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PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU BAHASA ASING 

(Peran Guru dalam Pembelajaran) 

1.  GURU 

A. TUGAS DAN KEWAJIBAN GURU  

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 bab XI pasal 39 tertuang 

bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi.  

Kewajiban pendidik di antaranya: 

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis;  

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan;  

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  

 

B.  KUALIFIKASI GURU 

Pasal 42 menegaskan bahwa:  

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 

dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang usia dini, pandidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh 

perguruan tinggi yang terakreditasi. 

 

 C.  STANDAR KOMPETENSI GURU 

1. Pengelolaan pembelajaran, 

– penyusunan rencana pembelajaran, 

– pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 

– penilaian prestasi belajar peserta didik, 
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– pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, 

– pelaksanaan bimbingan belajar peserta didik, 

 

2. Pengembangan profesi 

– pengembangan diri, 

– pengembangan profesi, 

 

3. Penguasaan akademik. 

– pemahaman wasasan kependidikan, dan 

– penguasaan bahan kajian akademik (sesuai dengan mata pelajaran 

yang diajarkan). 

 

D.  KOMPETENSI DASAR GURU 

1 Menguasai materi atau bahan ajar, 

2 Antusiasme, dan 

3 Penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar dan mendidik. (Mas’ud 

Abdurrahman, 2003: 194) 

 

2.  GURU PROFESIONAL  

1 Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti 

bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa. 

2 Guru menguasai secara mendalam bahan/materi pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru, 

hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

3 Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 

teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perliraku siswa sampai tes 

hasil belajar. 

4 Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan 

belajar dari pengalamannya. 

5 Guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya, misalnya di PGRI dan organisasi profesi lainnya. 

(Educational Leadership’ Edisi Maret 1993) 
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  SIFAT-SIFAT GURU YANG BAIK 

1. Mau bekerjasama dan demokratis 

2. Ramah tamah dan suka mendengarkan orang lain 

3. Sabar 

4. Luas pandangan dan menaruh perhatian pada orang lain 

5. Penampilan pribadi yang menyenangkan dan sopan santun 

6. Jujur 

7. Suka humor 

8. Kemampuan kerja yang baik dan konsisten 

9. Menaruh perhatian pada problem-problem siswa 

10. Fleksibel dalam cara mengajar 

11. Bisa menggunakan pujian dan mau memperbaiki 

12. Pandai sekali dalam mengajar pada bidang studi/ mata pelajaran 

 

SIFAT-SIFAT GURU YANG TIDAK BAIK 

1. Tempramen yang buruk 

2. Tidak beres dan suka mencari popularitas murahan 

3. Tidak pernah menolong siswa 

4. Kurang rasional dan kurang realistis 

5. Suka bicara yang tidak benar dan kurang realistis 

6. Terlalu kasar dan kejam 

7. Penampilan yang kurang menarik 

8. Kurang fleksibel 

9. Cenderung untuk berbohong 

10. Suka menjatuhkan siswa 

11. Terlalu berlebih-lebihan 

12. Kurang humor 

 

3.  GURU DAN PEMBELAJARANNYA 

A.  Rasional 

Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan 
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mutu pendidikan di Indonesia, pasal 19 berbunyi: 

1. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam proses 

pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. 

3. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

 

B.  Guru dalam Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh guru. 

1) Motivasi, kematangan dan kesiapan  

2) Pembentukan persepsi yang tepat terhadap rangsangan sensoris  

3) Bakat khusus, tarap kecerdasan, minat serta tingkat kematangan dan 

jenis, sifat dan intensitas dari bahan yang dipelajari. 

4) Proses belajar mengajar dapat dangkal, luas, dan mendalam. 

5) Feedback ‘umpan balik’ atau pengetahuan akan hasil-hasil proses 

belajar mengajar yang lampau  

6) Pemanfaatan belajar situasi atau bidang lainnya, dikenal dengan 

transfer of learning dan transfer of training.  

7) Response yang kacau, kaku dan acak-acakan serta proses belajar 

mengajar secara trial and error memadai tahap-tahap awal proses 

belajar mengajar yang amburadul. 

8) Ulangan, latihan akan memperkuat hasil belajar, sebaliknya latihan, 

ulangan dan penggunaan, maka hasil belajar akan melemah atau 

hilang. 

9) Trial and error, respose tak beraturan dan jamak, umumnya menandai 

tahap-tahap awal beberapa mata pelajaran. 

10) Proses belajar mengajar dapat bersifat internasional  
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11) Transfer dalam belajar dapat positif atau negatif.  

12) Proses belajar mengajar berlangsung dari yang sederhana meningkat 

kepada yang kompleks, dari yang konret kepada yang abstrak, dari 

yang khusus ke umum, dari yang mudah ke yang sulit, dari induksi ke 

deduksi. 

13) Proses belajar mengajar dapat berlangsung secara tidak disengaja. 

14) Proses belajar mengajar yang disertai oleh pemahaman yang jelas 

tentang tujuan yang mudah dicapai. 

15) Dalam proses belajar mengajar dapat meliputi belajar informasi 

(pengetahuan), belajar konsep, belajar prinsip, belajar sikap, dan 

belajar keterampilan. 

16) Insight timbul jika individu berhasil menemukan hubungan antara 

bagian-bagian atau unsur-unsur dari suatu keseluruhan konfigurasi. 

Kemudian insight dapat juga timbul secara tiba-tiba atau pun secara 

berangsur-angsur. 

17) Proses belajar mengajar bersifat individual,  

18) Proses belajar mengajar dapat terjadi tanpa diikuti oleh gejala-gejala 

lahiriah dari perubahan tingkah laku individu. 

 

C.  Guru dalam Proses Pembelajaran 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran. 

2) Merumuskan Materi Pembelajaran. 

3) Menetapkan urutan-urutan pengajaran. 

4) Memilih dan menggunakan media 

5) Mengembangkan alat evaluasi 
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