
 SEMINAR NASIONAL

 PENDIDIKAN IPA

:Penyelenggara

   Program Studi Pendidikan IPA 1 S
 FMIPA UNNES

:Tema

“    Membangun Profesionalisme Guru IPA 
  Melalui Penyelenggaraan Pendidikan 

  ( )Profesi Guru PPG ”
 :Sekretariat Panitia

Program Studi Pendidikan IPA S1
FMIPA Universitas Negeri Semarang

Kampus Sekaran Gunungpati. Telp. (024) 8508112, 
Email: semnas_pendipa@yahoo.com

A. RASIONAL
Pemerintah  menyediakan  tempat  40.000  kursi 

bagi  sarjana  jurusan  apa  pun  untuk  mengikuti 
Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG).  Berbekal  sertifikat 
pendidikan profesi inilah, sarjana bisa melamar menjadi 
guru  pegawai  negeri  sipil  maupun  guru  swasta. 
”Nantinya,  yang  bisa  menjadi  guru  hanyalah  mereka 
yang memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru,” kata 
Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen 
Pendidikan  Nasional  Fasli  Jalal  di  Jakarta,  Rabu 
(22/10).  Penetapan kuota 40.000 calon guru itu sudah 
mendekati  kebutuhan  riil  guru  untuk  menggantikan 
guru  yang  pensiun  dan  permintaan  tenaga  pendidik 
baru. (Dikutip dari http://dikti.go.id.)  

Untuk  mengkomunikasikan  dan  memfasilitasi 
program  pemerintah  tentang  penyelenggaraan 
pendidikan  profesi  guru  bagi  para  pengembang 
kebijakan,  praktisi,  dosen,  guru  dan  pemerhati 
pendidikan. Progam Studi Pendidikan IPA S1 FMIPA 
Universitas  Negeri  Semarang,  terdorong  untuk 
menyelenggarakan  Seminar  Nasional.  Seminar 
Nasional  tersebut  bertema  “Membangun 
Profesionalisme  Guru  IPA  Melalui  Penyelenggaraan 
Pendidikan Profesi Guru (PPG)”. Kegiatan seminar ini 
juga  dirancang  sebagai  wahana  terjadinya  interaksi 
profesional  antar-unsur  komunitas  pendidikan  IPA di 
Indonesia  untuk saling bertukar pikiran,  pengetahuan, 
pengalaman,  dan  gagasan,  untuk  mengakselerasi 
peningkatkan  kualitas  pendidikan  IPA.  Seminar  ini 
diharapkan  dapat  mengkomunikasikan  berbagai  hal 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan profesi 
guru  dalam mewujudkan  guru  IPA  yang  profesional. 
Penyelenggaraan  seminar  nasional  ini  didorong  oleh 
banyaknya para guru mulai dari tingkat dasar  sampai 
menengah belum memamahi apa, mengapa, bagaimana, 
dan  kapan  penyelenggaraan  Pendidikan  Profesi  Guru 
(PPG) tersebut.

B. TUJUAN 
1. Mengkomunikasikan  dan  memfasilitasi 

pertukaran  informasi  antara  peserta  seminar 
dengan  nara  sumber  yang  kompeten  terkait 
penyelenggaraan pendidikan profesi guru (PPG). 

2.  Meningkatkan  jejaring  kerjasama  antara  para 
guru IPA dengan program studi pendidikan IPA-
S1 FMIPA UNNES.  

3. Memfasilitasi  pertukaran  informasi  ilmiah 
berkaitan pembelajaran IPA yang aktif, kreatif, 
inovatif, dan menyenangkan.    

C. TOPIK SEMINAR
Ruang lingkup dari topik seminar ini meliputi;
1. Profesionalisme Guru IPA 
2. Pendidikan Profesi Guru (PPG)
3. Penelitian  dan  kajian  konseptual  tentang 

pembelajaran IPA aktif (PAKEM)

D. PESERTA
Peserta  terdiri  atas  dosen,  guru,   mahasiswa, 
praktisi, serta pemerhati pendidikan IPA

E. PROGRAM SEMINAR
Seminar  terdiri  atas  sesi  pleno  dengan  tiga 
pembicara utama, sesi presentasi oral secara paralel 
sesuai topik seminar. 
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