Tinjauan Mata Ajar

P

engembangan profesionalitas guru PAUD semakin menjadi
perhatian khusus pemerintah terutama setelah pemerintah
membentuk Direktorat PAUDNI. Adanya direktorat PAUDNI
tersebut menegaskan betapa pentingnya peran Anda sebagai Guru PAUD
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia
dini. Agar semua anak didik di Indonesia dapat mengembangkan
kemampuannya secara optimal diperlukan guru atau pendidik anak usia
dini yang profesional. Kebijakan pemerintah untuk mendapatkan
pendidik PAUD yang sesuai standar pemerintah Indonesia telah pula
dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang
mengatur para pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan
Pendidikan Anak Usia Dini.
Modul mata ajar Program Sertifikat Guru Pendamping Muda
(PSGPM) ini merupakan bahan pembelajaran cetak yang terbagi menjadi
enam modul. Modul masa ajar ini merupakan muara dari kegiatan
PSGPM-UT karena itu pada mata ajar ini Anda harus mengikuti uji
kompetensi. Topik-topik yang ada di bahan pembelajaran cetak mata ajar
ini terdiri dari Makna dan Implikasi UU Sistem Pendidikan Nasional dan
Permen 137/2014 terhadap PAUD; Kualifikasi guru PAUD berdasarkan
standar KKNI; Kompetensi pendidik PAUD dan berbagai konsep dalam
profesionalitas guru PAUD termasuk pentingnya seorang guru PAUD itu
menjadi guru “kaya” dan memahami entrepreneurship; Kode etik guru,
fungsi dan perannya dalam profesionalitas guru; Jenis, peran dan fungsi
dari organisasi profesi; serta Penerapan Profesionalitas Guru PAUD dalam
hal praktek mengajar di kelas tempatnya mengajar dan praktek
simulasi di kelas tutorial tatap muka.
Dalam pelaksanaan proses belajar di kelas, setiap topik perlu
mengalokasikan waktu pembelajaran yang sesuai dengan muatan setiap
materi modul. Untuk meningkatkan wawasan peserta PSGPM-UT, maka
saat mempelajari modul mata ajar ini, tutor juga akan menugaskan
peserta PSGPM-UT untuk mempelajari beberapa video pembelajaran dari
Youtube dan dari Portal Guru Pintar (Guru Pintar Online/GPO) yang
ditayangkan secara online melalui web UT. Para peserta PSGPM juga akan
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selalu diingatkan untuk mengerjakan tugas mandiri yang terdapat di
setiap modul mata ajar ini.
Secara umum kompetensi yang diharapkan dapat Anda kuasai
setelah Anda mempelajari modul mata ajar ini adalah Anda diharapkan
dapat:
1.
menjelaskan berbagai beberapa kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan Guru/Pendidik Anak Usia Dini,
2.
menjelaskan tentang kualifikasi guru PAUD berdasarkan standar
KKNI,
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

menjelaskan kompetensi pendidik PAUD berdasarkan standar
PAUD,
menjelaskan berbagai konsep dalam profesionalitas guru PAUD
(profesi dan profesionalisme guru) dan pengembangan karier guru
PAUD,
menjelaskan tentang menjadi guru PAUD yang “kaya”,
memberi contoh penerapan kewirausahaan dalam PAUD,
menjelaskan tentang organisasi suatu profesi, terutama organisasi
profesi pendidik PAUD,
menjelaskan tentang kode etik guru, fungsi dan perannya dalam
profesionalitas guru,
menerapkan profesionalitas guru PAUD ke dalam kegiatan belajar
mengajar di kelas tutorialnya,
menerapkan profesionalitas guru PAUD ke dalam kegiatan belajar
mengajar di kelas sendiri.

Untuk mengukur pemahaman peserta PSGPM terhadap materi
bahan pembelajaran cetak mata ajar ini secara mandiri, maka setiap
modul telah dilengkapi dengan latihan dan tes formatif. Hal ini dapat
digunakan pula untuk mengevaluasi pemahaman Anda sebagai peserta
PSGPM. Kompetensi yang diharapkan dapat Anda kuasai dari mengikuti
PSGPM ini adalah Anda sebagai peserta PSGPM dapat menerapkan
profesionalitas guru PAUD.
Selain itu, peserta PSGPM juga diarahkan untuk selalu menuliskan
pendapat, pemikiran dan sarannya dalam bentuk refleksi diri yang harus
dituliskan dalam jurnal tutorial tatap muka atau jurnal TTM.
Agar Anda sebagai peserta PSGPM dapat lebih mudah memahami
isi modul mata ajar ini, maka setiap modul terbagi menjadi dua atau tiga
Kegiatan Belajar (KB). Tentunya dalam pelaksanaan proses belajar di
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kelas, setiap topik perlu mengalokasikan waktu pembelajaran yang sesuai
dengan muatan setiap materi modul. Untuk meningkatkan wawasan
Anda sebagai peserta PSGPM, maka saat mempelajari modul mata ajar
ini, Anda diarahkan pula untuk mempelajari dan menggunakan beberapa
video pembelajaran dari Portal Guru Pintar (GPO). Anda dapat
mempelajarinya melalui web UT di Portal Guru Pintar (GPO).
Secara lebih rinci Anda dapat mempelajari peta kompetensi dari
modul mata ajar ini sebagai berikut. Perlu diingat bahwa Tujuan
Instruksional Umum mata ajar adalah TIU mata ajar atau kompetensi
akhir yang akan Anda peroleh setelah mempelajari modul mata ajar ini.
Untuk mencapai kompetensi akhir mata ajar, Anda perlu menguasai
kompetensi-kompetensi khusus yang susunannya dapat Anda pelajari
dari peta kompetensi berikut ini.
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