
FUNGSI GURU DALAM KELAS



EMPAT TIPE GURU

Guru biasa : Telling

Guru yang baik : Explaining

Guru yang superior : Demonstrating

Guru yang hebat : Inspiring



BEDA TUGAS POKOK, PERAN, DAN FUNGSI

Tugas Pokok : apa yang dikerjakan

Peran : kewenangan

Fungsi : jabatan / pekerjaan yang dilakukan,

berkedudukan, bertugas



TUPOKSI GURU:

1. Teoritis

• Fungsi profesional

• Fungsi sosial

• Fungsi personal

2. Praktis (Permenpan Nomor 16 Tahun 2009)

• Pendidikan

• Pengajaran (PBM)

• Pengembangan keprofesian berkelanjutan / PKB

(pengembangan diri, karya ilmiah, karya inovatif)

• Penunjang



FUNGSI GURU DALAM KELAS

INTRUCTIONAL

MANAGERIALEDUCATIONAL

GURU EFEKTIF

Ketika guru dan siswa bertemu dalam kelas, akan terjadi 3 peristiwa, yakni: 
instructional, educational, dan managerial.



FUNGSI INSTRUKSIONAL

Sebagai pengajar (instruksional), guru

merencanakan program pengajaran dan

melaksanakan program yang telah disusun,

dan mengadakan penilaian setelah

program itu dilaksanakan.

Guru diharapkan memiliki pengetahuan

yang luas tentang disiplin ilmu yang harus

diampu untuk ditransfer kepada siswa.



Guru dalam hal ini harus menguasai materi yang akan diajarkan,

menguasai penggunaan strategi dan metode mengajar yang akan

digunakan untuk menyampaikan bahan ajar, dan menentukan alat

evaluasi pendidikan yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar

siswa, aspek-aspek manajemen kelas, dan dasar-dasar kependidikan.



FUNGSI EDUCATIONAL

Sebagai seorang pendidik (educator), guru mengarahkan peserta

didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil,

seiring dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia.



Setiap guru dalam fungsi ini harus berusaha mendidik murid-muridnya

menjadi manusia dewasa. Peranan ini akan dapat dilaksanakan bila

guru memenuhi syarat-syarat kepribadian dan penguasaan ilmu.



Guru akan mampu mendidik dan mengajar apabila ia mempunyai

kestabilan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk

memajukan anak didik, bersikap realistik, jujur dan terbuka serta

peka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi

pendidikan.



FUNGSI MANAGERIAL

Sebagai manajer guru bertanggung jawab memelihara

lingkungan fisik kelasnya, agar senantiasa menyenangkan untuk

belajar dan mengarahkan atau membimbing proses-proses

intelektual dan sosial di dalam kelasnya.



Guru dengan demikian tidak hanya memungkinkan siswa belajar,

tetapi juga mengembangkan kebiasaan bekerja dan belajar secara

efektif di kalangan peserta didik.



IG


