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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Perencanaan Pengembangan Kinerja Dosen 

Perencanaan pengembangan kinerja dosen di IAIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi pada prinsipnya telah dilakukan dengan berpedoman kepada 

ketentuan yang dikeluarkan lembaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

(KMA) yang tertuang dalam Statuta IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 

2008. Akan tetapi, masih ditemukan kelemahan karena dalam proses 

penyusunannya belum melibatkan partisipasi aktif dari semua dosen. Dengan kata 

lain, bahwa perencanaan pengembangan kinerja dosen yang dibuat belum 

melibatkan secara menyeluruh dosen yang ada, baik secara langsung ataupun 

melalui forum-forum seperti forum diskusi. Sebaiknya, perencanaan kinerja dosen 

dilakukan oleh fakultas setelah terlebih dahulu menerima surat dari rektorat. Pada 

tingkat fakultas terjadi proses kembali dalam bentuk pematangan rencana kinerja 

dosen dalam sebuah forum antara pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua prodi, 

dan  dosen-dosen yang ada dengan mengedepankan kemandirian dan pendalaman 

keilmuan yang menjadi acuan utuh dalam pengembangan kinerja. 

Hal penting yang didapatkan dalam penelitian ini berkaitan dengan tujuan 

pembuatan rencana kinerja adalah terwujudnya  dosen yang memiliki kompetensi, 

keterampilan yang memadai, handal, cemerlang dan terbilang di bidangnya 

masing-masing, dengan bentuk atau produk terbitnya bahan ajar, lancarnya urusan 
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kenaikan pangkat, banyaknya penelitian yang dihasilkan, terpakainya dosen-dosen 

di masyarakat luar kampus. Dengan demikian, proses rencana pengembangan 

kinerja dosen di lingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didasarkan 

kepada rumusan visi-misi dan tujuan. Berdasarkan visi-misi tersebut selanjutnya 

disusun Renstra yang pada akhirnya dijabarkan kedalam rencana kerja. Rencana 

pengembangan kinerja dosen dilaksanakan pada awal tahun dengan cara 

musyawarah (diskusi). Rencana pengembangan kinerja pada dasarnya 

menyangkut ranah tri dharma perguruan tinggi, wewenang dosen, mahasiswa, dan 

pengelola. Ukuran keberhasilan yang diharapkan muncul dari rencana 

pengembangan kinerja dosen adalah tercapainya tujuan pada masing-masing item 

rencana kerja yang dikembangkan dari rencana strategis IAIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi. 

Pemikiran kritis yang muncul dari hasil penelitian ini berkaitan dengan 

sejumlah permasalahan yang muncul mengapa begitu penting perencanan kinerja 

dilakukan, karena temuan sebagai berikut; 1) Dalam pembelajaran masih 

ditemukan beberapa hal urgensi menyangkut rencana pembelajaran dosen yang 

masih mengesampingkan aspek-aspek up-date, sustainability, needs, dan daya 

saing.  Pola-pola pembinaan dalam pengembangan SAP, silabus, materi ajar, 

kemampuan administratif pembelajaran, dan keterampilan-keterampilan 

pembelajarannya sebaiknya ditingkatkan. 2) Dalam aspek penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, rencana kedua bidang ini masih menginduk kepada 

rencana yang dikembangkan oleh lembaga, sehingga inisiatif dalam penelitian dan 



 
261 

 

Jalaludin, 2012 
Efektivitas Manajemen Pengembangan Kinerja Dosen 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

pengabdian pada masyarakat belum merupakan kebutuhan individu dalam karir 

dan profesionalisme seorang dosen. 

