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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengisi pembangunan 

yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional 

adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara 

terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif dan kreatif oleh 

seluruh komponen bangsa, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal 

disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: 

Pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 
agar menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat sebagai unit 

pelaksana teknis Departemen yang  berkedudukan di provinsi mempunyai tugas 

untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, 

saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan 
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untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan seperti yang dinyatakan dalam PP 

No. 19 tahun 2005.  

 Teacher Self-Evaluation (TSE) merupakan program yang digulirkan oleh 

LPMP Jawa Barat untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi LPMP dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. 

Dalam pasal 5 poin (3) dinyatakan bahwa: 

Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan 
pemetaan, analisis dan supervisi penjaminan mutu satuan pendidikan 
termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian 
standar mutu pendidikan nasional.  
 
 TSE merupakan salah satu program supervisi untuk penjaminan mutu 

pendidikan yang mengarahkan dan membimbing guru, sebagai ujung tombak 

pendidikan, dalam mengevaluasi atau menilai diri sendiri sebagai perbaikan dan 

dapat melakukan pengembangan profesinya sebagai peningkatan kualitas diri agar 

dapat meningkatkan kemampuan pedagogik mereka demi meningkatnya mutu 

pendidikan. 

Digulirkannya Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (UGD) semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam peningkatan 

mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan. UGD menyebutkan bahwa ke 

depan guru dipersyaratkan untuk memiliki kualifikasi akademik yang relevan dan 

menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kompetensi sebagai agen 

pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru meliputi kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.  
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 Mulyasa E. (2008:5) menyatakan bahwa guru merupakan komponen paling 

menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat 

perhatian sentral, pertama dan utama. Mulyasa melanjutkan bahwa sedikitnya 

terdapat tujuh indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas utamanya mengajar, yaitu: 

a. Rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran; 

b. Kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas; 

c. Rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan 

kelas (classroom action research); 

d. Rendahnya motivasi berprestasi; 

e. Kurang disiplin; 

f. Rendahnya komitmen profesi; 

g. Rendahnya kemampuan manajemen waktu. 

 Untuk membantu guru dalam pemenuhan kriteria kompetensinya, maka 

LPMP Jawa Barat pada Tahun 2007 telah menggulirkan program Teacher Self 

Evaluation (TSE) sebagai bagian dari kegiatan Evaluasi Mandiri Sekolah (EMS). 

Melalui evaluasi mandiri akan teridentifikasi kelemahan-kelemahan yang 

menghambat peningkatan mutu, sehingga teridentifikasi langkah-langkah 

peningkatannya (www.ofsted.gov.uk). Kemudian pada tahun 2008, kegiatan lebih 

dititikberatkan kepada penguatan pemahaman guru tentang arti evaluasi mandiri, 

yang akan mengarah pada pengembangan profesi dan berdampak pada kualitas 

kompetensi pedagogik guru.  
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  Pelaksanaan TSE adalah berdasarkan dari pemetaan mutu pendidikan dan 

merupakan salah satu sistem fasilitasi peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

khususnya di Jawa Barat sesuai dengan tupoksi LPMP. Dari hasil pemetaan 

tersebut diketahui bahwa guru tidak pernah melakukan refleksi terhadap 

kemampuan dirinya baik dengan cara evaluasi mandiri maupun pengembangan 

profesi sehingga berpengaruh terhadap kompetensinya (PPMP, 2007). Seperti 

yang dikemukakan oleh  Wu H. (1999) dan Goya S. (2006) bahwa guru 

mengalami kesulitan akan kemampuan mereka ketika in-service training terutama 

kompetensi pedagogik mereka. Sehingga pengembangan profesi merupakan suatu 

hal mendasar yang penting bagi peningkatan kompetensi mereka.  

 Dengan digulirkannya model TSE ini, diharapkan terjadi suatu perubahan 

yang cukup signifikan bagi guru untuk terjadinya penjaminan mutu pendidikan 

yang efektif dan efisien secara terus menerus yang berasal dari internal pribadi 

guru itu sendiri.  

