
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa-bangsa yang beradab pada umumnya memiliki pendirian

yang kurang lebih sama, bahwa untuk menjawab tantangan zaman

yang kian sarat dengan persaingan, sumber daya manusia yang

berkualitas merupakan sebuah conditio sine quanon. Sebuah negara

tidak akan pemah mampu bersaing secara optimal apabiia prasyarat itu

tidak terpenuhi. Dan untuk memenuhi tuntutan SDM yang berkualitas,

pilihannya tidak ada tain, kecuali melalui pendidikan.. Sistem

pendidikan yang berkualitas akan memberikan jaminan bagi lahimya

manusia-manusia unggul, yakni manusia yang berakal budi dan

memiliki serta mampu memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan

keterampilan yang dimilikinya bagi kepentingan diri dan masyarakatnya.

Kesadaran demikian itu tercermin juga didaiam produk iegislatif

kependidikan nasional kita. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanati kita pada

umumnya, dan para tenaga kependidikan khususnya dengan ketetapan

sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kenidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq



muiia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari ketentuan pasal diatas jelas kiranya bahwa tujuan

penyelenggaran pendidikan nasional adaiah untuk mengembangkan

kapasitas yang ada didalam diri setiap sasaran didik, secara optimal

dan komprehensif. Dan dengan tercapainya tujuan pendidikan seperti

dirumuskan pasal tersebut diharapkan, output pendidikan nasional kita

dapat berkiprah sejajar dengan output-output sistem pendidikan negara

lian dalam konteks kehidupan global, tanpa harus meninggalkan

identitas asii nasionainya.

Agar kita bisa merealisasikan fungsi dan tujuan pendidikan

sebagaimna diamanatkan oleh UU Sisdiknas diatas, maka kita harus

bersepakat untuk melakukan pengeloiaan pendidikan secara baik dan

benar. Pengeloiaan demikian itu bertujuan tidak hanya untuk sekedar

mempertahankan melainkan pula untuk meningkatkan produktivitas dan

reievansi kependidikan yang telah berhasil dicapai. Dan pengeloiaan

demikian itu harus sistemik serta mencakup seluruh jenjang pendidikan,

sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Para tenaga kependidikan khususnya pada umumnya tahu dan

bahkan merasa prihatin akan berbagai issu yang menerpa dunia

pendidikan kita. Issu tentang produktivitas, efektifitas dan efisiensi

merupakan issu sentral yang hingga kini terus menggelayuti dunia

pendidikan nasional Indonesia. Secara umum hal tersebut sangat

berkaitan dengan kebijakan makro pemerintah yang sejak masa orde



baru kurang memberikan tempat yang selayaknya kepada pendidikan.

Telah sekian lama persoalan pendidikan dianggap sebagai pelengkap

yang subordinatif terhadap persoalan-persoalan ekonomi. Walaupun

secara konstitutif legal ada pemyataaan yang tegas tentang fungsi

pendidikan bagi sebuah bangsa, namun dalam tataran implementasi,

kebijakan nasional kita secara umum selama ini menunjukkan

inkonsistensi. Yang paling jelas adaiah manakala kita mencermati

dana yang dialokasikan untuk pendidikan.

Berkaitan issu produktivitas dan reievansi di dunia perguruan tinggi,

di tahun 1994 Bank Dunia melaporkan bahwa agenda penting

pendidikan tinggi di banyak negara berkembang termasuk Indonesia

adaiah peningkatan pemerataan (equity) dan mutu (quality). Laporan ini

muncul lebih kurang 10 tahun setelah masa booming PTS-PTS di era

80'an (Supriadi : 1997, h.12). Laporan Bank Dunia ini mengindikasikan

bahwa di Indonesia sebagaimana halnya negara-negara berkembang

lainnya telah terjadi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang

mengedepankan pemerataan dan mengabaikan mutu.

Mutu PT berarti kesesuai-paduan sifat-sifat produk yang

menunjukkan kemampuannya memenuhi kebutuhan pelanggan

langsung dan tak langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan atau

tersirat, masa kini ataupun masa yang akan datang (Tampuboion :

2001, h. 73). Dengan demikian PT yang bermutu adaiah PT yang

mampu menghasilkan produk (output, luiusan) yang mampu memenuhi



segala tuntutan pelanggan langsung (yakni para siswa atau

mahasiswa) dan tak langsung (para orang tua, dunia usaha, dan

sebagainya) baik berupa tuntutan tersurat atau tersirat, di masa kini

ataupun di masa yang akan datang.