 

2. Implementasi Pengembangan Kinerja Dosen 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa implementasi 

rencana pengembangan yang menggambarkan kinerja dosen sejauh ini masih 

terbatas individual. Artinya, dokumen kinerja yang dimiliki masih belum 

terkordinasi dalam bentuk sistem informasi yang lengkap dan baik. Namun 

demikian, dalam bidang penelitian sudah mulai tumbuh adanya inisiatif dan 

kreatifitas dosen. Hal ini terbukti dari adanya beberapa hasil penelitian yang 

dilakukan dosen, baik berupa penelitian kompetitif maupun individual, tetapi 

itupun kebanyakan penelitian normatif dalam kajian keagamaan yang juga berlaku 

internal dan belum ada penelitian yang dilakukan melalui kerjasama dengan 

lembaga atau pihak lain di luar kampus IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 

disamping penelitian itupun dibuat sebagai kegiatan rutinitas bagi para dosen jika 

mau naik pangkat/golongan saja. 

Implementasi rencana kerja oleh dosen dalam bidang pengabdian 

masyarakat juga masih minim, dimana hal ini karena keterlibatan dosen di 

masyarakat lebih disebabkan kepiawaian dosen bersangkutan secara individual. 

Artinya, keterlibatan dan terpakainya dosen di masyarakat adalah dalam bentuk 

hubungan in-formal tanpa melibatkan lembaga (institusi) secara formal. Karena 

itu, implementasi kinerja dosen menggambarkan pelaksanaan setiap tugas dan 

fungsi dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
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pada masyarakat, sungguhpun terlaksana atau hanya sekedar pelaksanaan tugas 

rutin akan menjadi masalah jika dilakukan tanpa memiliki rencana terlebih 

dahulu. Karena, keberhasilan implementasi adalah wujud kepemilikan rencana 

kerja yang baik. 

 

3. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kinerja Dosen 

Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pengembangan rencana 

kinerja dosen sudah terlihat. Namun demikian, secara kelembagaan (institusi) 

masih ada yang sebaiknya diperbaiki, kecuali apa yang telah dilakukan oleh 

beberapa fakultas yang muncul dalam bentuk pengumpulan absen mengajar dosen 

pada setiap akhir semester. Sebetulnya, proses monitoring yang diharapkan tidak 

hanya sebatas kegiatan tersebut, terlebih ketika tidak ada tindak lanjut tentang 

bagaimana dosen yang kurang jumlah pertemuannya. Monitoring dan evaluasi 

sebaiknya juga dilakukan dengan cara melihat langsung di lapangan pada 

kemampuan dosen dalam melaksankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini 

untuk semakin meningkatkan kualitas monitoring dan keakuratan data yang 

diperoleh sehingga tindakan selanjutnya akan sangat objektif. 

Dalam proses monitoring dan evaluasi yang terpenting adalah keterlibatan 

langsung para pimpinan pada masing-masing unit kerja. Untuk itu, sebaiknya 

dipersiapkan dengan baik sebuah proses penetapan standar kompetensi, penentuan 

alat ukur, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, rekomendasi, serta proses 

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan paling tidak harus menyentuh tiga hal 
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penting yaitu hard skill (pengetahuan dan keterampilan), soft skill (talenta), dan 

attitude (sikap kinerja yang profesional) seorang dosen.  

 

4. Analisis Efektivitas Pengembangan Kinerja Dosen 

Tindak lanjut hasil penilaian kinerja dosen, sebagai bentuk untuk melihat 

hasil penilaian belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini lebih disebabkan oleh 

kurang berjalannya koordinasi antar fakultas dengan fakultas atau antara fakultas 

dengan rektorat, sehingga apa yang semestinya dilakukan secara bersama tidak 

terpola dengan baik, sehingga dalam prosesnya belum mengarah kepada tindak 

lanjut yang akan dilaksanakan. Karena itu, tindakan dari pimpinan dalam 

pengembangan kinerja dosen adalah adanya upaya-upaya untuk memanfaatkan 

setiap kekuatan dan peluang para dosen meningkatkan kinerjanya. Kondisi ini 

akan muncul ketika adanya upaya pimpinan untuk memberi kesempatan para 

dosen melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan, seminar, penelitian atau 

kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sementara kelemahan dalam pengembangan 

kinerja dapat dikurangi dengan membuka kerjasama dengan lembaga lain dalam 

meningkatkan jenjang pendidikan dosen yang berkelanjutan dengan meneruskan 

studi di lingkungan sendiri ataupun di luar kampus, baik dalam atau luar negeri. 