 Dalam model TSE ini yang dilaksanakan LPMP, guru melaksanakan 

evaluasi diri berdasarkan uji kompetensi yang dilakukan secara tes tulis dan 

kinerja. Dalam tes tulis soal meliputi kompetensi pedagogik dan profesional 

sedangkan tes kinerja adalah observasi yang instrumennya telah disepakati oleh 

guru itu sendiri. Setelah melalui tes ini terlihat kelemahan dan kelebihan guru 

sehingga terdapat bukti yang relevan. Guru pun membuat bundel portofolio 

sendiri untuk mendokumentasikan segala kegiatan dan hasil karya pembelajaran 

dan profesi diri. Setelah diidentifikasi maka dirumuskan pengembangan profesi 

apa yang dibutuhkan oleh guru tesebut. Model TSE ini diharapkan dapat 
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meningkatkan kompetensi pedagogik guru yang merupakan unsur penting 

didalam pembelajaran untuk memberikan pemahaman content of knowledge yang 

baik kepada peserta didik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

  Permasalahan yang timbul dalam ranah penelitian yang akan 

dilaksanakan sehubungan pasca pelaksanaan TSE, adalah sebagai berikut:   

1. Faktor internal dalam diri guru mencakup hal-hal berikut: (a) memupuk 

semangat dalam memperbaiki diri secara terus menerus; (b) mempertahankan 

rasa antusias dalam bekerja; (c) mengekspresikan diri baik dalam 

keberhasilan atau kegagalan; (d) datang tepat waktu ke kelas; (e) mengambil 

manfaat dari pengalaman yang pernah dialami. 

2.  Faktor eksternal dari luar diri guru mencakup hal-hal: (a) lingkungan;         

(b) perubahan; (c) tantangan; (d) penghargaan. 

3. Kompetensi yang dimiliki guru dan dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal berhubungan dengan hal-hal berikut: (a) pemahaman karakteristik 

peserta didik; (b) pemilihan strategi pembelajaran yang variatif;                   

(c) punishment dan rewards; (d) pengembangan perangkat pembelajaran;     

(e) pemahaman content of knowledge; (f) penekanan refleksi pada peserta 

didik. 

Faktor internal dapat penulis gambarkan dengan evaluasi diri guru yang 

merupakan penyadaran diri akan eksistensinya sebagai guru dan faktor eksternal 

berupa pengembangan profesi yang merupakan dorongan dari luar untuk 
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mengembangkan dirinya. Sehingga terbentuk pertanyaan seberapa besar guru 

mengetahui faktor internalnya melalui evaluasi diri dan faktor eksternalnya 

melalui pengembangan profesi yang berkesinambungan  berdampak pada 

kompetensinya khususnya kompetensi pedagogik sehingga tercapai pembelajaran 

yang maksimal?   

 

C.  Batasan dan Rumusan Masalah 

1.  Batasan Masalah 

Banyak sekali permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis yang berkaitan 

dengan identifikasi masalah yang telah diungkapkan penulis. Tetapi karena 

keterbatasan waktu, tenaga, materi dan teori maka masalah dibatasi hanya pada: 

a. Evaluasi diri (self-appraisal) yang menjadi dasar dalam menjalankan profesi 

guru. Evaluasi diri akan menjadi suatu bentuk self-awareness yang kuat, yang 

mendasari self-esteem dan self-efficacy dalam setiap diri guru sehingga akan 

terbentuk pola pikir,  sikap dan tindak yang sesuai dan ideal bagi guru. 

b. Pengembangan profesi yang merupakan faktor eksternal berupa tujuan, 

tantangan dan dukungan bagi guru dalam mengembangkan kompetensinya 

untuk memajukan pendidikan. Tanpa adanya pengembangan profesi, guru akan 

tertinggal oleh perkembangan jaman, dimana pendidikan adalah hal yang 

dinamis baik sisi sumber daya manusianya maupun sisi tuntutannya. 

c. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang penting bagi 

guru dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang profesional yang 

melakanakan tugasnya sebagai seorang pendidik.  
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimana pengaruh evaluasi diri terhadap kompetensi pedagogik guru? 

b. Bagaimana pengaruh pengembangan profesi terhadap kompetensi pedagogik 

guru? 

c. Bagaimana pengaruh evaluasi diri dan pengembangan profesi terhadap 

kompetensi pedagogik guru? 