Terkait dengan PTS di Jawa Barat, Djawad Dahlan memberikan

sinyalemen bahwa sejumlah 40 % PTS di Jawa Barat dan Banten

kolaps , karena kehilangan animo (Pikiran Rakyat, 4 Desember 2004 :

h.19). Menurutnya, berbagai sebab mungkin saja memicu keadaan

tersebut. Namun Dahlan menegaskan. bahwa sebab terpenting

kolapsnya perguruan tinggi swasta tersebut adaiah karena persoalan

mutu. Dan bila pemyataan tentang mutu ini dikaitkan dengan definisi

mutu PT diatas, maka sementara dapat disimputkan bahwa sebanyak

lebih kurang 40 % PTS di Jawa Barat ini telah gagal menghasilkan

produk yang berkemampuan memenuhi keinginan pelanggan-

pelanggannya. Akibatnya jelas, paling tidak dari PTS yang termasuk

didalam kelompok yang 40 % tersebut, telah lahir ratusan bahkan

mungkin ribuan pengangguran bergelar. Dan ini akan sangat mungkin

memberikan dampak negatif berupa hilangnya kepercayaan

m.asyarakat terhadap PTS lain, bahkan mungkin terhadap PTN

sekalipun.

Hal ini misalnya nampak pada penurunan animo yang terjadi di

Universitas Katholik Parahyangan sebagaimana dapat kita lihat pada

tabulasi dibawah ini.
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Untuk memastikan hal apa yang sesungguhnya menyebabkan

penurunan tersebut harus dilakukan peneiitian. Mungkin saja

penurunan animo ke UNIKA Parahyangan ini tidak ada sangkut

pautnya dengan ketidakpercayaan masyarakat kepada kualitas

institusional UNIKA Parahyangan sendiri. Penurunan animo tersebut

mungkin saja disebabkan oleh menurunnya kemampuan ekonomi ,

atau mungkin karena masyarakat sudah menetapkan aiternatif iain,

misalnya memilih jenjang diploma. Namun demikian, ketidak percayaan

masyarakat akan mutu PTS tetap merupakan hai yang harus

diwaspadai.



Bagaimana menyikapi persoalan menurunnya kualitas di lingkungan

PTS itu tentu bukan hal yang bisa dianggap main-main. Telah diakui

bahwa peranan PTS dalam mewujudkan pemerataan kesempatan

untuk memperoteh pendidikan tinggi demikian besar. Karenanya,

persoalan peningkatan mutu PTS itu bukan hanya sekedar mendapat

perhatian, namun juga harus segera mendapat penanganan. Dan

bagaimana peningkatan mutu itu bisa terjadi, tentu sangat terkalt

dengan pelaksanaan proses belajar-mengajar (PBM) dalam PTS

bersangkut3n.

Berkaitan dengan proses belajar-mengajar di perguruan tinggi,

Semiawan (1998) menyatakan agar perguruan tinggi jangan sampai

terkena isolasi sosial. Artinya, penyelenggaraan PBM di lingkungan PT

benar-benar harus memperhatikan reievansi dengan kebutuhan

kekinian dan masa depan. Selengkapnya Conny menyatakan hal itu

sebagai berikut:

Periu diperhatikan bahwa sekolah kita iidak terkecuaii
perguruan tinggi justeru tidak selalu mempersiapkan kompetensi
kognitif dan afektif yang diperlukan untuk hidup dalam peradaban
global ... sebagai contoh sekolah mengajarkan ... Penguasaan
materi tuntas (mastery) secara individual, sedangkan tugas-tugas
dalam dunia keria (mental maupun fisik) menuntut keriasama,
pembagian tugas dan tanggung jawab bersama; Berpikir simbolik,
sedangkan aktivitas mental dalam kaitan dengan kehidupan nyata,
menuntut keteriibatan langsung dengan obyek dan situasi ...
Karenanya, kekurang sesuaian antara tuntutan hidup dalam
information-based society yang menjadi ciri peradaban abad 21
menuntut perubahan strategi pendidikan yang mencakup
pengalihan pengetahuan silang lingkungan, silang konteks dan
silangperangkatyang bersifat kritis ...".



Pemyataan Conny tersebut senada dengan pendirian Hoy dan

Miskel yang memandang sekolah sebagai entitas terbuka. Hoy &

Miskei (2001 : 20) menjelaskan perspektif sistem terbuka dengan

redaksi sebagai berikut:

An open system is a set of interacting elements that acquires
inputs from the outside, transform them, and produces outputs for
the environment. People, raw materials, information, and money are
the typical inputs for organizations, in the transformational process,
these inputs are changed into something of value called outputs,
which are exported back into the environment.

