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ABSTRAK
/dosen profesionaladalahguru/dosenyang mengenaltentangdirinya. Yaitu, dirinya adalah
yang dipanggil untuk mendampingipesertadidik untuk/dalam belajar,Guru dituntut
tahu terus-menerusbagaimanaseharusnyapesertadidik itu belajar.Maka, apabila ada
dan mencarijalan keluar
n pesertadidik, guru terpangglluntuk menemukanpenyebabnya
Menjadiguru bukan
ataumalahanmenyalahkannya.
a pesertadidik bukanmendiamkannya
dan ditentukanmelaluiuji kompetensi
ah prosesyang yang hanyadapatdilalui,diselesaikan
perkara
hati,
mengajaradalahprofesi hati, Hati
guru
menyangkut
sertifikasi.Karenamenjadi
banyak berperan atau lebih daripada budi, Oleh karena itu, pengolahan hati harus
patkan perhatian yang cukup, yaitu pemurnianhati atau motivasi untuk menjadi guru. Sikap

hf pengajar
ndung. SD,
Sindanglaut
;l dan 52
a Indonesia
Menulis di
ian Rakyat
!s Jakarta;
rtWawasan
rcbagainya.
rn, budaya,
tL maupun
penelitian
lajarannya,
t Indonesia,
dsi tunggal

harus senantiasadipupuk adalah kesediaanuntuk mengenaldiri dan kehendakuntuk
urnikan keguruannya.Mau belajardenganmeluangkanwaktu untuk menjadiguru. Seorang
yang tidak bersediabelajar,tak mungkinkerasandan banggamenjadiguru. Kerasandan
an ataskeguruannyaadalahlangkahuntuk menjadiguru yangprofesional.

AHULUAN

SeorangPendidik (Guru atau Dosen)
h sebuah profesi, sebagaimanaprofesi
ya merujuk pada pekerjaanatau jabatan
menuntut keahliarytanggungjawab, dan
n. Suatu profesi tidak bisa di lakukan
sembarang orang yang tidak dilatih atau

iapkanuntuk itu. Suatuprofesiumumnya
bang dari pekerjaan (vocational), yang

ian berkembangmakin matang serta
iang oleh tiga hal: keahlian, komifinen, dan

mpilan,yang membentuksebuahsegitiga
sisi yang di tengahnya terletak
ionalisme.

(Sumber:

Bulletin

PPPG

is,EdisiSeptember
2002:19)
Senada dengan itu, secara implisit
Undang-UndangNomor 20 tahun 2003
SistemPendidikanNasionaldinyatakao
a guru lDosen adalah..... tenaga
ional yang bertugas merencanakan dan

kan proses pembelajarao menilai
perrbelajararumelakukanpembimbingan
pdatihan serta melakukan penelitian dan
kepadamasyarakatterutamabagi
pada perguruantinggi (pasal39 ayat
acuan normatif ini ditindaklanjuti

IIU No. 14tahun2005tentangGuru dan

Dosen,pasalL, angkat: Gu.rumaupun Dosen
adalah pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing,
dan
mengarahkan, melatiln, menilai,
mengevaluasipeserta didik pada pendidikan
anak usia dini, jalur pendidikan formal,
pendidikandasar,pendidikanmenengahdan
Tinggi.
Pendidikan
Menurut Dedi Supriadi(1999),profesi
kependidikan
dan/ataukeguruandapatdisebut
sebagaiprofesiyang sedangtumbuh(emerging
belum
profession)yang tingkat kematangannva
sampaipadaapayangtelahdicapaiolehprofesiprofesi tua (old yofession)seperti: kedokteran,
hukum, notaris, farmakologi, dan arsitektur,
Selama tni, di lndonesia, seorang sarjana
pendidikanatau sarjanalainnya yang bertugas
di institusi pendidikan dapat mengajar mata
sesuai
saja,
pelajaran
apa
pendidik
kebutuhan/kekosongan/kekurangan
mata pelajarandi sekolahitu, cukup dengan
"surattugag"dari pimpinan.
Hal inilah yang merupakansalah satu
penyebab lemahnya profesi pendidik di
Indonesia. Adapun kelemahan-kelemahan
lainnyayang terdapatdalam profesi.keguruan
di lndonesia, antara lain berupa: (1) N{asih
rendahnvakuaiifikasipendidikaneuru / DG€tl

