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A.   Petunjuk: 

 

1.  Kerjakan Semua soal di bawah ini   

2.  Naskah soal tidak boleh di coret-coret dan harus dikumpulkan kembali. 

 

 B.  Soal-soal : 

 

1. Keberadaan pekerjaan-pekerjaan di bidang kependidikan sebagai profesi masih banyak 

dipertanyakan. 

a. Jelaskan, apakah pendidikan merupakan suatu profesi? 

b. Apakah pekerjaan mendidik merupakan pekerjaan profesional? 

 

2. Jelaskan istilah-istilah berikut: Profesi, Profesional, Profesionalitas, Profesionalisme, 

dan Profesionalisasi. Bagaimana implementasinya bagi guru dalam menjalankan tugas 

keprofesionalannya. 

 

3.  Dalam UURI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada Pasal 2 dijelaskan 

bahwa: 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. 

Sebagai tenaga profesional guru harus memiliki tanggungjawab moral yang cukup 

berat, serta memiliki komitmen yang tinggi. Sehubungan hal tersebut, jelaskan hal-hal 

berikut: 

a. Keahlian (kepandaian) khusus apa saja yang harus dimiliki seorang guru yang 

profesional? 

b. Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan guru dalam tugas 

keprofesionalan? 

  

4.  Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

a, Jelaskan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seorang guru  sebagaimana 

tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. 

b.  Bagaimana implementasinya bagi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran? 

 

5. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran 

(learning agent). Jelaskan? 
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6. Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat 

dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan 

sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu. Jelaskan tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan guru dalam tugas 

keprofesionalannya? 

  

7. Dalam meningkatkan keprofesionalan, guru harus memiliki komitmen untuk: 

meningkatkan kualitas pendidikan, membudayakan prinsip-prinsip belajar seumur 

hidup, dan suka melakukan evaluasi diri. Jelaskan? 

 

8. Guru profesional adalah guru yang mampu mengelola pembelajaran dalam suatu sistem 

proses pembelajaran.  Jelaskan?   
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