Dan secara skematis, kedua penteori diatas menggambarkan

penjeiasannya tersebut sebagai berikut (dialih bahasakan oleh penuiis)

Gb.1.1. Hubungan interaksi elemen-elemen sistem terbuka

INPUT—

Manusia

material

dana

LINGKUNGAN
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TRANSFQRMAS!

-• OUTPUT

barang
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umpan balik

Keterangan dan skema diatas memberikan gambaran kepada kita

tentang bagaimana hubungan saling ketergantungan antara organisasi

dengan lingkungan eksternalnya. Organisasi membutuhkan masukan-

masukan yang diperclehnya dari lingkungannya. Tidak mungkin sebuah

organisasi menyediakan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya

.*«♦.-■
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but. Setetlah bahar.-bahan yang dibutuhkan tersedia, maka

anisasi melalui sebuah proses transformasi akan mengolahnya

menajdi output (keluaran baik berupa barang atau jasa. Output ini

selanjutnya akan dikirimkan kembali oleh sistem kepada

lingkungannya.

Perspektif ini lahir sebagai reaksi terhadap ketemahan-kelemahan

dua perspektif pendahulunya yakni rational-system dan natural-syatem.

Menurut perspektif ini, sistem rasional lemah karena ia mengabaikan

kebutuhan-kebutuhan individu dan hubungan-hubungan sosial yang

menjadi kebutuhan setiap manusia. Sementara itu, pendekatan sistem

natural tidak sempurna karena ia cenderung untuk menafikan eksistensi

stmktur formal. Sebagaimana dijelaskan, bahwa hal pokok yang harus

dibuat dan dikembangkan didalam setiap organisasi adaiah mencipta

dan memelihara hubungan yang dinamis dan harmonuis diantara

anggauta organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, formalitas struktur

yang kaku akan menjadi penghalangnya yang utama.

Menurut perspektif ini, organisasi sebagai sebuah tatanan peran

dan hubungan-hubungan bukan hal yang statis. Agar dapat bertahan,

setiap organisasi harus mengadaptasi dan beradaptasi dengan

lingkungannnya. Menurut Scott (1987, dalam Hoy & Misket : 2001,

h.20), "the open system model stresses the reciprocal ties that bind and

interrelate the organization with those elements that surround and

penetrate it ...". Jadi, model sistem terbuka merupakan tatanan yang



menekankan kepada kesaling-terikatan dan kesaling-terhubungan

antara organisasi dengan lingkungannya.

Dengan demikian dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

guna mencapai proses belajar-mengajar yang efektif dan berkualitas,

setiap perguruan tinggi harus memperhatikan secara sungguh-sungguh

faktor-faktor strategis yang ada didalam PT bersangkutan disamping

memperhatikan dan mempelajari secara hati-hati trend-trend yang ada

di lingkungan eksternalnya.

Didalam kajian manajemen stratejik Wheelen dan Hunger (1989:

131) menyebutkan 3 faktor strategis yang merupakan kekuatan atau

keiemahan internal sebuah organisasi. Ketiga faktor itu adaiah :

struktur, kultur, dan sumber daya. Berkaitan dengan ketiga faktor

stratejik ini, mereka menyatakan bahwasanya para manajer tidak akan

berhasil membuat perencanaan stratejik dan pembuatan keputusan

stratejik bila tidak memahami secara mendalam ketiga faktor tersebut.

Kedalam faktor sumber daya dapat dimasukkan : pembiayaan, sarana

fisik, sumber daya manusia, sistem keorganisasian dan kemampuan

teknologi. Pemahaman terhadap ketiga faktor intemal tersebut harus

seiring dengan pemahaman terhadap faktor eksternal baik yang

berbentuk task environment maupun dalam bentuk yang lebih luas

yakni societal environment.

Memperhatikan konsep manajemen stratejik yang dikemukakan

Wheelen & Hunger diatas, maka agar dapat melaksanakan proses

-*,
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ijar - mengajar yang efektif dan berkualitas, sebuah PTS harus

memperhatikan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Sumber

daya manusia ini antara lain adaiah pengajar dan para mahasiswa

sebagai pebelajar. Disamping memperhatikan faktor sumber daya

manusia sebagai elemen internal, PTS bersangkutan juga harus

memperhatikan para konsumen, pesaing dan pelanggan sebagai

bagian dari task-environmentnya, disamping memperhatikan pula

faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi dan potitik sebagai lingkungan

sosietalnya.

