
 

 

 

 

Guru Transformatif untuk Siswa Adaptif 

1. Pendahuluan 

Perubahan akan selalu terjadi dalam hidup. Setiap perubahan yang 

terjadi mengharuskan manusia untuk segera beradaptasi agar mereka 

tidak kalah oleh jaman. Teknologi menjadi salah satu faktor yang 

mempercepat terjadinya perubahan dalam semua aspek kehidupan 

manusia. Sejak James Watt menciptakan mesin uap yang menandai 

dimulainya era Revolusi Industri 1.0 pada abad ke-18, teknologi selalu 

mengiringi perubahan manusia. Mesin uap mampu menggantikan tugas-

tugas manusia dalam bidang produksi, sehingga hasil produksi bisa lebih 

efisien. 

Di abad ke-19, penemuan pembangkit listrik menandai dimulainya 

Revolusi Industri 2.0. Mesin-mesin 

bekerja dengan lebih efisien. Sistem 

kerja juga ikut berubah dengan 

munculnya pembagian-pembagian 

divisi kerja. Satu abad kemudian, di 

abad ke-20, perkembangan teknologi memperkenalkan komputer pada 

dunia. Dimulailah era Revolusi Industri 3.0 dengan teknologi digital dan 

internet sebagai aktor utamanya. 

Teknologi berkembang dengan pesat dalam dua era ini. Contohnya 

pada bidang transportasi. Pesawat terbang diciptakan pertama kali pada 

tahun 1903 oleh Wright bersaudara, dan dalam waktu singkat penemuan 

ini digunakan untuk perang dunia. Hanya butuh 50 tahun, sejarah melihat 

Sputnik, satelit pertama, diterbangkan ke luar angkasa. Tidak sampai 20 

tahun, pada 1969 sejarah mencatat Neil Armstrong sebagai orang 

pertama yang menginjakkan kaki di bulan. 

Saat ini dunia tengah memasuki babak Revolusi Industri 4.0, yang 

ditandai oleh penggunaan Artificial Intelligence dalam proses produksi 

barang dan jasa. Robot-robot yang diciptakan sejar Revolusi Industri 3.0 

kini dapat berpikir sendiri dan mengambil tindakan yang dirasa perlu. 

Berbagai organisasi dunia telah memanfaatkan teknologi ini untuk 

efisiensi dalam proses produksi barang dan jasa. Otomatis hal ini akan 

mengubah peta dunia industri. Sekali lagi, manusia menyadari bahwa ada  
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Guru Transformatif untuk Siswa Adaptif 

 

Di tahun 2016, Forum Masa Depan Pekerjaan (The Future of Jobs), 

sebagai bagian dari Forum Ekonomi Dunia (World Economy Forum) 

mengadakan pertemuan tahunan untuk meramal nasib pekerjaan dan 

profesi pada era Revolusi Industri 4.0. Hasil dari pertemuan tersebut 

menggambarkan bahwa dunia pekerjaan akan menghadapi perubahan di 

masa depan. Sehingga keterampilan-keterampilan pekerja juga dituntut 

untuk berubah. Pertemuan yang sama kembali diadakan di tahun 2020, 

dan kembali memberikan gambaran mengenai keterampilan yang 

dibutuhkan di masa depan. Tabel berikut menunjukkan peringkat 

kebutuhan keterampilan dalam dunia kerja di tahun 2015, 2020, dan 

2025. 

Tabel 1. Keterampilan yang dibutuhkan di tahun 2015, 2020, dan 2025 

(Future of Jobs Report, 2016; Future of Jobs Report, 2020) 

Peringkat Tahun 2015 Tahun 2020 Tahun 2025 

1 Penyelesaian masalah 

kompleks 

Penyelesaian masalah 

kompleks 

Inovasi dan berpikir 

analitis 

2 Koordinasi dengan 

orang lain 

Berpikir kritis Belajar aktif dan 

strategi belajar 

3 Manajemen manusia Kreativitas Penyelesaian masalah 

kompleks 

4 Berpikir kritis Manajemen manusia Analisis dan berpikir 

kritis 

5 Negosiasi Koordinasi dengan 

orang lain 

Kreativitas, orisinalitas, 

dan inisiatif 

6 Pengendalian kualitas Kecerdasan emosi Kepemimpinan dan 

pengaruh sosial 

7 Orientasi pelayanan Pertimbangan dan 

pengambilan 

keputusan 

Penggunaan, 

pengawasan, dan 

pengendalian teknologi 

8 Pertimbangan dan 

pengambilan 

keputusan 

Orientasi pelayanan Desain dan 

pemrograman 

teknologi 



 