Efektivitas kinerja yang ingin dicapai dari pengembangan kinerja dosen 

adalah mutu layanan dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada 

masyarakat. Adanya peningkatan dari kehadiran dosen di kelas, peningkatan 

kualitas materi ajar, peningkatan layanan administrasi pembelajaran, dan 
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komponen lainnya seperti evaluasi dan hasil-hasil pembelajaran merupakan 

indikator dari efektivitas. 

 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, disarankan beberapa 

hal terhadap manajemen pengembangan kinerja dosen di lingkungan IAIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai berikut: 

1. Rektor, Dekan, dan Ketua Jurusan/Prodi: (a) Tidak meratanya pembuatan 

rencana kerja semester dan tahunan dari dosen dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat membutuhkan 

tindakan yang progresif dengan mengumpulkan data, menganalisis, dan 

melakukan tindakan preventif jika mengharapkan dampak negatif yang 

minimal yang mungkin akan muncul dalam mutu. Hal ini beranjak dari 

pemikiran bahwa belum optimalnya pengembangan kinerja dosen sebaiknya 

disikapi dengan menganalisis aspek-aspek kemungkinan adanya kelebihan 

pegawai (dosen), analisis kurikulum dan peta kepakaran. Hal tersebut 

sebaiknya menjadi bahan untuk menentukan apakah dosen berlebih atau tidak 

terutama dilihat dari latar dan kepakaran masing-masing.  Kelebihan atau 

kekurangan terutama menyangkut mutu dosen akan sangat berpengaruh 

dengan pola-pola pengembangan kinerja dosen yang tidak berjalan dengan 

baik.  Perencanaan yang tidak baik juga menyebabkan adanya kemunduran 

kinerja, hal ini dimungkinkan oleh posisi dosen dalam bentuk burnout, maka 

toleransi atas ketidakmampuan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa 
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nyaman dalam posisi statis sebaiknya segera dinetralisir dengan perbaikan-

perbaikan proses yang lebih mampu memfasilitasi mereka untuk berkembang 

dalam profesinya. (b) Implementasi kinerja yang belum berjalan dengan baik, 

oleh karenanya bagi IAIN dibutuhkan kebijakan untuk memposisikan sistem 

yang mampu memfasilitasi prosedur administrasi yang tidak praktis sehingga 

dapat memotong jalur-jalur birokrasi yang panjang penyebab tidak 

berkembangnya dosen.  Birokrasi yang panjang memungkinkan lamanya 

sebuah proses dalam aspek administratif ketimbang tindakan yang harus 

dilaksanakan. (c) Monitoring dan evaluasi menjadi alat yang tepat untuk dapat 

menjaga kinerja, akan tetapi bagi pemimpin (rektor, dekan, dan para ketua 

jurusan/prodi) sebaiknya mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dalam 

bentuk otonomi diimbangi oleh kebijakan tentang standar-standar 

implementasi kurikulum yang jelas, aturan-aturan yang baik, dan kesempatan 

untuk inovatif dan kreatif yang luas. Bila tidak terjadi keseimbangan akan 

memungkinkan menurunnya kinerja lembaga secara keseluruhan. Selanjutnya, 

ketakutan terhadap keadaan tidak harmonis dan konflik, pembenahan tentang 

area pengembangan disiplin ilmu sebaiknya jelas dan memberikan batas-batas 

yang profesional sehingga otonomi tidak memberikan peluang kepada setiap 

orang untuk memposisikan dirinya segala bisa. Apabila terjadi disposisi yang 

berlebih pada satu orang atau kelompok orang, maka pencapaian kinerja yang 

mengarah kepada visi dan misi lembaga tidak akan terjadi. (d) Untuk 

meningkatkan efektivitas manajemen pengembangan kinerja dosen, aturan 

dari tingkat pusat diturunkan kedalam aturan-aturan kelembagaan yang 
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mengikat dengan memperhatikan aspek-aspek keterlibatan setiap komponen di 

dalamnya, baik secara fisik maupun psikis serta memungkinkan setiap orang 

terikat dengan kejelasan pola reward dan punishment. (e) Dalam kerangka 

teknis sebagai sebuah pegangan sebaiknya dibuat Standar Operasional 

Prosedur (SOP) penilain kinerja yang jelas melalui penataan kembali struktur 

dan alur mekanisme pemeriksaan pencapaian hasil kerja secara praktis yang 

dicapai oleh setiap dosen dan tidak memungkinkan orang-orang dalam 

lembaga memberikan penafsiran yang berbeda terhadap aturan yang ada. (f) 