Terkait dengan pemikiran stratejik yang sangat mementingkan

peran lingkungan intemal dan eksternal bagi keberiangsungan

eksistensi sebuah organisasi, Semiawan (1998:28) secara eksplisit

menyatakan bahwa dunia PT kita selama ini sudah terisolasi secara

sosial. Artinya, dunia PT kita selama ini telah dilangsungkan tanpa

banyak memperhatikan dinamika yang terjadi di lingkungan sosialnya.

Menurutnya, hal ini disebabkan oieh model atau pota pembelajaran

yang lebih bemuansa teoritis abstrak dan kurang melibatkan para

mahasiswa dalam kehidupan nyata.

idealnya, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tersier

yang pada umumnya diamanati untuk mencetak generasi-generasi

profesional, dituntut mampu mengadaptasi dan mengantisipasi segala

realita yang ada di lingkungannya. Sehingga, agenda menyangkut

peningkatan produktivitas, pemeliharaan dan pengembangan efektivitas
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dan efisiensi tidak disterilkan, melainkan dibuat dan diselenggarakan

sedemikian rupa berkelindan dengan berbagai dinamika lingkungannya,

baik internal maupun eksternal.

Apabiia dikatakan bahwa kampus PT harus menjadi "center of

excellence" dari satu atau beberapa bidang keiimuan maka itu

bermakna, bahwa PT tidak hanya mampu mengembangkan berbagai

konsep, namun juga mampu memberikan jaminan bahwa konsep yang

dikembangkannya itu applicable, dan mampu memberikan solusi-sotusi

bagi persoalan yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakatnya di

masa kini maupun masa akan datang. Inilah konsep menyongsong

masa depan bagi perguruan tinggi.

Dengan konsep menyongsong masa depan yang antisipatif ini, ada

jaminan lebih besar bahwa kredibilitas luiusan yang merupakan

cerminan kredibilitas institusi akan tetap terpelihara. Output perguruan

tinggi dengan demikian akan senantiasa diidamkan sebagai "the agent

of change3. Berkaitan dengan uraian diatas, Semiawan (1998 :

35) menyatakan sebagai berikut:

Menyongsong masa depan bukan saja berarti menantinya
dengan menerima apa adanya dengan tabah, melainkan berarti
terutama merancang dan mempersiapkan diri terhadap berbagai
kemungkinan baik ataupun buruk. Pendidikan kini antara lain
berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia
yang memiliki perilaku, nilai dan norma sesuai sistem yang
berlaku, sehingga mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan
mandiri sesuai tata cara hidup bangsa. Namun selain itu, secara
mentai, pendidikan juga mempersiapkan peserta didik dalam
menghadapi tantangan hidup yang berubah-ubah. Dengan
demikian pendidikan bukan saja berperan mereproduksi status
quo, stabilitas dan kemapanan. la juga harus meningkatkan
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dorongan mencipta pada diri peserta didik dalam ikut
menggalakkan dan memilih masa depan dengan kemungkinan
yang baik, dengan mengaplikasikannya, dan meredam dalam
mengurangi atau menghindari kemungkinan yang tidak baik.

Menyangkut constraint lingkungan ekstemal, Tampubolon (2001:

7) mengindikasikan bahwa dunia pendidikan tinggi menghadapi

tantangan yang demikian berat, khususnya karena pengaruh empat

proses perkembangan zaman sekaligus. Hal ini sebagaimana

dikemukakannya sebagai berikut:

Dengan perkembangan masyarakat industri dan pasca
mdustri. Indonesia akan sekaligus berada dibawah pengaruh
empat proses perkembangan sosiat-ekonomi mendasar dalam
abad ke 21, bahkan sesungguhnya sudah mulai daiam tiga
dekade terakhir abad ke 20. Keempat proses itu ialah :
Ghbalisasi, Industhalisasi, Asianisasi, dan Sistem informasi
canggih. Keempatnya dikataken mendasar, karena dampaknya
dapat mengubah seluruh tata kehidupan.

Selanjutnya Tampubolon juga menyatakan (2001:8), bahwa

fenomena kehidupan global dengan karakter informasi canggih seperti

sekarang mendorong setiap lembaga pendidikan, lebih-lebih perguruan

tinggi sebagai lembaga pendidikan tersier untuk berupaya

menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang tidak lagi beridiologi to

compete against melainkan beridiologi to compete with.

