakan salah satu sistem pendidikan 
terbesar di dunia yang meliputi sekitar 30 
juta peserta didik, 200 ribu lembaga 
pendidikan, dan 4 juta tenaga pendidik. 
Mereka tersebar di area yang hampir 
seluas benua Eropa. Karena itu, merubah 
mindset itu bukan perkara mudah, tetapi 
bukan tidak mungkin dan memang 
menjadi keharusan jika tidak ingin 
melihat generasi bangsa ini terlindas oleh 
perubahan zaman global di abad ke-21 ini.  

Seluruh stakeholder punya kewajiban 
memikirkan persoalan ini di tengah 
derasnya perubahan abad ke-21. Paling 
tidak, memikirkan konsepsi pembelajaran 
yang cocok untuk abad ke-21 ini. 
Partnership for 21st Century Learning 
(P21) telah mengembangkan framework 
(kerangka kerja) pembelajaran abad 21. 
Model pembelajaranya menuntut peserta 
didik untuk memiliki keterampilan, 
pengetahuan, dan kemampuan di bidang 
teknologi, media dan informasi, 
keterampilan pembelajaran, inovasi, 
keterampilan hidup, dan karir (P21, 2015). 
Framework ini memberi pesan akan 
pentingnya keterampilan, pengetahuan, 
dan keahlian dalam proses pembelajaran 
bagi anak didik agar mereka bisa berhasil 
dalam kehidupan dan pekerjaannya. 
Amati gambar di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalam kontek itu, pemerintah 

sebenarnya telah membuat rumusan 
paradigma pembelajaran abad ke-21. 

Rumusannya menekankan pada 
kemampuan peserta didik dalam mencari 
tahu dari berbagai sumber, merumuskan 
permasalahan, berpikir analitis, dan 
kerjasama serta berkolaborasi dalam 
menyelesaikan masalah (Litbang 
Kemdikbud, 2013). Hal tersebut penting 
ditekankan karena untuk menghadapi 
pembelajaran di abad 21, setiap orang 
dituntut punya pengetahuan dan 
kemampuan literasi digital, memiliki 
keterampilan berpikir kritis, literasi 
informasi, literasi media, dan menguasai 
teknologi informasi dan komunikasi 
(Frydenberg & Andone, 2011) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilling and Fadel (2009) dalam 

karyanya: 21st century skills: learning for 
life in our times, juga menyebutkan bahwa 
keterampilan abad 21 meliputi tiga hal. 
Pertama, life and career skills. Kedua, 
learning and innovation skills. Dan ketiga, 
Information media and technology skills. Tiga 
unsur keterampilan itu kemudian 
dirangkum dalam sebuah skema pelangi 
keterampilan pengetahuan abad 21 seperti 
di bawah ini.  
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Untuk itu, pendidikan di era revolusi 

industri 4.0 setidaknya perlu dikonsep  
untuk mampu menjawab tiga tantangan 
yang menjadi hal krusial bagi peserta 
didik. Pertama, menyiapkan peserta didik 
untuk bisa bekerja yang pekerjaannya saat 
ini belum ada. Kedua, menyiapkan 
peserta didik untuk bisa menyelesaikan 
masalah yang masalahnya saat ini belum 
muncul. Ketiga, menyiapkan peserta 
didik untuk bisa menggunakan teknologi 
yang sekarang teknologinya belum 
ditemukan. Tentu, ini sebuah pekerjaan 
rumah yang tidak mudah bagi dunia 
pendidikan. Dan untuk bisa menghadapi 
tiga tantangan tersebut, syarat penting 
yang harus dipenuhi adalah bagaimana 
menyiapkan kualifikasi dan kompetensi 
guru berkualitas sebagaimana di atas agar 
tidak tergilas oleh arus deras perubahan di 
era revolusi industri 4.0. 

 
C. Peran Vital Guru  

Kemajuan teknologi era digital  dewasa 
ini bukan hanya mengancam bagi 
eksistensi guru dalam jangka panjang bila 
tidak segera disikapi. Tetapi dalam jangka 
pendek, dampak tersebut sudah terasa, 
khususnya di dunia maya. Dalam pola 
komunikasi yang menggunakan, 
misalnya. Penggunaan bahasa di media 
sosial pun penuh variasi dan terus ikut 
meramaikan era disruptif teknologi 
tersebut. Bahkan, penggunaan bahasa 
yang didukung perangkat teknologi 
mutakhir jadi salah satu fenomena 
komunikasi paling pesat era ini, khususnya 
bahasa yang digunakan pada dunia maya 
dan jejaring sosial, seperti internet, twitter, 
facebook, chatting, whatsapp, sms, email, dan 
sebagainya. 

Banyak kalangan prihatin dengan 
penggunaan bahasa di dunia maya dan 
jejaring sosial yang terkesan asal-asalan, 
tidak memperhatikan kaidah bahasa yang 
baik dan benar. Apalagi kemunculan 
fenomena bahasa alay semakin merasuk 
kalangan kaum muda millenial. Belum lagi 

dengan penggunaan bahasa yang 
cenderung bermakna kasar. Gaya bahasa 
sarkasme pun sering terlontar dalam 
menyambut lawan bicara di dunia maya 
belakangan ini.  

