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Tinjauan Mata Kuliah 

Mata Kuliah Profesi Keguruan (MKDK 4005) termasuk kelompok mata kuliah 
dasar keguruan (MKDK) yang wajib diikuti oleh mahasiswa semua jurusan di 

FKIP. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan 
yang harus dimiliki oleh seorang guru agar menjadi terampil sebagai seorang pendidik 
yang profesional dan untuk pengembangan diri Anda dalam melaksanakan tugas sebagai 
guru yang profesional. Dengan menguasai dan memahami materi profesi keguruan ini, 
diharapkan kemampuan profesional Anda sebagai guru akan lebih meningkat. Tugas 
utama guru sebagai salah satu dari anggota profesi keguruan adalah memberi pelayanan 
kepada masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kemampuannya 
secara terus-menerus harus dilatih dan ditingkatkan. Pada dasarnya, setiap anggota 
profesi dalam melaksanakan tugasnya menuntut keahlian khusus yang harus dipelajari 
untuk pencapaian kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan  yang harus dipelajari 
sesuai bidangnya.

 Selanjutnya, Anda diharapkan dapat mempelajari dan mengkaji secara 
mendalam materi yang ada dalam modul ini. Modul 1 membahas pengertian dan rasional 
profesi keguruan, fungsi peran, serta ruang lingkup profesi. Modul 2 membahas hakikat 
kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Modul 3 membahas pembelajaran 
yang mendidik dan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran disertai 
dengan materi teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran 
dan pengembangan diri. Modul 4 membahas hakikat pembelajaran, taksonomi tujuan 
pembelajaran, penulisan taksonomi tujuan pembelajaran dengan kata kerja, komponen-
komponen pembelajaran, dan prosedur pembelajaran. Modul 5 membahas tugas guru 
sebagai pendidik, karakteristik peserta didik, tugas guru sebagai pembimbing, dan 
pengembangan potensi peserta didik. Modul 6 membahas kode etik guru dan organisasi 
profesi guru serta pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Secara 
umum, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan memiliki wawasan 
yang memadai dan sikap yang positif terhadap profesi keguruan sehingga mampu 
memberi layanan pendidikan bagi anak-anak dan mampu melaksanakan tugas sebagai 
guru yang profesional. Secara lebih perinci, Anda diharapkan memiliki kemampuan 
sebagai berikut.
1. Menjelaskan hakikat profesi keguruan.
2. Mendeskripsikan sosok utuh kompetensi profesional guru.
3. Mendeskripsikan tugas dan peran guru dalam pembelajaran.
4. Menjelaskan hakikat pembelajaran dan taksonomi tujuan pembelajaran.
5. Menjelaskan tugas guru sebagai pendidik dan pembimbing.
6. Meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, mata kuliah ini diorganisasikan menjadi enam 
modul, yaitu 
1. hakikat profesi keguruan,
2. sosok utuh kompetensi profesional guru,
3. tugas dan peran guru dalam pembelajaran,
4. hakikat pembelajaran dan taksonomi tujuan pembelajaran,
5. tugas guru sebagai pendidik dan pembimbing,
6. meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Agar Anda dapat menguasai materi modul ini dengan baik, ikutilah petunjuk 
belajar berikut.
1. Bacalah setiap modul dengan baik dan cermat. Jika ada materi yang kurang jelas, 

diskusikan dengan sesama teman atau tanyakan kepada tutor.
2. Selesai membaca modul, buatlah rangkuman sendiri. Tandai bagian-bagian yang 

Anda anggap penting atau tambahkan catatan pinggir yang berupa tanda tanya 
dan pertanyaan konsep lain yang relevan.

3. Kerjakanlah latihan dengan disiplin. Selesaikan tes formatif dengan sungguh-
sungguh. Perhatikan rambu-rambu jawaban sebagai alat ukur tingkat kemampuan 
Anda.

4. Banyak membaca sumber lain yang relevan agar wawasan, pengetahuan, dan 
pengalaman yang sudah Anda miliki bertambah menjadi kaya.

5. Aturlah secara disiplin waktu Anda untuk mempelajari modul ini sehingga materi 
setiap modul dapat Anda kuasai sebelum ujian akhir semester (UAS). Sebaiknya, 
Anda jangan ikut ujian dulu jika belum belajar karena Anda dipastikan tidak akan 
pernah lulus.

Selamat belajar.
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Memiliki wawasan yang  memadai dan sikap positif 
terhadap profesi keguruan sehingga mampu melaksanakan 

tugas sebagai guru yang profesional.

6) Meningkatkan kemampuan profesional secara
berkelanjutan.

4) Menjelaskan hakikat
pembelajaran dan taksonomi tujuan 

pembelajaran.

5) Menjelaskan tugas guru sebagai
pendidik dan pembimbing.

3) Mendeskripsikan tugas dan peran sebagai guru.

2) Mendeskripsikan sosok utuh kompetensi profesional guru.

1) Menjelaskan hakikat profesi keguruan.