Untuk menjawab tuntutan peningkatan mutu melalui

penyelenggaraan proses belajar mengajar dengan tingkat reievansi

tinggi, UNIKA Parahyangan mencanangkan Visi 2012. Dengan visi ini

selanjutnya dijabarkan ciri-ciri UNIKA Parahyangan dalam kaitan

dengan peneiitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat yang
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diselenggarakannya. Terkait dengan ciri pendidikan, UNPAR akan

menyelenggarakan pendidikan yang:

1. didasarkan pada hasii peneiitian yang telah diseienggarakan,

dan menjadi umpan balik dari kegiatan pengabdian kepada

masyarakat;

2. memberi prioritas kepada calon mahasiswa putra Jawa Barat

sehingga keiak dapat berkarya di tingkat Intemasional,

3. mengupayakan kualitas ilmu dan keterampilan yang setara

dengan kualitas ilmu dan keterampilan perguruan tinggi lain

yang terbaik dalam bidang pendidikan di tingkat Intemasional;

4. mengutamakan substansi ilmu dan keterampilan yang

berperingkat Intemasional;

5. berakar pada budaya bangsa Indonesia dan budaya

masyarakat Jawa Barat dalam mewujudkan kerukunan antar

manusia di tingkat Intemasional;

6. menyeleggarakan proses pembelajaran dengan pola

manajemen, tingkat efisiensi, suasana akademik, dan

keberianjutan yang bertaraf Intemasional;

7. mengupayakan kualifikasi luiusan yang memenuhi persyaratan

kebutuhan sumber daya manusia di tingkat Intemasional.

(Sumber; Prospektus UNPAR tahun 2005)

Pencanangan ciri-ciri komunitas akademik seperti diatas setidaknya

mengindikasikan 3 hal, yakni:

1. UNPAR akan menjadi komunitas akademik yang berkepribadian

lokal namun berpikir dan berkarya Intemasional;

2. UNPAR meningkatkan peran dosen dalam melaksanakan

pembelajaran kepada para mahasiswa
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3. UNPAR mempersyaratkan bahwa mereka yang bisa diterima di

UNPAR adaiah mereka yang berkualitas "Unggul"

Secara teoritis "unggu!" berarti bahwa caion mahasiswa

bersangkutan memiliki kemampuan potensiai (IQ) dan kemampuan riil

(keterampilan) diatas rata-rata. Dengan mahasiswa yang memiliki

kapasitas belajar dan keterampilan diatas rata-rata ini, kemungkinan

pelaksanaan PBM secara efektif akan menjadi lebih besar. Hai ini

didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, misalnya dari peneiitian

yang dilaksanakan Makmun untuk disertasinya (1986). Dalam

peneiitian ini, dikemukakan bahwa siswa yang berkualitas unggul akan

senantiasa unggul, waleupun digunakan pendekatan periakuan

(treatment) yang berbeda (SMPK, SMPI, SMPT). Dan dikaitkan dengan

hasii belajar dan mengajar, kemampuan belajar ini memberikan

kontribusi yang jauh lebih besar (26 %) dibandingkan dengan periakuan

instruksionai yang hanya sebesar 13 %.

Temuan Makmun ini, cenderung mendukung hasii temuan Good &

Brophy (1984, dalam Makmun ; 1986, h. 443) yang menyatakan bahwa,

... mastery approach clearly can succeed in increasing (often

dramatically) the percentage of students who reach mastery criteria on

objectives considered basic, but it can not narrow the gap between low

achievers and high achievers in more general way (as Bloom, among

others, has claimed) except by deliberately limiting high achievers'

opportunities to learn.
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Pemyataan diatas menjelaskan bahwa pendekatan mastery memang

mampu meningkatkan persentase siswa yang berkriteria manguasai.

Namun ia tidak mampu mempersempit jarak antara yang unggul dan

asor, kecuali terhadap yang unggul dilakukan pembatasan-pembatasan

kesempatan untuk belajar. sengaja agar mereka tidak berpeluang untuk

belajar.

Reievansi pemyataan tentang kapasitas belajar diatas dengan

keterampilan mengelola kegiatan belajar adaiah bahwa mahasiswa

dengan kapasitas belajar unggul cenderung lebih terampil mengelola

kegiatan belajarnya. Dan di lingkungan perguruan tinggi, hal terakhir ini

sangat besar pengaruhnya; mengingat para mahasiswa berbeda

dengan siswa-siswa SMA misalnya. Mereka diharapkan mampu untuk

mengaplikasikan gaya belajar mandiri

Sebagaimana ditunjukkan pula eieh temuan Makmun diatas, bahwa

disamping input yang berkriteria unggul, peran tenaga pengajar (para

dosen) juga akan sangat menentukan. Di ruang dan didalam situasi

pembelajaran, dosen adaiah pemegang otoritas utama untuk

merekayasa segalanya agar dapat terselenggara proses belajar-

mengajar yang efektif dan berkualitas, Selaras dengan ini, Makmun

(2004 : 154) menyatakan bahwa didalam rangka peiaksanaaan fungsi

dan tugas institusional guru merupakan figur sentral. Dengan demikian

kinerja mengajar para dosen merupakan sebuah prasyarat bagi

tersdeggaranya PBM demikian. Ibarat sebuah bibit yang baik; para
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calon mahasiswa ini harus berada di tangan petani (para dosen) yang

juga meiliki kinerja yang baik.

