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UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Pembukaan, Alinea keempat, antara lain menyatakan):

…mencerdaskan kehidupan bangsa…

 Tugas dan kewajiban Negara

 Pemerintah melibatkan masyarakat

 Tugas kita semua



Tujuan Pendidikan Nasional

a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.



Paradigma Baru

Penyelenggaraan Pendidikan
Perubahan perilaku mengajar guru: Guru sebagai fasilitator belajar, bukan 
sebagai instruktur atau pengajar

Pilar perubahan ini berdasarkan keputusan UNESCO (1996):

1.Learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui sesuatu/memperoleh 
pengetahuan.

2.Learning to do,  yaitu belajar sambil berbuat dan belajar sambil 
mendalami.

3.Learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama dalam prinsip 
kebersamaan, kekeluargaan, kesejahteraan, kemitraan, dan kerjasama yang 
dilandasi oleh kasih sayang dan kepercayaan satu sama lain.

4.Learning to be, yaitu tetap menjadi dirinya sendiri dengan segala 
kerakteristiknya yang berbeda satu sama lain.



Guru

 Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Thn. 2005 

Tentang Guru dan Dosen Bab I pasal 1 ayat 1:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.



Apa itu profesionalisme

Profesionalisme berasal dan kata profesional 

yang mempunyai makna yaitu berhubungan 

dengan profesi dan memerlukan kepandaian 

khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). 

Sedangkan profesionalisme adalah tingkah 

laku, keahlian atau kualitas dan seseorang 

yang professional (Longman, 1987)



Tugas Utama Guru

 Mendidik

 Mengajar

 Membimbing

 Mengarahkan

 Melatih

 Mengevaluasi



Kualitas Profesionalisme Guru

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang 

mendekati standar ideal

2. Meningkatkan dan memlihara citra profesi

3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan 

pengembangan profesional yang dapat meningkatkan 

dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan 

keterampilan

4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi

5. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya



Guru yang profesional

Ciri-cirinya mencakup:

1. Mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya.

2. Menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang 
akan diajarkan serta cara mengajarkannya kepada siswa.

3. Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui 
berbagai teknik evaluasi.

4. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, 
dan belajar dari pengalamannya.

5. Seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 
lingkungan profesinya.



STANDAR PENDIDIK

PP no. 19 th. 2005: Standar Nasional Pendidikan  bab VI, 

Pendidik  harus memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional.



KOMPETENSI PEDAGOGIK
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1. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.

2. pemahaman terhadap peserta didik. 

3. pengembangan kurikulum/silabus. 

4. perancangan pembelajaran.

5. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

6. Perancangan dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar. 

dan

7. pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya

(memiliki potensi beriman & bertakwa kepada 

Allah SWT)

Pedagogik



1. mantap. 

2. stabil. 

3. dewasa.

4. arif dan bijaksana. 

5. berwibawa. 

6. berakhlak mulia.

7. menjadi teladan bagi peserta didik dan  masyarakat.

8. mengevaluasi kinerja sendiri, dan

9. mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Kepribadian



1. berkomunikasi lisan dan tulisan.

2. menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi secara fungsional.

3. bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orangtua/wali peserta didik. dan 

4. bergaul secara santun dengan masyarakat 

sekitar.

5. AKTIF DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN DI 

MASYARAKAT

Sosial



1. konsep, struktur, dan metoda keilmuan/ 

teknologi/seni yang menaungi/ koheren 

dengan materi ajar. 

2. materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. 

3. hubungan konsep antar mata pelajaran terkait. 

4. penerapan konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari.

5. kompetisi secara profesional dalam konteks 

global dengan tetap melestarikan nilai dan 

budaya nasional.

Profesional



1. PEMILIKAN KEMAMPUAN ATAU KEAHLIAN YANG BERSIFAT 

KHUSUS ( MIS. GURU BIDANG STUDI)

2. TINGKAT PENDIDIKAN MINIMAL

3. SERTIFIKASI KEAHLIAN

4. HARUS MENGUASAI KEAHLIAN DALAM KEMAMPUAN MATERI 

KEILMUAN DAN KETRAMPILAN METODOLOGI

5. MEMILIKI RASA TANGGUNGJAWAB YANG TINGGI ATAS 

PEKERJAANNYA, BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, 

BANGSA DAN NEGARA, LEMBAGA DAN ORGANISASI PROFESI

6. GURU JUGA HARUS MENGEMBANGKAN RASA KESEJAWATAN 

YANG TINGGI DENGAN SESAMA GURU

HARUS DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI YANG 

STANDAR  BAGI GURU PROFESIONAL, Meliputi:
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LAMA BARU

1. MENGAJAR DAN 

MENYODORI SISWA  

DENGAN MUATAN 

INFORMASI PENGETAHUAN

2. GURU DIPANDANG PALING 

MENGETAHUI DAN 

SATU2NYA SUMBER 

INFORMASI

1. DERASNYA INFORMASI 

TIDAK MUNGKIN GURU 

BERSIKAP PALING TAHU

2. GURU MENGAJAR 

BAGAIMANA SISWA 

BELAJAR 

3. BERUSAHA MENDAPATKAN 

INFORMASI DARI BERBAGAI 

SUMBER U/. MEMFASILITASI 

KEBUTUHAN SISWA



 GURU ADALAH PENGELOLA PROSES BELAJAR 

SISWA

 GURU BUKAN SEMATA PENYEBAR INFORMASI

 BERORIENTASI PADA SIFAT DAN KEBUTUHAN SISWA

 GURU ADALAH FASILITATOR BELAJAR
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(= PENDEKATAN BARU)

Ravik Karsidi, Profesionalisme guru,  UNNES 2010



Perbedaan individu kurang diperhatikan



MITOS

Gurulah yang paling tahu

Gurulah yang paling benar



Guru sering “mengambil alih” pekerjaan siswa.

Akibatnya, bagi dirinya sendiri . . . .
bagi siswa . . . .





Potensi harimau yang dahsyat: 

menerkam dan memakan daging 

binatang lain, sirna karena ia tidak 

‘diajari’ oleh lingkungannya. Daging 

yang ia makan diperoleh dari 

pengasuhnya, bukan hasil buruannya 

atau terkaman orang tuanya. Ia tak 

pernah terajari berburu.

Seperti itulah potensi anak kita: 

berimajinasi & rasa ingin tahu, 

hancur karena PBM kurang atau tak 

pernah mengembangkan potensi itu. 

Mereka mengalami ‘salah ajar’.



Assalamu’alaikum wr.wb