  

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji pengaruh evaluasi diri terhadap kompetensi pedagogik guru. 

b. Untuk menguji pengaruh pengembangan profesi terhadap kompetensi 

pedagogik guru. 

c. Untuk menguji pengaruh evaluasi diri dan pengembangan profesi terhadap 

kompetensi pedagogik guru. 

2.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik langsung maupun tidak 

langsung bagi LPMP Jawa Barat, pemerintah dan pengembang ilmu: 
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a. Manfaat Teoritis 

1) Bagi LPMP Jawa Barat,  sebagai bahan masukan bagi LPMP Jawa Barat 

dalam pengembangan ilmu selanjutnya mengenai evaluasi diri dan 

pengembangan profesi serta kompetensi pedagogik guru dan secara khusus 

bagi pengembangan Program TSE selanjutnya.  

2) Bagi Pemerintah, sebagai gambaran dalam pengembangan ilmu terutama 

pengaruh evaluasi diri dan pengembangan profesi terhadap kompetensi 

pedagogik guru. 

3) Bagi Pengembang Ilmu,  sebagai sebuah pengayaan dalam pengembangan teori 

pengembangan evaluasi diri dan profesi. 

b.  Manfaat praktis 

1) Bagi LPMP Jawa Barat, sebagai landasan dalam pembuatan program 

penjaminan mutu pendidikan selanjutnya. 

2) Bagi Pemerintah, sebagai gambaran mengenai kondisi kompetensi pedagogik 

guru sehingga menjadi landasan dalam membuat kebijakan yang tepat. 

3) Bagi Pengembang ilmu, sebagai sebuah pengayaan dalam aplikasi kurikulum 

dan proses pendidikan khususnya dalam pengembangan evaluasi diri dan 

profesi. 
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E. Kerangka Pikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 
 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Guru yang profesional adalah guru yang mempunyai performa yang baik. 

Untuk memenuhi kriteria tersebut, dibutuhkan kompetensi. Guru harus memenuhi 

empat kompetensi: kepribadian, sosial, profesional dan pedagogik. Mengapa 

hanya kompetensi pedagogik saja yang menjadi variabel independen? Karena 

menurut penulis, kompetensi pedagogik merupakan hal yang kadang terlupakan 

oleh sebagian guru dikarenakan beberapa faktor, seperti masa kerja, senioritas, 

kebiasaan, tidak melakukan pengembangan pofesi dan perubahan kurikulum yang 

cukup membingungkan sebagian guru dalam menyampaikan materi dan 

mengelola pembelajaran.  

Dengan dukungan evaluasi diri guru dapat melihat kelebihan dan 

kekurangan dirinya, dan kemudian dilakukan pengembangan profesi baik untuk 

memenuhi kekurangan diri hasil dari evaluasi diri maupun tuntutan tujuan dari 

Competency  
(pedagogic) 

Evaluasi diri 
(Self-appraisal) 

Professional 
Development 

Performance 
Guru professional 
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institusi dimana ia mengabdi, maka kompetensi ini akan terus terasah dan dapat 

memenuhi tujuan pendidikan atau sekolah. 

 

F.  Asumsi Dasar 

Kesadaran diri akan tujuan, kelemahan dan kelebihan akan membawa guru 

kepada pemikiran yang berkembang. Dengan adanya kesadaran tersebut sebagai 

faktor internal akan membuat guru semakin maju, mengikuti perkembangan 

jaman, haus akan pengetahuan dan secara tidak langsung akan berdampak kepada 

peserta didik, sekolah dan pembelajaran yang menyenangkan.  Faktor eksternal 

pun mempengaruhi guru seperti tujuan pendidikan atau sekolah, komitmen antar 

warga sekolah serta globalisasi yang berdampak pada pendidikan.  

Sementara itu, guru telah mempunyai karakteristik sebagai seorang 

pendidik dan standar atau kriteria tertentu yang telah ditentukan pemerintah. 

Karakteristik dan kemampuan itulah yang disebut kompetensi dimana pemerintah 

telah menentukan empat kompetensi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Evaluasi diri, merupakan salah satu cara dalam performance appraisal. 