 

 

Peringkat Tahun 2015 Tahun 2020 Tahun 2025 

9 Mendengarkan aktif Negosiasi Resiliensi, toleransi dan 

fleksibilitas stress 

10 Kreativitas Fleksibilitas kognitif Penalaran, 

penyelesaian masalah, 

memunculkan ide 

  

Tabel tersebut menunjukkan pergeseran kebutuhan keterampilan 

manusia dari tahun ke tahun. Hal ini tidak lepas dari perubahan yang 

terjadi di dunia. Pada tahun 2025 ada keterampilan terkait penggunaan 

teknologi yang harus dikuasai. Hal ini muncul karena perkembangan 

teknologi yang tidak dapat dibendung, sehingga manusia harus dapat 

mengendalikan teknologi. Meskipun demikian, keterampilan yang 

dibutuhkan masih didominasi oleh keterampilan terkait penyelesaian 

masalah. 

Seiring dengan hal tersebut, kemampuan siswa di institusi pendidikan 

pun harus turut menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Cara-cara 

yang lama tidak dapat digunakan untuk membentuk siswa dengan 

keterampilan baru. Oleh karena itu dunia pendidikan pun harus turut 

berubah, menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan zaman. Sistem 

pendidikan yang berubah pada akhirnya akan menuntut orang-orang di 

dalamnya untuk ikut berubah. Salah satunya yang paling krusial adalah 

guru. 

Agent of change adalah seseorang yang melihat masalah kecil maupun 

besar di sekitarnya dan melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil 

apapun perubahannya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas 

adalah agent of change yang dibutuhkan masyarakat untuk bisa 

mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin sulit untuk 

diprediksi. Inisiatif perubahan bisa dimulai dari ruang kelas guru yang 

akhirnya bisa memberikan inspirasi bagi guru-guru lain. Efek perubahan 

akhirnya semakin bertambah dan memiliki dampak bukan hanya di ruang 

kelas, tetapi juga di lingkungan masyarakat Indonesia maupun global. 

Festival Guru Transformatif (FGT) ini diadakan dengan harapan 

menghasilkan agent of change generasi muda Indonesia. FGT tercipta dari 

harapan Unika Soegijapranata untuk memberikan apresiasi bagi para guru 

yang telah melakukan perubahan dan inspirasi bagi guru-guru lain. FGT 



 

 

 

ini diharapkan dapat menjadi ruang pertemuan gagasan perubahan 

pendidikan yang diinisiasi oleh para guru dan berdampak positif bagi 

generasi Indonesia yang akan datang.  

Referensi 
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2. Tujuan 

Tujuan dari Festival Guru Transformatif adalah sebagai berikut. 

a. Memberikan apresiasi kepada para guru yang telah menggerakan 

perubahan pendidikan. 

b. Mendokumentasikan dan mendiseminasikan berbagai gerakan 

perubahan yang diinisiasi oleh para guru sehingga dapat menjadi 

referensi dan bermanfaat bagi banyak pihak untuk mendorong 

transformasi pendidikan di Indonesia. 

c. Mendorong guru untuk melakukan perubahan pendidikan baik 

lingkup kelas, sekolah, dan masyarakat. 

3. Manfaat 

Manfaat dari Festival Guru Transformatif ini adalah: 

a. Sebagai sumber inspirasi inisiatif gerakan perubahan pada bidang 

pendidikan di Indonesia 

b. Wadah ide-ide metode pendidikan transformatif 

4. Sasaran 

Sasaran Festival Guru Transformatif Tingkat Regional adalah para 

guru yang berstatus sebagai guru PNS maupun guru bukan PNS di wilayah 

Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dari:  

a. Guru Sekolah Dasar 

b. Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat 

c. Guru Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)/sederajat 

d. Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) 

 



 

 

 

Ketentuan teknis 

Bidang kegiatan yang dilombakan dalam Festival Guru Transformatif 

Tingkat Regional Tahun 2021/2022 adalah praktik atau pengalaman 

terbaik para guru melakukan transformasi pendidikan di sekolah dapat 

berupa karya kreatif, inovatif, memperkenalkan metodologi, desain 

pembelajaran dan implementasinya, atau hasil penelitian yang terbukti 

mampu menggerakkan perubahan di sekolah atau lingkungan pendidikan 

yang lebih luas sehingga kualitas pendidikan menjadi semakin baik. 

