
 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan memegang peranan dalam mengembangkan sumberdaya manusia. 

Demikian juga di Indonesia, kualitas manusia seutuhnya sangat ditentukan oleh kualitas 

pendidikan nasionalnya. Pembinaan kualitas manusia, mengingat manusia merupakan 

subyek dan obyek pengembangan sumberdaya manusia. Undang-undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional mengungkapkan bahwa pembangunan 

pengembangan sumberdaya manusia, terlihat pada tujuan pendidikan nasional sebagai 

berikut: 

 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta betanggung jawab. (UUSPN Nomor 20 Tahun 2003:7) 

  

Sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama menghadapi 

abad ke XXI, ditandai adanya globalisasi, dan persaingan. Maka sektor pendidikan 

termasuk pendidikan tinggi, merupakan hal fundamental untuk mengatasinya. Pendidikan 

merupakan kunci keberhasilan pembangunan manusia Indonesia yang berkesinambungan, 

sehingga sudah sewajarnya penanganan sektor pendidikan mendapat prioritas, dalam 

rangka membangun dan menghasilkan sumberdaya manusia.  

 



 

 

Menghadapi abad ke-XXI, tuntutan peranan perguruan tinggi mengisi 

pembangunan amat menentukan, terutama mengantisipasi peningkatan mutu 

pengembangan, pemerataan kualitas pendidikan tinggi, khususnya melalui perguruan 

tinggi swasta, sehingga  menghasilkan lulusan sesuai kondisi tuntutan pembangunan.  

Memenuhi maksud tersebut di atas, perguruan tinggi swasta Institut Teknologi 

Padang dan Universitas Tamansiswa Padang, bertahap berusaha mewujudkan tujuan 

tersebut. Mengenai hal ini ketua Yayasan Institut Teknologi Padang, (ITP) 

mengemukakan;  

“Bahwa periode sekarang ini prioritas pengembangan ITP ditujukan pada 
peningkatan mutu. Seluruh kebijaksanaan pengembangan didasarkan pada prinsip 
trilogi sasaran yaitu: (1) peningkatan kualitas pendidikan (2) Peningkatan relevansi 
pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dan (3) peningkatan efisiensi 
pengelolaan”. (Buku pedoman ITP 2009:12) 
 
Kedua lembaga PTS ini telah berupaya mengujud pengembangannya dalam rangka 

pencapaian mutu pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetap terlihat 

seperti: peningkatan jumlah dosen tetap, pelayanan proses belajar mengajar, kerjasama, 

sarana dan prasana, kesejahteraan dosen/karyawan, dan beasiswa kepada mahasiswa.  

Pendekatan kebudayaan dalam permasalahan pendidikan mampu mengatasinya, 

termasuk bermacam persoalan dihadapi di tanah air Indonesia tercinta ini. Dalam 

pendekatan kebudayaan Indonesia haruslah lahir sebagai sumbangan dari kantong-kantong 

kebudayaan di Nusantara. Menjadikan sentralistik pusat kebudayaan hanya akan 

melahirkan kebudayaan Indonesia yang metropolis dan rapuh, secara Individu maupun 

kelompok masyarakat, pola pikir dan prilaku hidup sehari-hari sesuai dengan falsafah 

hidup dan nilai-nilai diyakininya, bersumber dari budaya masyarakat sekitarnya. 



 

 

Kebudayaan atau budaya, memberikan sistem manajemen suatu identitas 

menyebabkan keunggulan sistem manajemen itu sukar ditiru pihak lain, budaya itu 

mempunyai akar dan sejarah yang panjang. Perkataan lain, budaya tradisional  merupakan 

keunggulan sekaligus menjamin kelanggengan keunggulan, asalkan budaya  

diaktualiasikan dalam konteks masa kini. Menjelaskan fenomena ini, Barney (1986) dalam 

Hartarto 1991, mengatakan bahwa budaya hanya menjadi keunggulan kompetitif  

berkelanjutan bila unsur budaya itu digali dari sejarah, dan pengalaman kehidupan bangsa 

atau perusahaan  bersangkutan.  

Selanjutnya penulis akan mengungkapkan fenomena yang tampak di Propinsi 

Sumatera Barat (masyarakat Minangkabau), tidaklah mudah mengembangkan PTS terlihat 

banyak PTS yang tidak berkembang, bahkan ada yang ditutup sendiri oleh pengelolanya. 

Sedangkan kedua lembaga PTS Institut Teknologi Padang dan Universitas Tamansiswa ini 

tetap eksis, dan berkembang. PTS Institut Teknologi Padang satu-satunya Institut 

Teknologi di Kopertis Wilayah X (buku Pedoman ITP 2010).  

Disadari setiap lembaga/organisasi mempunyai nilai-nilai budaya, termasuk kedua 

lembaga PTS ini. Nilai-nilai dimiliki oleh suatu masyarakat disebut dengan budaya 

daerah, dapat dikatakan juga sebagai nilai-nilai yang dominan, falsafah yang didukung 

oleh nilai suatu masyarakat pada suatu lembaga/organisasi, termasuk kedua lembaga PTS 

ini.  