Memang, pesatnya perkembangan 
varian-varian baru bahasa di dunia maya 
dan jejaring sosial itu bisa dianggap 
sebagai aset tersendiri. Namun, fakta itu 
masih menyimpan keprihatinan 
tersendiri. Mengapa? Karena fenomena 
itu bisa menjelma jadi embrio ancaman 
bagi eksistensi bahasa Indonesia bahkan 
bangsa Indonesia itu sendiri di masa 
depan. Mengingat, eksistensi bahasa 
Indonesia bagi bangsa Indonesia bukan 
hanya sekadar sebagai bahasa ibu dan 
bahasa komunikasi semata, tetapi lebih 
dari itu. Dalam kajian studi sosiolinguistik, 
eksistensi bahasa Indonesia punya nilai 
heroik cukup panjang. Bahasa jadi 
cerminan bangsa itu seperti apa bagi 
orang luar.  

Melihat kedudukan seperti ini, maka 
fenomena penggunaan bahasa Indonesia 
asal-asalan, apalagi cenderung 
menggunakan gaya bahasa sarkasme akan 
menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa 
Indonesia ke depan sebagai sebuah entitas. 
Bangsa Indonesia lama kelamaan bisa 
kehilangan aset bahasa pemersatu. Citra 
luar atas  Indonesia juga akan berubah jadi 
negatif bila gaya bahasa warganya di 
dunia maya dan jejaring sosial didominasi 
gaya bahasa sarkasme dan sejenisnya.  

Mengapa? Karena berdasarkan hasil 
studi Polling Indonesia bersama Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) disebutkan jumlah pengguna 
internet di tanah air hingga 2018 mencapai 
171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen 
dari populasi penduduk 
(ttps://tekno.kompas.com, 16 Mei 2019). 
Tentu angka ini bukan jumlah sedikit, 
apalagi trend angkanya terus naik tiap 
tahun. Dan 60 juta orang di antaranya, 
meng-akses internet secara mobile. Hal ini 
jadi cerminan bahwa tingkat produktivitas 
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pemakaian bahasa juga luar biasa. Gaya 
bahasa mereka akan memenuhi dunia 
maya dan jejaring sosial dalam 
kominikasinya. 

Persoalannya, apa mungkin bisa 
mengendalikan pemakaian bahasa yang 
baik dan benar di dunia maya di tengah 
arus deras dan cenderung bebas di era 
revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini? 
Tentu masih mungkin sekali. Apalagi 
sesuai data APJII sendiri, dari total 
pengguna internet di tanah air, ternyata 
sebagian besar didominasi kalangan 
muda sebanyak 49,52 persen lebih, 
termasuk di dalamnya para pelajar 
berusia mulai 13 tahun setingkat siswa 
Sekolah Menengah tingkat Pertama atau 
SMP (https://tekno.kompas.com).  

Dengan data itu, berarti ada celah dan 
peluang untuk merealisasikan ikhtiar 
tersebut dengan mendidik dan justeru 
mengarahkan mereka menjadi agent of 
change (agen perubahan) berbahasa yang 
baik dan benar. Dan yang bisa melakukan 
gagasan tersebut adalah sektor 
pendidikan. Sektor pendidikan akan 
sekaligus menjadi taruhan bagi masa 
depan bangsa, mengingat di sektor inilah 
baik buruknya kaum millenial sebagai 
generasi penerus masa depan ditentukan. 
Apalagi, fenomena yang terjadi di dunia 
maya dan jejaring sosial di era 4.0 
sekarang ini bukan hanya sekadar bahasa, 
tetapi lebih parah yang berbau hoax. 
Pemerintah sendiri belakangan ini dibuat 
pusing tujuh keliling terkait masalah hoax 
tersebut. 

Di lembaga pendidikan itulah, anak 
anak akan dikenalkan nilai, moral, 
budaya, ketrampilan, dan juga agama. 
Sehingga keberadaan lembaga edukatif 
sekolah jadi pilar strategis dalam 
membentuk karakter anak didik (character 
building).  

Sebagai pilar strategis, lembaga 
pendidikan perlu melihat skala prioritas 
dalam menyelesaikan persoalan yang 
muncul dewasa ini. Ajaran-ajaran moral 

dan tata nilai yang berlaku di masyarakat, 
perlu menjadi prioritas yang tidak dapat 
diabaikan sekolah untuk ditanamkan 
kepada siswa. Sehingga kaum millenial 
yang ada di sekolah-sekolah benar-benar 
bisa disadarkan dan menjadi agent of 
change berkarakter yang memiliki 
komitmen menjaga eksistensi bahasa 
Indonesia di dunia maya dan jejaring 
sosial. 

