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DEFINISI GURU

UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru Pasal 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



TUGAS DAN FUNGSI GURU 
BERDASARKAN UU NOMOR 14 TAHUN 2005 

TUGAS GURU

Pasal 2 : (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

FUNGSI GURU

Pasal 4 : meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen

pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu

pendidikan nasional



KOMPETENSI GURU 

• Harus menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan

profesional (sesuai U No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ) atau

kompetensi profesional, sosial dan personal (sesuai Depdikbud 1990)

• Harus menguasai 10 kompetensi dasar guru yang meliputi penguasaan

bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya,

pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, pengelolaan

dan penggunaan media serta sumber pembelajaran, penguasaan

landasan-landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar

mengajar, penilaian prestasi belajar siswa, pengenalan fungsi dan

program bimbingan serta penyuluhan, pengenalan administrasi

sekolah, pemahaman prinsip-prinsip dan melakukan penelitian serta

pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan

peningkatan mutu pembelajaran.



KOMPETENSI GURU 

• Guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru yang

meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan,

mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup

pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola

kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan,

mengembangkan dan menggunakan media serta

mengembangkan ESQ

• Harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran



MERDEKA BELAJAR
MENURUT MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

NADIEM MAKARIM

• Merdeka belajar adalah merdeka dalam berpikir.

• Guru memiliki kebebasan secara mandiri untuk menterjemahkan

kurikulum sebelum diajarkan kepada para siswa.

• Pembelajaran terjadi ketika guru bisa menterjemahkan kurikulum

• Unit pendidikan: sekolah, guru, dan murid memiliki kebebasan untuk

berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif

• Paradigma ‘Merdeka Belajar’ merupakan wujud adanya transfer

informasi atau pengetahuan dari guru ke siswa. Guru diberi kebebasan

untuk meemilih metode atau strategi belajar yang bisa memudahkan

para siswa memahami materi yang diajarkan



MENTERI MENETAPKAN 4 POKOK KEBIJAKAN 

BIDANG PENDIDIKAN NASIONAL MELALUI 

PROGRAM " MERDEKA BELAJAR".

1. Penilaian USBN                  tugas kelompok

karya tulis

dll.

2. UN 2020 jadi UN terakhir Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen

Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar 

menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika 

(numerasi) dan penguatan pendidikan karakter

3. Penyederhanaan RPP  dan penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga

guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran

4. Zonasi lebih fleksibel komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur

afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen dan  jalur prestasi atau 

sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah



KARAKTERISTIK GURU 
UNTUK MERDEKA BELAJAR

• Cerdas dan kreatif memilih metode, fasilitas belajar dan lingkungan

sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menjadi menarik,

menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa

• Kooperatif dan interaktif dalam proses belajar mengajar baik secara

individual maupun kelompok

• Supportif dan motivator bagi siswa untuk menemukan caranya sendiri

dalam pemecahan suatu masalah, mengungkapkan gagasannya dan

melibatkan siswa dalam menciptakan karya-karyanya



TERIMA KASIH


