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- Siapakah yang 
melahirkan para juara ? 

-Guru?

 - Bagaimana caranya?



Guru ialah laksana pemimpin. Memimpin para siswa, 
teman-teman seprofesinya, dan bagi dirinya sendiri. 
Mempunyai peran yang besar dalam melahirkan 
pemimpin-pemimpin baru dengan latar belakang 
profesi yang beragam di masa mendatang. 

Berhasil atau tidaknya seorang murid menjadi 
pemimpin baru, bisa dipengaruhi oleh didikan 
gurunya. Mampukah guru menginspirasi 
murid-muridnya  untuk menjadi pemimpin sejati? 
Atau justru sebaliknya, guru adalah aktor utama 
yang mematikan jiwa kepemimpinan yang 
tersimpan dalam diri setiap muridnya?

Guru adalah 
pemimpin ?



Pentingnya Hubungan yang 
Signifikan 

Pada kanal Youtube TED Talks, 
Rita Pierson (Every Kid 
Needs A Champion) sebagai 
pembicara ialah seorang 
pengajar yang telah 
mengabdikan dirinya selama 40 
tahun. Pada acara tersebut 
beliau membicarakan mengenai 
pentingnya membangun 
hubungan personal antara guru 
dengan siswa demi menunjang 
prestasi siswa. 



Suatu ketika, ia pernah mendengar temannya 
sesama guru mengatakan “mereka tidak 
membayar saya untuk menyukai anak-anak, 
mereka membayar saya untuk memberi 
pelajaran”. Hal itu kemudian dijawab Rita, 
“Anak-anak tidak belajar dari orang yang 
tidak mereka sukai”. Ini mungkin juga 
relevan dengan apa yang terjadi di kalangan 
guru yang mengajar hanya sekedar mengajar 
saja. Sedangkan Rita di sini menekankan pada 
pentingnya membangun koneksi dengan anak 
dalam level yang dalam dan manusiawi. 



Rita Pierson mengutip beberapa pendapat ahli 
seperti James Comer  yang mengatakan “Bahwa 
tidak ada pembelajaran yang signifikan dapat 
terjadi tanpa hubungan yang signifikan” dan 
George Washington Carver berpendapat “Semua 
pembelajaran adalah memahami hubungan.”

Ketika anak-anak menyukai guru yang mengajar, 
akan membuat pelajaran yang disampaikan 
menjadi lebih mudah dimengerti dan mudah 
dipahami. Hal ini karena menurut Rita anak-anak 
tidak akan bisa mempelajari sesuatu dari orang 
yang dia tidak sukai. 



“mengajar dan belajar 
harus membawa sukacita” 

-Rita Pierson

James Comer mengatakan “ Bahwa tidak 
ada pembelajaran yang signifikan dapat 
terjadi tanpa hubungan yang signifikan.” 
terlebih dari apapun itu hubungan antara 
pemimpin dengan yang dipimpin adalah 

hal terpenting. 



● Every kid needs a champion (Rita 
Pierson)

● https://www.youtube.com/watch?v=SFn
MTHhKdkw

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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