Mendasari pemikiran tentang nilai-nilai budaya apa yang dalam pengembangan 

pendidikan tinggi, khususnya jika dikaitkan dengan perubahan dan eksistensi kedua 

lembaga PTS Institut Teknologi Padang dan Universitas Tamansiswa Padang, yang berada 

di Sumatera Barat (Minangkabau). Secara historis mengalami perubahan yang bersifat 



 

 

fenomenal, mulai dari Kursus Ahli Teknik dan Akademi Peternakan menjadi Intitut 

Teknologi  Padang (ITP) dan Universitas Tamansiswa Padang. Historis perkembangan 

kedua lembaga PTS ini berkembang sejak dasawarsa 1970-an sampai 2000-an dan 

selanjutnya dari tahun 2003. Kursus Ahli Teknik berubah menjadi Intitut Teknologi 

Padang, dan Akademi Peternakan berubah menjadi Universitas Tamansiswa Padang. 

Dalam hal ini pakar manajemen pendidikan Abin Syamsudin mengemukakan, 

“Manajemen Pendidikan itu akan berhasil jika mampu mengoptimalkan pemberdayaan 

dan pemanfaatan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mampu memimalkan intensitas 

pengaruh faktor kelemahan dan hambatan disertai upaya untuk memperbaiki atau 

mengatasinya.” (Abin Syamsudin. 1999: 3). Kemampuan mengoptimalkan pemberdayaan 

dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, berarti juga meliputi bagaimana 

pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk pencapaian dan 

peningkatan mutu lembaga pendidikan, termasuk peningkatan mutu manajemen 

pendidikan.   

 

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

 Latar belakang masalah di atas, dapat mengidentifikasi bahwa pokok persoalan 

dalam penelitian ini, adalah masalah aspek  pengembangan PTS dengan memanfaatkan 

nilai-nilai budaya masyarakat, apakah nilai-nilai budaya masyarakat telah menjadi 

pedoman dan alat kendali dalam mencapai pengembangannya. Benarkah  pengembangan 

kedua lembaga PTS Institut Teknologi Padang dan Universitas Tamansiswa Padang, 

memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau dan telah dijadikan pedoman dalam 

pengembangan. Pada hal keterlibatan komitmen dan adanya nilai-nilai budaya 



 

 

Minangkabau dimiliki oleh pimpinan sungguh sangat diperlukan bagi keberhasilan 

pengembangan tersebut. Untuk itu ada baiknya kita masuki kajian tentang  pengembangan 

kedua lembaga PTS Institut Teknologi Padang dan Universitas Tamansiswa Padang 

dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau.  

 Dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai budaya Minangkabau, dimiliki oleh 

pimpinan kedua lembaga PTS Institut Teknologi Padang dan Universitas Tamansiswa 

Padang dalam pengembangan perguruan tinggi swasta. Kedua perguruan tinggi tersebut, 

berupaya mengembangkan pendidikannya agar mampu memberikan terbaik bagi 

kemajuan pendidikan. Upaya untuk menjawab dugaan seperti ini sangat diperlukan agar  

pengembangan yang diharapkan oleh Institut Teknologi Padang dan Universitas 

Tamansiswa Padang dapat tercapai. Dalam kaitan ini, perumusan masalah atau "Problem 

Issu" yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Pengembangan PTS dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau di  

Institut Teknologi Padang dan Universitas Tamansiswa Padang” 

Adapun rincian perumusan masalah itu adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pengembangan PTS dari Kursus Ahli Teknik menjadi Institut Teknologi 

Padang dan dari Akademi Peternakan menjadi Universitas Tamansiswa Padang? 

2. Nilai-nilai budaya Minangkabau apa yang  berperan  dalam pengembangan Perguruan 

Tinggi Swasta (dari Kursus Ahli Teknik menjadi Institut Teknologi Padang dan dari 

Akademi Peternakan menjadi Universitas Tamansiswa Padang)?  

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang  

pengembangan  PTS dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau di  Institut 



 

 

Teknologi Padang dan Universitas Tamansiswa Padang (dari Kursus Ahli Teknik menjadi 

Institut Teknologi Padang dan dari Akademi Peternakan menjadi Universitas Tamansiswa 

Padang) 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan umpan balik bagi Institut 

Teknologi Padang dan Universitas Tamansiswa Padang, khususnya dalam bidang 

pengelolaan pendidikan. Lebih khusus lagi penelitian ini diharapkan dapat menguji 

keseluruhan teoritis yang berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi, yaitu di Perguruan 

Tinggi Swasta. Dapat memberikan gambaran bagaimana aspek kompentensi dan wawasan 

menjadi dasar pengembangan perguruan tinggi swasta di Institut Teknologi Padang dan  

Universitas Tamansiswa Padang dan tentang bagaimana aspek nilai-nilai budaya 

Minangkabau dimiliki oleh pimpinannya. 

