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Indikator: 
• Pengertian Sikap Profesional Guru 

• Pengertian Kinerja Profesional Guru 

• Sasaran Sikap Profesional Guru 

• Pengembangan Sikap Profesional 

• Kinerja profesional guru 

• Peningkatan Kinerja Profesional Guru 

Kompetensi Dasar 
Mahasiswa mampu memahami Sasaran dan 
Pengembangan Sikap Profesional 
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Guru?  
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 1) 

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. 

 

• Mendidik 

• Mengajar 

• Membimbing 

• Mengarahkan 

• Melatih 

• Menilai 

• Mengevaluasi  

Guru 
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Kedudukan Guru 
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 2 ayat 1) 

Guru mempunyai kedudukan sebagai 
tenaga profesional pada jenjang 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan formal yang diangkat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
dan dibuktikan dengan sertifikat 
pendidik. 

Prinsip Profesionalitas  
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 7) 

• Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan 
idealisme 

• Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 
pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak 
mulia  

• Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 
pendidikan sesuai dengan bidang tugas 

• Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai 
dengan bidang tugas 

• Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 
keprofesionalan 
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Prinsip Profesionalitas  
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 7) 

• Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai 
dengan prestasi kerja;  

• Memiliki kesempatan untuk mengembangkan 
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 
belajar sepanjang hayat;  

• Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan; dan  

• Memiliki organisasi profesi yang mempunyai 
kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan 
dengan tugas keprofesionalan guru. 

Pemberdayaan Profesi Guru 
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 7) 

Diselenggarakan melalui pengembangan 
diri yang dilakukan secara demokratis, 
berkeadilan, tidak diskriminatif, dan 
berkelanjutan dengan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 
kultural, kemajemukan bangsa, dan kode 
etik profesi. 
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Guru Wajib Memiliki .... 
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 8) 

• Kualifikasi akademik 

• Kompetensi 

• Sertifikat pendidik 

• Sehat jasmani dan rohani 

• Memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. 

Kualifikasi akademik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh 
melalui pendidikan tinggi program 
sarjana atau program diploma 
empat. 

Kualifikasi Akademik .... 
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 9) 
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Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

Kompetensi Guru .... 
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 10) 

Kompetensi Pedagogik 
(PP 74/2008 tentang Guru Pasal 3) 

• Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 
• Pemahaman terhadap peserta didik; 
• Pengembangan kurikulum atau silabus; 
• Perancangan pembelajaran; 
• Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; 
• Pemanfaatan teknologi pembelajaran; 
• Evaluasi hasil belajar; dan 
• Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya. 
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Kompetensi Kepribadian 
(PP 74/2008 tentang Guru Pasal 3) 

• Beriman dan bertakwa; 
• Berakhlak mulia; 
• Arif dan bijaksana; 
• Demokratis; 
• Mantap; 
• Berwibawa; 
• Stabil; 
• Dewasa; 
• Jujur; 
• Sportif; 
• Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 
• Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; 
• Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

• Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat 
secara santun; 

• Menggunakan teknologi komunikasi dan 
informasi secara fungsional; 

• Bergaul secara efektif dengan peserta didik, 
sesama pendidik, tenaga kependidikan, 
pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau 
wali peserta didik; 

• Bergaul secara santun dengan masyarakat 
sekitar dengan mengindahkan norma serta 
sistem nilai yang berlaku; dan 

• Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan 
semangat kebersamaan. 

Kompetensi Sosial 
(PP 74/2008 tentang Guru Pasal 3) 



Sasaran dan Pengembangan Sikap 
Profesional 

Afid Burhanuddin 

Profesi Pendidikan 8 

• Penguasaan materi pelajaran secara luas dan 
mendalam sesuai dengan standar isi program 
satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau 
kelompok mata pelajaran yang akan diampu; 
dan 

• konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, 
atau seni yang relevan, yang secara konseptual 
menaungi atau koheren dengan program satuan 
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok 
mata pelajaran yang akan diampu. 

Kompetensi Profesional 
(PP 74/2008 tentang Guru Pasal 3) 

Hak Guru  
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 14) 

• Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup 

minimum dan jaminan kesejahteraan sosial 

• Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan 

tugas dan prestasi kerja 

• Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas 

dan hak atas kekayaan intelektual 

• Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan 

kompetensi 

• Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas 

keprofesionalan 
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• Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut 
menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada 
peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan 
peraturan perundan-undangan 

• Memperoleh rasa aman dan jaminan keselarnatan dalam 
melaksanakan tugas 

• Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi 

• Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 
pendidikan 

• Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;  

• Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam 
bidangnya. 

Hak Guru  
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 14) 

• Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 
pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi 
hasil pembelajaran; 

• Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

• Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik 
tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial 
ekonomi peserta didik dalam pembelajaran 

• Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, 
dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika 

• Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kewajiban Guru  
(UU No 14/2005/Guru dan Dosen Pasal 20) 
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