Harus diakui, untuk merealisasikan 
cita-cita tersebut, lembaga pendidikan 
tidak mungkin bisa tanpa melibatkan 
peran guru. Guru tetap jadi garda terdepan 
dalam keberhasilan proses pendidikan. 
Keberadaan guru dalam lembaga 
pendidikan menjadi sangat penting dalam 
membentuk kaum millenial jadi agent of 
change di era revolusi 4.0. Mengingat, 
keberadaan guru jadi unsur terpenting 
dan tidak bisa diabaikan dalam proses 
pendidikan (DePorter,dkk, 2001 : 4).  

Dalam proses pendidikan di sekolah, 
guru memegang tugas ganda sebagai 
pengajar sekaligus jadi pendidik. Sebagai 
pengajar, guru bertugas menuangkan 
materi pelajaran ke dalam otak siswa. 
Sedang sebagai pendidik, guru bertugas 
membimbing dan membina anak didik 
agar menjadi manusia susila yang kritis, 
komunikatif, kreatif, dan kolaboratif (4 K) 
sesuasi semangat pendidikan abad 21 saat 
ini.  

Dengan begitu, keberadaan guru 
dalam mengembangkan sekaligus 
menjaga karakter generasi millenial sebagai 
generasi penerus sangat menentukan. Ini 
sekaligus jadi potret beratnya tugas guru. 
Guru bukan hanya jadi faktor penentu 
mutu pendidikan secara keseluruhan, 
tetapi juga sekaligus penentu 
kelangsungan karakter anak bangsa. Dan 
tugas yang berat dari seorang guru ini 
pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan 
guru profesional. Guru profesional adalah 
guru yang memiliki kompetensi tinggi 
dalam membangun dan mengembangkan 
proses pembelajaran yang baik dan efektif 

https://tekno.kompas.com/
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sehingga bisa menghasilkan peserta didik 
berkualitas (Zainal Aqib dan Sujak, 
2011:32).  

Dengan guru berkompeten, maka 
proses pembelajaran bisa dengan mudah 
diarahkan dan dikembangkan 
berorientasi keterampilan berpikir tingkat 
tinggi atau Higher Order Thinking Skill 
(HOTS). Pengembangan itu sebagai upaya 
peningkatan kualitas pembelajaran dan 
meningkatkan kualitas lulusan dan 
mengembangkan penguatan pendidikan 
karakter dan pembelajaran berorientasi 
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi 
yang jadi ciri dan tuntutan dari 
pembelajaran abad ke-21 ini.  
 
PENUTUP 
A. Simpulan 

Era revolusi industri 4.0 dengan 
berbagai lompatan inovasinya telah 
memberi kenyamanan dan kemudahan. 
Tetapi dalam waktu yang sama, inovasi-
inovasinya juga sekaligus punya potensi 
merusak tatanan yang sudah terbangun. 
Dunia pendidikan saat inipun mengalami 
disrupsi sangat hebat sekali. Peran guru 
yang selama ini sebagai satu-satunya 
penyedia ilmu pengetahuan sedikit 
banyak telah bergeser menjauh darinya, 
sehingga bisa mengancam bagi eksitensi 
guru.  

Hadirnya penyedia konten dan 
layanan pendidikan berbasis teknologi 
bernama Ruang Guru menjadi salah satu 
contoh ancaman bagi eksistensi guru ke 
depan. Dan harus diakui, era kaum 
millenial dengan sistem siber fisik dan 
kolaborasi manufaktur berbasis 
komputerisasi digital dengan sistem 
berbasis Internet of Things (IoT) benar-
benar jadi ancaman serius. Karena itu, ke 
depan eksistensi guru berkompeten 
dibutuhkan karena memiliki peran vital 
bagi masa depan bangsa ini, biar tidak 
terbagun generasi liar (wild generation) di 
tengah derasnya perubahan di era 
revolusi industri 4.0.  

Peran guru profesional dalam 
pembelajaran era revolusi industri 4.0 
tetap menjadi kunci keberhasilan belajar 
peserta didik untuk mengahasilkan 
lulusan berkualitas. Guru profesional 
tinggi akan bisa diarahkan membangun 
pembelajaran berorientasi pada 
keterampilan berpikir tingkat tinggi atau 
Higher Order Thinking Skill (HOTS) yang 
dibutuhkan dan jadi keharusan di era 
revolusi industri 4.0 abad 21 ini. 

 
B. Saran 

Guru merupakan ujung tombak 
pendidikan, yang punya peran penting 
dalam menghasilkan peserta didik agar 
punya kemampuan berpikir kritis dalam 
menyelesaikan masalah kehidupan 
sehari-hari. Keberadaannya perlu 
mendapat dukungan dari berbagai pihak 
untuk terus diperkuat agar mampu 
mempersiapkan generasi penerus bangsa 
yang mampu berpikir kritis dan kreatif 
dalam menyongsong derasnya perubahan 
di era revolusi industri 4.0 abad ke-21 ini. 
Eksistensi guru penting agar tidak muncul 
generasi liar (wild generation) tanpa 
kurikulum jelas di tengah derasnya 
perubahan super cepat di era revolusi 
industri keempat abad ke-21 ini. 
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