Berkaitan dengan kinerja mengajar para dosen, dalam rangka

penulisan tesisnya, Nuryati (2002) memperoteh temuan bahwa

kemampuan dosen untuk mengelola sistem pembelajaran dalam

bentuk kegiatan : merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja mengajar para

dosen, Dan dari temuannya itu, dari ketiga aktivitas diatas, maka

"melaksanakan" merupakan faktor yang paling besar kontribusinya.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai temuan diatas jelaslah

bahwa faktor manajemen belajar mahasiswa dan kinerja dosen

merupakan dua faktor yang harus memperoteh perhatian sungguh-

sungguh agar dapat tercapai proses belajar - mengajar yang efektif.

Persoafannya adaiah, secara teoritis diakui pula (Hoy &Miskel, 2001)

bahwa kedua faktor yang telah dikemukakan diatas yang secara

bersama-sama merupakan pendukung core teknis pendidikan yakni

belajar dan mengajar, bekerja didalam konteks pengaruh faktor-faktor

lain seperti kepemimpinan, fasititas, kualitas petayanan administrate

dan sebagainya. Karena itulah kami tertarik untuk melakukan peneiitian

guna memperoteh penjelasan kongkrit tentang seberapa besar

sesungguhnya kontribusi kedua faktor diatas, yakni manajemen belajar

mahasiswa dan kinerja dosen terhadap efektifitas proses belajar-
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mengajar di Universitas Katolik Parahyangan, khususnya di lingkungan

jurusan Manajemen.

Alasan yang dapat kami kemukakan, mengapa kami memitih

lingkungan prodi Manajemen sebagai tempat peneiitian adaiah karena

prodi yang merupakan salah satu prodi unggulan ini menunjukkan

gejala proses belajar-mengajar yang kurang efektif, khususnya biia

ditihat dari rata-rata pencapaian IPK tahun 2004 yang hanya sebesar

2,69 (Dua koma Enam puluh sembilan).

B. Rumusan masalah

Fokus telaah didalam peneiitian kami ini adaiah masalah efektifitas

PBM di lingkungan program studi Manajemen Universitas Katholik

Parahyangan Bandung, yang diduga mendapat kontribusi signifikan

dari kualitas manajemen belaja? para mahasiswa dan kinerja para

dosennya. Berdasarkan fokus telaah ini, maka periu ditakukan

pembatasan masalah yakni seberapa besar kapasitas belajar para

mahasiswa dan kinerja mengajar para dosen terhadap efektifitas PBM.

Adapun rumusan permasaianan bagi peneiitian ini adaiah

sebagai berikut:

1. Apakah proses belajar mengajar di lingkungan prodi
manajemen beriangsung efektif ?

2. Bagaimana kinerja dosen pada umumnya di lingkungan prcdi
manajemen UNIKA Parahyangan Bandung ?

3. Bagaimana manajemen belajar mahasiswa prodi manajemen
angkatan 2002 - 2003?
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4. Seberapa besar kontibusi kinerja para dosen terhadap

efektifitas proses belajar-mengajar ?

5. Seberapa besar kontribusi manajemen belajar mahasiswa

angkatan 2002-2003 terhadap efektifitas proses belajar

mengajar ?

6. Seberapa besar kontribusi kinerja dosen dan manajemen

belajar mahasiswa diatas secara simultan terhadap efektifitas

proses belajar-mengajar?

C. Tujuan dan Manfaat Peneiitian

1. Tujuan Peneiitian

1.1. Tujuan Umum

Peneiitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk

mengungkapkan besarnya kontribusi kinerja para dosen

dalam pembelajaran dan manajemen belajar mahasiswa

angkatan 2002-2003, baik secara sendiri-sendiri maupun

secara simuttan terhadap efektifitas proses belajar -

mengajar di prodi manajemen UNIKA Parahyangan

Bandung.

