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 Tepat akhir bulan Juni tahun 2003 aku mendapatkan amanah berupa selembar 

kertas yang menjadikanku disebut sebagai seorang guru, tepatnya sebagai seorang 

guru bantu di SMP Negeri 3 Kandangan. Dalam hati kecilku mampukah aku 

menjalankan amanah tersebut. Aku mencoba untuk menenangkan diri agar mampu 

memaknai benar apa hakikat menjadi seorang guru. 

 Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun aku lalui. Aku 

disibukkan dengan rutinitasku mengajar. Tanpa ada kegiatan lain selain mengajar, 

mengajar, dan mengajar. Belum berusaha untuk menggali potensi lain selain 

mengajar. Sehingga suatu hari tepatnya di tahun 2008 saat aku diangkat menjadi 

CPNS, aku mendapatkan tugas untuk mengikuti Workshop di Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran IPA (MGMP IPA) SMP/MTs Kabupaten Temanggung.  

 Hari itulah awal mula aku melakukan kegiatan lain selain rutinitas harianku 

mengajar. Kegiatan yang sebenarnya pernah aku lakukan dalam masa jeda antara aku 

lepas menjadi seorang Mahasiswa dan belum menjadi seorang guru, yaitu menulis. 

Menulis sebenarnya pernah aku lakukan sebelum aku mendapatkan pekerjaan tetap. 

Untuk dapat hidup mandiri, paling tidak dapat mengurangi beban kedua orang tuaku 

dalam menanggung kebutuhan hidupku.  

 Waktu itu menulis sudah aku lakukan sebagai rutinitas bulanan. Dalam setiap 

bulannya aku dapat mengirim beberapa tulisan baik ke surat kabar maupun majalah. 

Dan setiap bulanpun aku mendapatkan imbalan dari hasil menulisku. Sampai tiba 

saatnya aku menyandang gelar menjadi seorang guru yang menjadikanku melupakan 

kegiatan menulis. 

 Kegiatan workshop yang diselenggarakan MGMP IPA SMP/MTs Kabupaten 

Temanggung membahas tentang pembuatan penelitian tindakan kelas (PTK). Saat itu 

mendengar kata PTK kembali mengingatkanku pada masa-masa kuliah terutama 

dalam membuat skripsi sebagai tugas akhir. Kembali aku buka skripsi hasil karyaku 

yang menjadikan aku lulus dari Perguruan Tinggi. Ku baca kembali kalimat demi 

kalimat yang tertuang dalam skripsi. Sehingga pada akhirnya muncul semangat 

kembali pada diriku untuk menulis. 

 Kegiatan Workshop aku ikuti dengan penuh semangat, meskipun aku satu-

satunya peserta Workshop yang masih berstatus CPNS. Kegiatan Workshop ini 

diselenggarakan khusus untuk PNS yang sudah bergolongan minimal IV/a. Meskipun 

aku masih berstatus CPNS, oleh ketua MGMP aku diijinkan mengikuti kegiatan 

Workshop tersebut.  

Singkat kata, kegiatan Workshop ini harus menghasilkan suatu produk. 

Kegiatan ini berlangsung selama tiga bulan. Awal pertemuan kami dijelaskan tentang 

PTK yang sebenarnya. Pertemuan berikutnya kami harus menyusun proposal 

penelitian tindakan kelas yang merupakan awal perencanaan untuk kami 

melaksanakan action. Awalnya terasa berat, akan tetapi dalam hati kecilku berkata 

“aku harus bisa”. Sehingga aku semakin tertantang untuk melaksanakan PTK sampai 

selesai membuat laporan PTK.  



Pada kegiatan akhir pelaksanaan Workshop, setiap peserta harus 

mengumpulkan laporan PTK. Dengan rasa kurang percaya diri, aku kumpulkan hasil 

laporan PTK yang telah aku susun. Dari hasil laporan tersebut, ketua MGMP 

mengharapkan ada hasil yang dapat diseminarkan di forum MGMP pada pertemuan 

berikutnya. Informasi dari ketua MGMP bahwa siapa yang berhak untuk 

mempresentasikan hasil laporannya, akan ditentukan oleh narasumber pelaksanaan 

workshop dan akan dihubungi melalui telephon.  

Selang waktu satu bulan, aku dihubungi oleh salah satu narasumber workshop 

bahwa aku ditunjuk sebagai pemakalah untuk mempresentasikan hasil PTK yang 

telah aku buat. Ciut nyaliku saat itu. Mampukah aku. Aku tidak yakin apakah hasil 

tulisanku sudah sesuai dengan sistematika penulisan.  

Akhirnya aku berusaha secara maksimal untuk menyampaikan hasil tulisanku 

dihadapan forum MGMP IPA SMP/MTs Kabupaten Temanggung. Disinilah aku 

benar-benar belajar menulis, banyak masukan dari narasumber maupun para senior 

tentang karyaku. Sejak saat itulah dalam diriku kembali tumbuh semangat untuk 

menulis meskipun masih merasa tertatih-tatih. Seperti apapun karyaku, aku harus 

mau belajar dan berusaha. Paling tidak aku sudah merasakan hasil karyaku sehingga 

di tahun 2016 aku masuk sebagai peserta Simposium Nasional FKKI PPPPTK IPA 

serta mendapat kesempatan untuk memperingati Hari Guru Nasional yang juga 

dihadiri oleh Presiden. Pada bulan Desember dapat meraih Juara II Inobel Tingkat 

Kabupaten. Dilanjutkan pada bulan Mei tahun 2017 mendapat kesempatan sebagai 

peserta Seminar Nasional Kesharlindung. Pada bulan Juli 2017, mendapatkan 

kesempatan mengikuti Workshop Inobel Kesharlindung. Namun sampai disini aku 

belum merasa puas dengan hasil karyaku karena ternyata aku mesih kebingungan 

untuk belajar menyusun naskah buku. Aku harus tetap semangat untuk belajar 

sehingga paling tidak mampu membuat sebuah naskah buku. 

 


