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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam dunia pendidikan, ada beberapa elemen yang memegang peranan penting. 

Selain sistem itu sendiri, pihak-pihak yang terlibat seperti guru atau dosen sangat 

berpengaruh dalam proses pendidikan seorang murid seperti mahasiswa. Proses pendidikan 

yang berpusat pada sistem dan pendidik akan memberikan dampak negatif terhadap 

perkembangan anak didik. Seperti yang digambarkan dalam komik meme dalam Tumblr 

“YeahMahasiswa”. Relasi yang terbentuk antara dosen dan mahasiswa masih top-down

dan terpusat. Mahasiswa menjadi korban dalam sistem pendidikan yang demikian. Hal ini 

berdampak pada perilaku mereka yang sekarang lebih berpusat pada kepentingan dirinya 

sendiri dan kurang peka terhadap kehidupan sosial di sekitarnya.

Dengan menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough, penulis menemukan 

bahwa terdapat proses kekuasaan yang terjadi dalam sistem pendidikan, yang dalam kasus 

ini adalah perkuliahan. Terjadi proses kekuasaan sebagai transmitif yang berorientasi 

legitimatif. Hal ini terlihat dari aktivitas perkuliahan mahasiswa yang didominasi oleh 

dosen. Dosen memberikan tugas, kuis, ujian, materi, indeks prestasi, dan sebagainya. 

Sedangkan mahasiswa mengikuti segala perintah dosen karena mereka hanya mengejar 

nilai semata. Prioritas inilah yang sekarang salah dipahami oleh anak didik. Daripada 

hanya mengharapkan nilai, lebih baik meningkatkan sisi kritis pelajar yang sangat 

diperlukan dalam masyarakat nantinya.

Selain itu, perkembangan new media memberikan kesempatan kepada anak muda 

untuk terbuka pada orang lain melalui media sosial. Hal ini memberikan kenyamanan 

sendiri bagi pengguna untuk mengekspresikan pendapat serta perasaannya (self-

expression) melalui situs-situs jejaring sosial. Salah satunya Tumblr “YeahMahasiswa” 

yang menjadi ruang publik bagi pelajar yang berstatus mahasiswa untuk mengutarakan 

pengalaman serta perasaannya dalam perkuliahan. Selain itu, Tumblr ini juga 

menggambarkan tren anak muda zaman sekarang, yaitu penggunaan memes. Meme 

menjadi salah satu bentuk gambaran ekspresi yang sangat disukai oleh anak muda. Hal 

inilah yang menghiasi Tumblr tersebut. Gambaran dengan menggunakan komik meme 

tersebut membantu menjelaskan bagaimana perasaan mahasiswa saat menghadapi 

persoalan-persoalan dalam berkuliah dan berhubungan dengan dosen. 
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6.2. Saran

Penulis mengutip pernyataan Benny Setiawan (2006: 65-66) bahwa rekonstruksi 

dunia pendidikan harus segera dilakukan baik secara makro maupun mikro. Secara makro 

diwujudkan dengan memperbaiki sistem pendidikan nasional, sebagaimana disebut dengan 

pendidikan berbasis kompetensi. Karena itu, pendidikan diharapkan dapat memperoleh 

rumusan baru guna memperbaiki sistem yang tidak mendidik dan melenceng jauh dari 

makna pendidikan itu sendiri.

Secara mikro, rekonstruksi dapat dilakukan dengan mengubah sikap mental guru. 

Selama ini, sikap mental guru memang sudah jauh “melenceng” dari sikap mental yang 

mengacu pada sikap mental guru. Oleh karena itu, sikap mental guru sekarang ini harus 

segera dikembalikan kepada sikap mental yang sesuai dengan kompetensi guru, yang 

diwujudkan dalam perilakunya, harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan yang pada 

hakikatnya mengembangkan martabat kemanusiaan peserta didik. Tujuan pendidikan 

seperti ini hanya dapat digapai oleh guru yang memiliki sikap mental tersebut.

Di samping sikap mental, seorang guru perlu memperteguh principle of reaction

dalam menjalankan tugasnya. Ada dua principle of reaction yang dapat digunakan oleh 

guru, yaitu principle of reaction dari Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tuladha, 

ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Guru, di depan harus dapat menjadi teladan, 

tengah harus memperteguh, dan di belakang harus mampu mendorong. Sedang principle of 

reaction kedua dikemukakan oleh Priyo Widiyanto dalam penelitiannya tentang seorang 

guru yang perlu berperan sebagai Simbah, Simbok, dan Babu. 

Dalam budaya Jawa, simbah adalah sosok individu yang sangat mencintai cucunya. 

Cinta tanpa batas itu menyebabkan cucu dapat begitu dekat, akrab dan manja pada simbah. 

Relasi guru dan siswa di kelas pun seharusnya demikian, yaitu didasari oleh relasi cinta 

yang tanpa batas. Kedua, simbok adalah sosok individu yang sangat menekankan 

keteraturan hidup kepada anaknya. Segala pelajaran dilakukan oleh simbok dengan tujuan 

agar anaknya semakin berkembang di kemudian hari. Relasi guru dan siswa di kelas pun 

seharusnya seperti relasi simbok dan anak di rumah. Ketiga, babu dalam keluarga 

merupakan sosok individu yang sangat patuh perintah tuannya. Di sisi lain, seharusnya 

babu menjadi batur yang berarti harus mampu dijadikan mbatbataning catur (mampu 

diajak berdiskusi). Relasi guru dan siswa di kelas pun seharusnya seperti relasi antara babu 

dan tuan dalam kehidupan keluarga di rumah, yaitu guru harus siap melayani dengan 

segala ketulusan hati agar siswanya dapat terus berkembang dan berprestasi. Dengan 

prinsip-prinsip ini seorang guru dalam merespon tingkah laku siswa harus didasari cinta, 
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keteraturan, dan motif untuk melayani (Setiawan, 2006: 31-33). Karena proses pendidikan 

bukan hanya memperhatikan manusia sebagai “human being” melainkan memperlakukan 

manusia untuk menjadi manusia seutuhnya (being human) yang mengembangkan 

kebudayaannya dan mengembangkan hak asasi manusianya. Jadi, pendidikan ternyata 

merupakan sumber transformasi sosial dalam masyarakat modern.

Selain itu juga, perkembangan teknologi dan komunikasi dalam era globalisasi 

sekarang telah menjalar ke kehidupan remaja sehingga untuk generasi berikutnya akan 

disebut sebagai generasi platinum, dimana manusia lebih peka terhadap kebutuhan 

teknologi. Sehingga, perlu adanya pemberdayaan dari pihak-pihak intelektual untuk 

menjaga generasi penerus agar dapat menggunakan media sebaik-baiknya. Sama halnya 

dalam dunia maya, yaitu internet yang berkembang telah memperkenalkan generasi muda 

dalam bentuk sosial media yang sangat banyak. Jadi, memang generasi muda perlu 

bijaksana dalam menggunakannya tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri 

melainkan juga memikirkan kepentingan bersama.