1.2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adaiah

memperoteh gambaran empirik tentang :

1. Proses belajar mengajar di lingkunga prodi manajemen

UNIKA Parahyangan Bandung;

2, Kinerja para dosen prodi manajemen UNIKA

Parahyangan;
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3. Manajemen belajar mahasiswa prodi manajemen

angkatan 2002-2003;

4. Kontribusi kinerja dosen terhadap efektifitas proses

belajar mengajar;

5. Kontribusi manajemen befajar mahasiswa terhadap

efektifitas proses beiajar mengajar;

6. Kontribusi kinerja dosen dan manajemen belajar

mahasiswa prodi manajemen UNIKA Parahyangan

secara simultan terhadap efektifitas proses belajar-

mengajar.

2. Manfaat Peneiitian

2.1. Manfaat secara teoritis :

1. Sebagai upaya untuk memberikan sumbangan terhadap

wawasan teoritis menyangkut manajemen instruksional;

2. Memberikan acuan yang dapat dijadikan sebagai bahan

rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

2.2, Manfaat secara praktis :

1. Dapat digunakan sebagai referensi oleh para pembuat

keputusan di UNIKA Parahyangan dalam rangka upaya

peningkatan kualitas pembelajarannya;

2, Hasii peneiitian ini dapat digunakan sebagai salah satu

totok ukur untuk menitai derajat efektifitas PBM yang

dilaksnakan di seiuruh program studi yang ada di UNIKA

Parahyangan.
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D. Asumsi Peneiitian

Fungsi asumsi dalam sebuah tesis adaiah merupakan titik tolak

peneiitian Asumsi dapat berupa teori, evidensi-evidensi, ateupun

pemikiran peneliti sendiri (Riduan : 2004, h. 30), Adapun asumsi bagi

peneiitian ini adaiah sebagai berikut:

Bahwa sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, UNIKA

Parahyangan mengakui bahwa dirinya merupakan entitas terbuka, yang

dituntut secara terus-menerus oleh lingkungannya, baik internal

maupun ekstemai untuk meningkatkan kuaiitasnya Disamping itu,

sangat mungkin pula diakui, bahwa peningkatan kualitas itu hanya bisa

teriavvab dengan peningkatan efektifitas proses belajar-mengajar yang

3ds didalamnva.

Efektifitas proses belajar-mengajar dipengaruhi oleh berbagai faktor

baik yang bersifat internal maupun ekstemai. Namun demikian,

mengacu kepada berbagai teori dan temuan-temuan pada peneiitian,

penuiis berpraduga banwa faktor manajemen beiajar para mahasiswa

seperti hainya faktor kinerja para dosen, baik secara sendiri-sendiri

maupun secara bersarna-sarna, memberikan kontribusi signifikan

terhadap efektifitas proses belajar-mengajar itu.

E. Hipotesis Peneiitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-

oertanvaan oeneiitian vana harus diuii lebih lanjut kebenarannya.



Arikunto (1998:67) menyatakan bahwa "Hipotesis dapat ^KgS^fffJ^

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadapV

peneiitian, sampai tsrbukti melalui data yang terkumouf. Sementara itu,

Riduan (2004:35) mengemukakan bahwa "hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang

diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian

teori dan masih harus diuji kebenarannya".

Adapun hipotesis dalam peneiitian ini merupakan hipotesis yang

bersifat asosiatif terd:n dari

1. Proses Belajar-Mengajar yang dilaksanakan di program studi

Manajemen UNIKA Parahyangan cukup efektif;

2. Kualitas kinerja dosen prodi manajemen UNIKA Parahyangan

secara umum baik;

3 Kualitas manajemen belajar mahasiswa prodi manajemen

UNIKA Parahyangan angkatan 2002-2003 secara umum baik;

4. Terdapat kontribusi signifikan yang diberikan kinerja dosen

kepada efektivitas proses belajar-mengajar.

5. Terdapat kontribusi yang signifikan dari Manajemen beiajar

terhadap efektivitas PBM.

6. Terdapat kontribusi signifikan dari kinerja mengajar dosen dan
manajemen beiajar mahasiswa secara simultan terhadap

efektivitas proses belajar - mengajar

F. Metoda Peneiitian

Peneiitian ini menggunakan jenis peneiitian survey dengan metoda

diskriptif analitis dan pendekatan kuantitatif. Keriinger (1996 dalam

Riduwan, 2004) menyatakan bahwa,
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peneiitian survey adaiah peneiitian yang dilakukan pada populasi

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adaiah data dari

sampel yang diambii dari populasi tersebut, sehingga ditemukan

kejadian-kejadian retatif, distribusi, dan hubungan antar variabel

sosiotogis maupun psikologis.