5. Ketentuan Peserta 

Persyaratan peserta Festival Guru Transformatif adalah: 

a. Masih aktif mengajar pada sekolah negeri atau sekolah swasta di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Mempunyai masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 4 (empat) 

tahun sebagai guru tetap. 

c. Belum pernah menjadi juara nasional perlombaan sejenis. 

6. Aturan Teknis 

Ketentuan-ketentuan dalam Festival Guru Transformatif adalah sebagai 

berikut: 

a. Peserta mendaftar keikutsertaan pada link :  

http://tiny.cc/DaftarFGTrans21  

b. Setiap peserta Festival Guru Transformatif hanya diperbolehkan 

mengirimkan satu karya dan dokumen. 

c. Karya gerakan perubahan yang diunggah berupa karya tulis dalam 

bentuk softcopy, sesuai ketentuan dan sistematika yang disampaikan 

pada TOR. 

d. Karya peserta yang lolos tahap karya tulis akan dikunjungi oleh tim 

juri dan tim peliput Festival Guru Transformatif, diliput dan dilakukan 

penjurian langsung di sekolah tempat peserta berpraktek mengajar. 

e. Peserta yang lolos dalam tahap peliputan, yakni dipilih 3 (tiga) Finalis 

dari masing-masing kategori, Guru SD, Guru SMP/sederajat, Guru 

SMA/K/Sederajat, dan Guru SLB, yang berjumlah 12 (dua belas) 

peserta akan diundang oleh Panitia Festival Guru Transformatif untuk 

melakukan uji publik di Unika Soegijapranata Semarang.  

http://tiny.cc/DaftarFGTrans21
http://tiny.cc/DaftarFGTrans21


 

 

 

Kerangka Penulisan 

a. Halaman judul 

Halaman judul berisi judul naskah (singkat, jelas, relevan dengan isi 

tulisan, dan diketik dengan huruf kapital), nama penulis, nama 

sekolah, dan tahun penulisan. 

b. Halaman pernyataan dan pengesahan Kepala Sekolah 

Lembaran ini memuat pernyataan dari guru peserta festival bahwa 

karyanya merupakan karya asli dan belum pernah diikutkan dalam 

lomba sejenis. Pernyataan ini ditandatangani oleh guru peserta festival 

dan mendapat pengesahan atau persetujuan kepala sekolah dengan 

bukti tanda tangan, nama, NIP/NIGB/NIY (kalau ada) dan stempel 

sekolah. 

c. Abstrak 

Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi naskah yang 

disajikan secara singkat dan akurat. Abstrak mengandung inti murni 

dari pembahasan yang ada dalam naskah. 

d. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan 

manfaat dari gerakan transformatif. 

e. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi definisi konsep, definisi operasional, dan/atau 

kajian teoritis yang mendasari gerakan transformatif. Cara mengutip 

menggunakan aturan APA style 7th edition. 

f. Metode gerakan transformatif 

Metode gerakan transformatif menjelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan dalam gerakan transformatif. Metode bisa ditinjau dari 

langkah-langkah pembuatan alat atau perancangan desain (silabus, 

metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran).  

g. Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan disesuaikan dengan fokus dan isi dari gerakan perubahan. 

Saran dapat ditujukan pada teman sejawat, pengelola satuan 

pendidikan, maupun pihak lain yang terkait. 

h. Daftar Pustaka 

Tata tulis referensi menggunakan aturan APA style 7th edition. 

i. Lampiran 

Data yang diperlukan untuk menunjang kebenaran laporan kegiatan, 

misalnya: data dampak perubahan, instrumen pengukuran yang 



 

 

 

digunakan, foto-foto, video proses gerakan perubahan (bila ada), dan 

lain-lain. 

j. Biodata penulis 

Lembar biodata penulis perlu disahkan oleh Kepala Sekolah. 

7. Aspek penilaian 

a. Keaslian atau orisinalitas hasil karya yang dibuat oleh guru yang 

bersangkutan. 

b. Metode yang diusulkan bersifat inovatif, kreatif, spesifik, dan sesuai 

dengan konteks guru, siswa, sekolah, atau masyarakat di lingkungan 

guru yang bersangkutan tinggal. 

c. Kesesuaian karya tulis dengan sistematika penulisan naskah. 

d. Dampak dan manfaat gerakan perubahan tersebut bagi para siswa 

peserta didik. 