“Performance appraisal concerned with determining how well employees are 

doing their jobs, communicating that information to employees, agreeing on new 

objectives and establishing a plan for performance improvement” (Stone R., 

1998:276).  

Lebih jauh lagi Stone menyebut tentang evaluasi diri: “self-evaluation 

occurs where employees evaluate their own performance”. Penilaian kinerja 

berhubungan dengan bagaimana guru melaksanakan tugasnya, kemudian 
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dikomunikasikan, dan berkomitmen dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sehubungan dengan peningkatan performa. Dengan melakukan evaluasi diri, guru 

menilai sendiri performanya, dan dapat pula didiskusikan secara terbuka dengan 

rekan, atasan atau mungkin dengan peserta didiknya demi mengembangkan dan 

meningkatkan pembelajaran. Hipotesis dari Tang, Baldwin dan Frost (1997) 

dalam Fletcher C. (2002: 125) lebih menguatkan bahwa ‘internals would be less 

affected by appraisals feedback than externals’. Jelas bahwa evaluasi diri yang 

berupa umpan balik internal akan lebih berdampak pada diri individu tersebut 

dibandingkan dari faktor eksternal. 

Spencer L. dan Spencer S. (1993:286) menyatakan tentang pengembangan 

profesi atau karir: 

“Competency-based training and development activities include 
formal training programs; development center feedback; self-
development resource guides; computer and interactive video-assisted 
self-instruction; job assignments; mentoring relationships; and 
organizational structure, process, and culture intervention designed to 
increase individuals’ competence.”  

 
Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis asumsikan bahwa  kompetensi 

seseorang akan meningkat dengan adanya aktivitas training, umpan balik, 

pengembangan media, penugasan, mentoring, struktur, proses dan budaya 

organisasi yang merupakan faktor eksternal.  

Richards J. (2005: 212) menyatakan: 

“As teachers develop experience in teaching, the institution needs to 
create an environment in which teachers can further develop their 
teaching skills and subject-matter knowledge, deepen their 
understanding of teaching and themselves as teachers, and have 
opportunity for further professional development”. 
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Maknanya bahwa untuk berkembangnya seorang guru, institusi sebaiknya 

menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga guru dapat mengembangkan 

kompetensi pedagogiknya, memahami diri sendiri sebagai guru dan memberikan 

kesempatan untuk pengembangan profesinya. Inilah dasar asumsi penulis, bahwa 

evaluasi diri dan pengembangan profesi sangat mempengaruhi kompetensi 

pedagogik guru.  

 

G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan asumsi di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan evaluasi diri terhadap kompetensi 

pedagogik guru. 

b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengembangan profesi terhadap 

kompetensi pedagogik guru. 

c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan evaluasi diri dan pengembangan 

profesi terhadap kompetensi pedagogik guru. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini mengungkapkan tentang sikap dan perilaku guru yang 

diungkapkan lewat kesadaran diri yang merupakan partisipan program TSE 

LPMP Jawa Barat. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah evaluasi diri, 

pengembangan profesi dan kompetensi pedagogik. Adapun yang menjadi objek 

penelitian adalah guru sekolah partisipan TSE pada tahun 2008.  
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Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 

kuantitatif yang didukung dengan metode deskriptif. Seperti yang dikemukakan 

Masri S. (2003:21) bahwa penelitian survey dapat digunakan untuk maksud       

(1) penjajagakan (explorative), (2) deskriptif, (3) penjelasan (explanatory atau 

confirmation), (4) evaluasi, (5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di 

masa yang akan datang, (6) penelitian operasioanl, dan (7) pengembangan 

indikator sosial. Studi yang dikembangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan angket. 

Lokasi penelitian dilakukan pada empat sekolah yang mengikuti program 

TSE yaitu SD Negeri 2 Parungseah (Kabupaten Sukabumi), SD Negeri 

Sindangsari (Kabupaten Bandung Barat), dan SMP Negeri 1 Jatiwangi dan 

Sukahaji (Kabupaten Majalengka) teknik analisis yang digunakan adalah korelasi 

ganda dan regresi, yaitu untuk mengetahui pengaruh antar variabel. 


