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Tinjauan Mata Kuliah

P

engembangan profesionalitas guru menjadi perhatian khusus bagi
pemerintah khususnya setelah Departemen Pendidikan Nasional
membentuk Direktorat Jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal
Pengembangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang disebut
PMPTK sejak Tahun 2005. Guru merupakan profesi penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pada masa balita (06 th) yang merupakan usia emas (the golden age) sangat memerlukan guru
yang profesional. Tuntutan akan guru yang profesional pada masa ini
merupakan suatu keharusan.
Dikeluarkannya beberapa Kebijakan baru oleh pemerintah mengenai
pendidikan seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru N0. 15 Tahun
2005, Peraturan Pemerintah N0. 19 Tahun 2005, sangat berpengaruh terhadap
pengembangan profesi guru/pendidik PAUD dan juga tuntutan yang harus
dipenuhi dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, calon guru/
pendidik PAUD perlu memahami kebijakan tersebut selain untuk
menambah wawasan tentang profesinya juga sebagai bekal untuk
mengembangkan karir di masa mendatang. Selain itu guru/pendidik PAUD
perlu memahami tentang tuntutan kualifikasi, kedudukan PAUD dalam
pendidikan nasional, profil guru, kompetensi, karir, kiat menjadi guru
PAUD yang ”kaya” dan cara pendidik PAUD menerapkan entrepreneurship.
Setelah Anda mempelajari mata kuliah Pengembangan Profesionalisme
Guru/Pendidikan Anak Usia Dini, diharapkan dapat menerapkan
profesionalisme pendidik/guru PAUD. Pemahaman Anda yang baik terhadap
pengembangan profesi dapat membantu Anda meningkatkan motivasi
menjadi guru PAUD dan juga pengembangan diri untuk mencapai
kesuksesan dalam merintis karir menjadi guru/pendidik PAUD. Profesi
guru/pendidik PAUD bukanlah merupakan profesi baru dan bagi yang ingin
mengembangkan karirnya dapat melanjutkan ke program Master pendidikan
PAUD dan program Doktor PAUD.
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Secara khusus melalui mata kuliah Pengembangan Profesionalitas Guru
PAUD, Anda diharapkan mampu menjelaskan hal-hal berikut.
1. Makna dan implikasi UU Sisdiknas terhadap PAUD.
2. Kedudukan PAUD dalam pendidikan Nasional kita.
3. Profil Guru/Pendidik PAUD.
4. Karir dan pengembangan profesionalisme guru/pendidik PAUD.
5. Hakikat guru kaya.
6. Hakikat entrepreneurship dalam pendidikan.
Untuk memudahkan Anda mencapai seluruh kemampuan tersebut, maka
materi mata kuliah ini dikemas ke dalam 6 modul, sebagai berikut.
Modul 1 Makna dan implikasi UU Sisdiknas terhadap PAUD.
Modul 2 Kedudukan PAUD dalam pendidikan Nasional Kita.
Modul 3 Profil Guru/Pendidik PAUD.
Modul 4 Karier dan pengembangan Profesionalisme Guru/Pendidik
PAUD
Modul 5 Hakikat Guru ”Kaya”.
Modul 6 Hakikat Entrepreneurship dalam Pendidikan.
Diharapkan Anda mempelajari materi mata kuliah ini dengan cermat
sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada di setiap modul. Anda perlu
juga mengerjakan semua latihan, tugas maupun tes formatif yang diberikan
dengan sungguh-sungguh sebagai umpan balik untuk mengetahui sejauh
mana pemahaman Anda terhadap materi yang ada dalam modul. Hanya
dengan upaya yang sungguh-sungguh tersebut Anda berhasil mencapai
kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini.
Selamat belajar, sukses selalu menyertai Anda!
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