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KUALIFIKASI AKADEMIK

* Guru PAUD TK/RA

S1 atau DIV Bidang Pendidikan PAUD atau 
Psikologi.

* Guru SD/MI

S1 atau DIV Bidang Pendidikan atau 
Psikologi.

* Guru SMP/MTs

S1 atau DIV Yang sesuai dengan mapel 
yang diajarkan.



(Lanjutan)

* Guru SMA/MA

S1 atau DIV yang sesuai dengan mapel 

yang diajarkan.

* Guru SDLB/SMPLB/SMALB

S1 atau DIV Program Pendidikan Khusua 

atau Sarjana yang sesuai dengan mapel 

yang diajarkan.

* Guru SMK/MAK

S1 atau DIV Program Studi yang sesuai 

dengan mapel yang diajarkan.



KOMPETENSI GURU

Seperangkat kemampuan

yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, 

sikap dan nilai yang harus dimiliki dan 

dikuasai serta ditempatkan guru dalam 

melaksanakan

tugas pokok fungsi dan

tanggung jawabnya

(Pola pikir dan pola tindak)



KOMPETENSI GURU



Esensi Kompetensi PedagogikEsensi Kompetensi Pedagogik

�� Menguasai karakteristik peserta didik.Menguasai karakteristik peserta didik.

�� Menguasai teori dan prinsip pembelajaran.Menguasai teori dan prinsip pembelajaran.

�� Mampu mengembangkan dan Mampu mengembangkan dan 
menyelenggarakan kegiatan yang mendidik.menyelenggarakan kegiatan yang mendidik.

�� Memanfaatkan teknologi informasi.Memanfaatkan teknologi informasi.

�� Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi 
proses & hasil belajar dan memanfaatkan hasil proses & hasil belajar dan memanfaatkan hasil 
penilaian.penilaian.

�� Melakukan tindakan efektif untuk peningkatan Melakukan tindakan efektif untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran.kualitas pembelajaran.



Esensi Kompetensi Kepribadian

� Bertindak sesuai dengan nama agama, hukum, 
sosial dan kebudayaan nasional Indonesia.

� Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 
berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik 
dan masyarakat.

� Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, 
stabil, dewasa arif dan berwibawa.

� Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang 
tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa 
percaya diri.

� Menjunjung kode etik profesi guru.



Esensi Kompetensi Sosial

• Bersikap dan bertindak obyektif.

• Berkomunikasi secara efektif, empatik 
dan santun pada siapapun.

• Beradaptasi ditempat bertugas di 
seluruh wilayah RI.

• Berkomunikasi dengan komunitas 
profesi sendiri dan profesi lain baik 
secara lisan atau tertulis.



Esensi Kompetensi ProfesionalEsensi Kompetensi Profesional

�� Menguasai materi, struktur, konsep Menguasai materi, struktur, konsep 
dan pola pikir keilmuan yang dan pola pikir keilmuan yang 
mendukung mata pelajaran yang mendukung mata pelajaran yang 
diampu.diampu.

�� Menguasai SK/KD pelajaran yang Menguasai SK/KD pelajaran yang 
diampu secara kreatif.diampu secara kreatif.

�� Mengembangkan keprofesionalan Mengembangkan keprofesionalan 
secara berkelanjutan dengan secara berkelanjutan dengan 
melakukan tindakan reflektif.melakukan tindakan reflektif.

�� Memanfaatkan teknologi informasi Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk dan komunikasi untuk 
berkomunikasi dan berkomunikasi dan 
mengembangkan diri.mengembangkan diri.



TERIMA KASIH

DAN

SELAMAT BEKERJA


