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TEMA:  GURU DEDIKASI PENDIDIKAN CEMERLANG 
 

HURAIAN 
 

Guru yang berdedikasi adalah insan yang reda dan ikhlas berkorban dari segi masa, tenaga, fikiran 
dan harta benda demi pembangunan ummah. Mereka sentiasa tekun dan bersungguh-sungguh 
dalam menguasai pengetahuan subjek; mampu merancang prosedur pengajaran dan pembelajaran; 
serta  mahir dalam menerapkan pelbagai jenis kemahiran dan teknologi pendidikan. Ketiga-tiga 
aspek ini perlu dikuasai oleh guru secara seimbang dan istiqamah serta sentiasa muhasabah diri jika 
ada berlaku sebarang kekurangan atau kelemahan. Hal ini hendaklah berlaku secara berulang-ulang 
dan berterusan sepanjang hayat, terutamanya dalam tempoh menjawat tugas selaku seorang 
pendidik. Guru dedikasi turut dituntut dalam Islam yang sinonim dengan sifat mudarris مدّرس 

(mendidik), muaddib بدّّمأ  (membentuk adab dan akhlak), murabbi مرّبي (mengasuh dan mendidik 
dengan kasih sayang), mualim معلّم (menyampaikan yang benar) dan mursyid مرشد (membimbing ke 
arah kebaikan). Semua kriteria ini perlu dimiliki oleh guru dedikasi dengan menjadikan Nabi 
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai model insan yang dedikasi dan akhlakul karimah1 

الكريمة خالقأ .  
 
Dengan kriteria yang dihuraikan itu, sudah pasti harapan untuk mewujudkan pendidikan cemerlang 
akan lebih mudah dicapai. Pendidikan cemerlang boleh dirumuskan sebagai pendidikan yang 
seimbang antara pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai agama. Hal ini bermakna  pelajar tidak 
hanya cukup dengan berilmu pengetahuan sahaja tetapi juga perlu dilengkapi dengan pelbagai 
kemahiran. Dalam erti kata lain, pelajar perlu menguasai kedua-dua aspek teori dan aplikasi. Ilmu 
yang dituntut perlu mampu diterapkan dalam kehidupan seharian khususnya untuk memajukan diri, 
keluarga, bangsa dan negara; serta taat setia kepada raja dan sentiasa memelihara kesucian agama 
Islam.  
 
Ringkasnya, ilmu pengetahuan dan kemahiran hendaklah dimanfaatkan untuk berbakti kepada 
bangsa dan agama dalam mencapai dan memelihara hablumminannas2 الناس من حبل  dan 
hablumminallah3 هللا من حبلّ  . Tujuan ini hanya akan dapat dicapai jika pendidikan cemerlang wujud 
secara seimbang melalui pendidikan nilai-nilai murni dan agama bagi menyeimbangkan kepesatan 
pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi.  
 
Dalam meniti arus era globalisasi, guru pula perlu mempersiapkan diri masing-masing bagi 
mengikuti perkembangan pendidikan global yang pesat umpamanya aplikasi dalam bidang teknologi 
maklumat dan komunikasi serta bersedia menghadapi anjakan paradigma pendidikan. Ilmu dan 
kemahiran yang disampaikan perlu sentiasa kemas kini agar pelajar memiliki daya cipta yang tinggi, 
berinovasi dan bersedia untuk menerokai pembaharuan serta peluang dalam segenap bidang 
pekerjaan dan disiplin, seperti yang ditekankan  dalam  Sistem  Pendidikan Negara  Abad ke-21 
(SPN21), sejajar  dengan  keperluan  perkembangan sosial  dan ekonomi  negara. 
 
‘Guru Dedikasi Pendidikan Cemerlang’ menunjukkan peranan guru adalah penting dalam 
menentukan kecemerlangan negara kini dan pada masa akan datang dan sekali gus akan dapat 
sama-sama mendukung dan merealisasikan Wawasan Negara 2035. 

                                                           
1
 Akhlak mulia / terpuji 

2
 Hubungan dengan manusia 

3
 Hubungan dengan Allah SWT  