 

 

E. Struktur Organisasi Tesis. 

Seluruh kegiatan penelitian dari awal sampai akhir dilaporkan dalam penulisan 

tesis ini mencakup paparan sebanyak 5 (lima) bab. Bab I memuat pendahuluan, seperti: 

(A) latar belakang penelitian, (B) identifikasi masalah dan perumusan masalah, (C) tujuan 

penelitian, (D) manfaat penelitian, dan (E) struktur organisasi tesis.  

Bab II memuat kajian pustaka dan kerangka pemikiran seperti : (A) konsep 

administrasi pendidikan, (B) konsep pengembangan perguruan tinggi, terdiri dari: (1) 

dasar pengembangan, (2) konsep pengembangan, (3). pengembangan PTS dari Kursus 



 

 

Ahli Teknik menjadi Institut dan dari  Akademi menjadi Universitas (C) kepemimpinan 

visioner dan transformasional, terdiri: (1) kepemimpinan visioner, (2) kepemimpinan 

transformasional, (3) lingkup kepemimpinan visioner dan tranformasional dalam  

pendidikan, (D) nilai-nilai sosial budaya, terdiri dari:  (1) budaya secara umum, (2) 

budaya organisasi (Organization Culture/Corporate Culture), (3) pendekatan kompetitif 

nilai-nilai budaya, (4) pengalaman berbagai negara mengakomodasi nilai-nilai budaya, (E) 

nilai-nilai budaya Minangkabau dalam pengembangan PTS, terdiri dari: (1) matrilinial, (2) 

keterbukaan, (3) peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (4) menjunjung 

tinggi budi, (5) sistem musyawarah dan mufakat, (6) memiliki kemampuan beradaptasi 

menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lain melalui proses selektif, (7) memiliki mobilitas 

yang tinggi seperti merantau, (8) egaliter dan demokratis, (9) aktif dan kreatif, dan (F) 

penelitian terdahulu yang mendukung  pengembangan PTS dengan memanfaatkan nilai-

nilai budaya Minangkabau dan (G) kerangka berfikir penelitian. 

 Bab III memaparkan  metode penelitian, seperti: (A) pendekatan dan metode 

penelitian, (B) kehadiran peneliti, (C) lokasi penelitian, (D) teknik pengumpulan data, 

terdiri dari: (1) teknik observasi, (2) teknik wawancara, (3) teknik dokumentasi, (E) 

sumber data, (F)  analisa data, (G)  pengecekan keabsahan data, terdiri: (1) triangulasi, (2) 

memberchek, (3) audit trail, (4) pendapat para ahli, (5) pengamatan berulang, dan (H)  

tahap penelitian, terdiri dari: (1) tahap pra lapangan, (2) tahap pengembangan disain, (3). 

pelaksanaan penelitian. 

 
Bab IV memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang: (A) hasil 

penelitian, terdiri dari: (1) pengembangan PTS dari Kursus Ahli Teknik menjadi Institut   

Teknologi Padang, (a) Kursus Ahli Teknik, (b) Akademi Teknik Padang. (c) Sekolah 



 

 

Tinggi Teknik Padang, (d) Institut Teknologi Padang, (e). Institut Teknologi Padang 

sekarang, (2) pengembangan PTS dari Akademi Peternakan menjadi Universitas   

Tamansiswa Padang, terdiri dari: (a) pendirian Perguruan Tamansiswa Padang, (b) 

Akademi Peternakan, (c) Sekolah Tinggi Pertanian Peternakan, (d) Universitas 

Tamansiswa Padang, (e) Universitas Tamansiswa Padang sekarang, (3)  nilai-nilai budaya 

Minangkabau dalam pengembangan PTS dari Kursus Ahli Teknik menjadi Institut 

Teknologi Padang dari Akademi Peternakan menjadi Universitas Tamansiswa Padang, 

terdiri dari: (a) kerjasama dengan masyarakat, (b) musyawarah dan mufakat, (c) sopan 

santun, (d) budaya malu, (e) ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (f) kreatif. (B) 

pembahasan, tentang: (1)   pengembangan perguruan tinggi swasta mulai dari Kursus Ahli 

Teknik menjadi Institut Teknologi Padang dan dari Akademi Peternakan menjadi 

Universitas Tamansiswa Padang dan (2)  nilai-nilai budaya Minangkabau apa yang 

berperan dalam pengembangan perguruan tinggi swasta mulai dari Kursus Ahli Teknik 

menjadi Institut Teknologi Padang dan dari Akademi Perternakan menjadi Universitas 

Tamansiswa Padang, terdiri dari: (a)  kerjasama dengan masyarakat (kooperatif), (b). 

musyawarah dan mufakat (c) sopan santun, (d). budaya malu, (e) ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, dan (f)  kreatif.  

 
Bab V. memaparkan: (A) kesimpulan, (B) implikasi dan (c) rekomendasi  