Black & Champion (1976, dalam Sukato, 1986 : 15)

menyatakan bahwa survey adaiah '... specification of procedures for

gathering information about a large number of people by collecting

information from a few of them'. Dengan definisi ini maka survey

merupakan pendekatan peneiitian yang bertujuan memperoteh

informasi tentang sejumlah besar populasi berdasarkan data yang

dikumpulkan dari sejumlah kecil orang (sampel),

Sementara, Cohen & Manion (1994 : 83) bahwa "surveys

gather data at a particular point in time with the intention cf describing

the nature of existing conditions, or indentifying standards against which

existing conditions can be compared, or determining the relationship

that exist between specific events". Dengan demikian menurut mereka,

survey ditujukan untuk memperoteh data dari poin tertentu guna

menggambarkan atau membandingkan keadaan-keadaan yang ada.

Adapun sifat dari metoda peneiitian ini adaiah deskriptif -

analitis. Hal dikarenakan peneiitian ini memang hendak menganalisa

dan menjelaskan variabel masa lalu dan sekarang, guna melukiskan

apa yang terjadi (Riduwan : 2004, h. 275)
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G. Lokasi, Populasi dan Sampel Peneiitian

1. Lokasi peneiitian

Peneiitian ini mengambil lokasi di Universitas Katholik Parahyangan

Bandung, dengan beberapa alasan sebagai berikut.

1. merupakan PTS tertua di Bandung dengan reputasi secara

umum dikenal "unggul";

2. Memberikan kemudahan kepada kami untuk mengakses data;

3. Lokasi yang paling mudah kami jangkau.

2. Populasi peneiitian

Populasi peneiitian ini adaiah seluruh mahasiswa reguler angkatan

2002-2003 di lingkungan program studi manajemen

3. Sampel Peneiitian

Sampel peneiitian ini adaiah para mahasiswa reguler program studi

manajemen angkatan 2002-2003, berjumiah 93 orang.

H, Variabel peneiitian dan Definisi operasional

1. Variabel Peneiitian

Dalam peneiitian ini penetiti merencanakan menjadlkan dan metoda

pembelajaran sebagai variabel independen (X1 dan X2), yang

hendak dipetajari dan diketahui kontribusinya terhadap Efektifitas

Proses belajar - mengajar pada program studi Manajemen sebagai

variabel dependen (Y),
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Secara skematis, hubungan kontributif variabel X1, X2 dan X1+X2

terhadap variabel Y dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gb.1.2. Hubungan Kontributif Variabel

VARIABEL XI

KINERJA DOSEN

(DALAM PEMBELAJARAN)

VARL-VBEL \2

MANAJEMEN BELAJAR

MAHASISWA

kontribusi

Dari variabel-variabel ini selanjutnya kami coba turunkan dalam bentuk

dimensi -dimensi yang akan digunakan untuk menetapkan indikator-

indikator guna menyusun kisi-kisi peneiitian, Adapun dimensi-dimensi

diamksud adaiah sebagai berikut:



Tabel 2

DIMENSI-DIMENSI VARIABEL PENELITIAN

VARIABEL

Kinerja Dosen

dalam pembelajaran (XI)

Manajemen Belajar
Mahasiswa (X2)

PBM Yang Efektif (Y)

DIMENSI

I.Kompetensi

2Etoskerja

1.Program belajar

2.Pelaksanaan

3-Evaluasi diri

4.0ptimalisasi sumber belajar

1. Proses

2,Hasii

2. Definisi operasional

1. Studi. Dimaksudkan dengan studi adaiah telaah terhadap variabel

independen (X1) dan intervening ( X2) kepada variabel dependen (Y),

sehingga dapat diketahui seberapa besar kedua variabel independen

tersebut berkontribusi terhadap variabel dependen.

2. Kinerja dosen. Dimaksudkan dengan kinerja dosen dalam hal ini

adaiah kemampuan dosen untuk memenuhi secara optimal segala
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tuntutan tugas dan tanggung jawabnya selama yang bersangkutan

berada didalam situasi mengajar, baik menyangkut persiapan,

pelaksanaan dan pengendaiian. sebagaimana dimaksudkan oleh Tri

Dharma Perguruan Tinggi.

3. Manajemen belajar mahasiswa. Dimaksudkan manajemen

belajar mahasiswa adaiah kemampuan mahasiswa angkatan 2002-

2003 dalam mengelola aktivitas beiajarnya meliputi kemampuan

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasii dari

perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukannya, diluar kegiatan

PBM tatap muka.

4. Efektifitas Proses Belajar - Mengajar. Dimaksudkan dengan

efektifitas proses beiajar mengajar adaiah kemampuan proses belajar

mengajar di lingkungan prodi manajemen untuk memberikan hast!

memuaskan sesuai dengan standard yang berfaku.






