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Padamu Negeri:

Kami berjanji

Kami Berbakti

Kami mengabdi

Bagimu Negeri:

Jiwa Raga Kami

(Kusbini, Pencipta Lagu Nasional)



 Kompetensi Guru (Pasal 10 ayat (1) UGD):

1. Pedagogik

Mengelola pembelajaran peserta didik

2. Kepribadian

Berakhlak mulia, arif, berwibawa, teladan

3. Profesional

Penguasaan materi secara luas dan 
mendalam

4. Sosial 

Berkomunikasi dan berinteraksi secara 
efektif dan efisien



PROFESIONAL

• Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang dan menjadi sumber

penghasilan kehidupan yang memerlukan

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma

tertentu serta memerlukan pendidikan

profesi (Pasal 1 ayat (4) UGD)



PRINSIP PROFESIONALITAS

(Pasal 7 ayat (1) UGD)

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan

idealisme

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu

pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan

akhlak mulia

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar

belakang pendidikan sesuai dengan bidang

tugas

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai

dengan bidang tugas



5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan
tugas keprofesionalan

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan
sesuai dengan prestasi kerja

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan
belajar sepanjang hayat

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan

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



BELAJAR MENJADI GURU SUKSES

1. Keyakinan

2. Memulai Pembelajaran

3. Menggunakan Metode Pembelajaran

4. Menggunakan Media Pembelajaran

5. Menghargai Siswa

6. Menilai Hasil Belajar

7. Menciptakan Interaksi yg. Harmonis

8. Mengelola Kelas

9. Mengembangkan Diri



KEYAKINAN

Menjadi guru yang profesional diawali
dengan sikap yang mantap, yakni memiliki
keyakinan

Yakin ada hikmah di balik profesi anda. 
Ada sesuatu yang tersembunyi, ada
masa depan yang menjanjikan, ada
janji Tuhan yang pasti

Jangan ragukan profesi anda. Jika
dokter dapat membantu
menyembuhkan penyakit seseorang, 
maka guru dapat membangun
peradaban



MEMULAI PEMBELAJARAN

 Rancanglah pembelajaran sebaik mungkin

 Tetapkan indikator pencapaian pembelajaran
secara operasional dan jelas.

 Milikilah dokumen-dokumen penting, seperti
kurikulum, silabus, dan sistem penilaian.

 Kuasai materi lebih banyak dari yang akan
diajarkan di kelas.

 Mulailah pembelajaran dengan tepat waktu
dan berikan nilai-nilai (values) yang
bermakna



Menggunakan Metode Pembelajaran

 Gunakan metode pembelajaran yang 
sesuai dengan kompetensi, materi, 
karakteristik siswa, dan kondisi kelas.

 Terapkan pembelajaran yang 
membiasakan siswa memecahkan
masalah, menginterpretasikan
data,memahami isu, atau menyampaikan
pendapat dengan alasan yang tepat.

 Rancanglah pembelajaran yang dapat
membelajarkan nilai-nilai edukatif
sehingga membantu siswa bersikap baik.



MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELARAN

 Buatlah materi yang abstrak menjadi kongkret
dengan menggunakan media atau peraga

 Kebaikan media tidak terletak pada
kecanggihannya, tetapi pada kesesuaian
dengan kompetensi, materi, metode
pembelajaran, dan karakteristik siswa

 Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai
media pembelajaran biasanya lebih efektif
untuk membelajarkan suatu konsep.



MENGHARGAI SISWA

• Jika ingin dihargai, dihormati, dan
dimengerti maka hargailah peserta didik

• Jangan pernah ragu dan menunda
memberikan pujian atau hadiah sebagai
imbangan atas prestasi mereka

• Berikan teguran dan hukuman yang 
mendidik terhadap perilaku yang kurang
sesuai.

• Seimbangkan antara memuji dan mengkritik
siswa. Pujilah siswa secara terbuka tetapi
kritiklah siswa secara individual.



MENILAI HASIL BELAJAR

 Sampaikan sesegera mungkin kepada siswa
hasil belajar mereka

 Gunakan metode penilaian yang sesuai dan
bervariasi, sehingga dapat menggambarkan
kemampuan siswa secara menyeluruh.

 Hendaknya tidak mengatakan kepada siswa
tentang kegagalan mereka tanpa
memberitahukannya bagaimana mereka
dapat memperbaiki atau memperoleh
bantuan untuk memperbaiki.



MENCIPTAKAN INTERAKSI 
YANG HARMONIS

 Sediakan waktu untuk memberikan
bantuan secara individual kepada siswa.

 Sesekali ceritakan kehidupan harmonis
keluarga anda atau orang lain, berbagilah
kebahagiaan dengan siswa.

 Biarkan siswa melihat bagaimana anda
melakukan aktivitas belajar, membaca, 
bekerja keras.

 Janganlah berputus asa terhadap
kenakalan siswa



Amatilah siswa ketika masuk dan keluar
kelas. Wajah mereka akan mengatakan banyak
tentang pembelajaran yang telah dilakukan.

Sesekali merubah tempat duduk siswa
sehingga memudahkan untuk berinteraksi
dengan mereka

Buatlah kesepakatan tentang apa yang boleh
dan tidak boleh mereka lakukan di kelas serta
konsekuensinya.

MENGELOLA KELAS



MENGEMBANGKAN DIRI

 Siswa memerlukan anda dalam tampilan
terbaik. Kenakan pakaian yang bersih, rapi, 
dan tidak ketat.

 Penampilan yang baik menjadikan anda
merasa lebih segar dan percaya diri.

 Ketahui dan taatilah kode etik profesi guru.

 Ketahui dan taatilah segala ketentuan atau
tata tertib sekolah.

 Lakukan kebiasaan yang mendukung
perubahan emosi.



TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

MOHON MAAF APABILA ADA SALAH 

DAN KEKURANGAN……..