 

Informasi lain-lain 

8. Pemenang favorit  

Pemenang favorit dari Festival Guru Transformatif ini ditentukan dari 

video TikTok yang dibuat oleh peserta. Lomba TikTok ini bersifat 

opsional. Syarat dan Ketentuan lomba TikTok: 

a. Memenuhi ketentuan peserta kegiatan Festival Guru Transformatif 

2021 ini (nomor 5). 

b. Karya video dibuat secara individual dan menggunakan aplikasi 

TikTok. 

c. Karya video berdurasi 1-3 menit. 

d. Peserta wajib mengunggah konten melalui akun TikTok pribadi 

peserta dengan menggunakan tagar #FGTUnikaMarimas 

#GuruTransformatif #AgenPerubahan dan menyebut (mention) akun 

TikTok Unika (@unikamenyapa) dan akun TikTok Marimas 

(@marimas.id).  

e. Konten yang sudah diunggah di akun TikTok dibagikan melalui media 

sosial Facebook atau Instagram, dengan tagar #FGTUnikaMarimas 

#GuruTransformatif #AgenPerubahan dan menyebut (mention) akun 

Instagram Unika (@unika.soegijapranata), akun Instagram Marimas 

(@marimas.id), dan/atau akun Facebook Marimas (Marimas Putera 

Kencana). 



 

 

 

f. Akun TikTok dan akun Instagram peserta tidak terkunci (tidak boleh 

akun Private). 

g. Peserta wajib mengumpulkan tautan video hasil karya TikTok melalui 

Google Form pendaftaran peserta. 

h. Pemenang favorit ditentukan berdasarkan jumlah likes pada video di 

akun TikTok peserta. 

9. Agenda 

Berikut ini adalah tanggal-tanggal penting Festival Guru Transformatif 

2021/2022. 

 

Tabel 2. Jadwal Festival Guru Transformatif 2021/2022 

No. Bentuk Kegiatan Waktu 

1 TAHAP 1 - Penerimaan Naskah Karya Tulis 28 November 2021 - 15 

Februari 2022 

2 Pengumuman Peserta Lolos TAHAP 1 4 Maret 2022 

3 TAHAP 2 - Penjurian Praktek Mengajar di Sekolah 

Asal Peserta 

14 Maret - 8 April 2022 

4 Pengumuman Peserta Lolos TAHAP 2 15 April 2022 

5 TAHAP 3 – Uji Publik – Praktik Langsung di 

Semarang 

19 Mei 2022 

6 Uji Publik – Tanya Jawab oleh Dewan Juri 20 Mei 2022 

7 Pengumuman Pemenang Festival dan Pemberian 

Penghargaan 

20 Mei 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 2. Jadwal Festival Guru Transformatif BATCH#2 2021/2022 

(Penerimaan Naskah 16 Februari 2022 s/d 11 Maret 2022) 

No. Bentuk Kegiatan Waktu 

1 TAHAP 1 - Penerimaan Naskah Karya Tulis 

(Batch#2) 

16 Februari 2022 – 11 Maret 

2022 

2 Pengumuman Peserta Lolos TAHAP 1 21 Maret 2022 

3 TAHAP 2 - Penjurian Praktek Mengajar di Sekolah 

Asal Peserta 

28 Maret - 15 April 2022 

4 Pengumuman Peserta Lolos TAHAP 2 18 April 2022 

5 TAHAP 3 – Uji Publik – Praktik Langsung di 

Semarang 

19 Mei 2022 

6 Uji Publik – Tanya Jawab oleh Dewan Juri 20 Mei 2022 

7 Pengumuman Pemenang Festival dan Pemberian 

Penghargaan 

20 Mei 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

10. Hadiah 

Total hadiah Festival Guru Transformatif 2021/2022 ini adalah 

sebesar Rp 132.500.000 dengan beasiswa penuh kuliah Magister di Uniak 

Soegijapranata. Berikut ini adalah informasi lebih lengkap hadiah 

pemenang dari masing-masing kategori.  

  

Tabel 3. Hadiah Festival Guru Transformatif 2021/2022 

Kategori 

Pemenang 

Sekolah Dasar Sekolah 

Menengah 

Pertama 

(SMP)/sederajat 

Sekolah 

Menengah 

Atas/Kejuruan 

(SMA/K)/sede-

rajat 

Sekolah Luar 

Biasa (SLB) 

Juara I Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 

Juara II Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 

Juara III Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 

Juara Favorit Rp 2.500.000 

  

Juara I di masing-masing kategori sekolah akan mendapatkan 

Beasiswa penuh Program Magister di Unika Soegijapranata (untuk 4 

pemenang). Beasiswa mencakup Uang Kuliah Pokok (UKP) dan SKS (tidak 

termasuk biaya penelitian untuk tugas dan Tesis). Masa berlaku beasiswa 

sesuai dengan batas waktu masa studi yang ditentukan oleh Program 

Magister.  

 

 