Dalam pengembangan kinerja diperlukan adanya figur positif sebagai pusat 

orientasi kinerja. Dalam hal ini perlu adanya pengembangan model-model 

kepemimpinan yang mengedepankan aspek-aspek promosional keberhasilan-

keberhasilan yang dicapai oleh individu maupun kelompok dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini 

dapat dilakukan melalui pengembangan manajemen kinerja dosen yang 

mampu menyediakan alat yang dapat memperkecil pertentangan dalam diri 

secara perorangan dan kelompok melalui sikap akomodatif terhadap 

perbedaan-perbedaan dengan memberikan alternatif-alternatif kebijakan. (g) 

Hal dasar yang sebaiknya dibenahi kearah pengembangan kinerja dosen yang 

bermutu meliputi; (1) pimpinan institut memberikan pengarahan melalui 

kebijakan yang netral dan membuka balikan guna penguatan kebijakan serta 

dukungan komitmen di semua lini, (2) keterbukaan dalam setiap proses 

pembentukan kebijakan kelembagaan dan secara individual mampu membuka 

diri untuk memperoleh masukan dalam kerangka pengembangan individu dan 
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organisasi, (3) kepemimpinan institut yang lebih terbuka dan promosional 

adalah aspek penentu keberhasilan pencapaian kinerja pegawai (dosen) yang 

tinggi, (4) perencanaan yang matang, jelas dan terintegrasi melalui koordinasi 

pada tingkat institut melalui penanggungjawab pada setiap bidang tri dharma 

perguruan tinggi yang ada dalam sturktur organisasi. 

2. Senat dan Dewan Penyantun: (a) Senat institut hendaknya mengaping dalam 

pencapaian tujuan, dimana tujuan yang jelas dalam pencapaian kinerja dosen 

dengan tingkat pengahargaan yang tinggi terhadap prestasi yang dicapai. (b) 

Senat institut mengakomodasi dan mengkoordinasikan dengan baik program 

manejemen kinerja dan integrasi jangka panjang dengan integrasi vertikal 

yang menghubungkan/menyatukan sasaran organisasi, tim dan individu. (c) 

Manajemen kinerja dengan integrasi fungsional menghubungkan strategi 

fungsional dalam organisasi pada bagian yang berbeda. Dalam penerapan 

fungisionalisasi dosen tentunya dibutuhkan aturan yang baik yang dilahirkan 

senat institut. (d) Akomodasi yang dilakukan oleh dewan penyantun dan 

pimpinan institut terhadap harapan yang mendorong terhadap pelaksanaan 

pekerjaan dengan dukungan iklim kerja yang kondusif dan dukungan 

lingkungan kebijakan serta manajemen yang mengarah kepada pengembangan 

staf yang profesional. 

3. Para Dosen: (a) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam upaya pengembangan 

kinerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, semangat, optimisme, dan 

kemandirian, tidak senantiasa menunggu dan berdiam diri apalagi selalu 
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bergantung kepada pimpinan. (b) Meningkatkan wawasan keilmuan dan 

kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian masing-masing, 

dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) 

yang semakin pesat dan dinamis. (c) Mengutamakan pelayanan yang baik 

kepada mahasiswa dengan tetap memperhatikan kemampuan atau kompetensi 

mahasiswa yang berbeda-beda. 

4. Penelitian Lebih Lanjut: Perlu pengkajian lebih jauh dan mendalam tentang 

faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas manajemen pengembangan 

kinerja dosen melalui pendekatan yang berbeda, misalnya dengan pendekatan 

kuantitatif, agar dapat diketahui secara lebih cermat dan mendalam tentang 

pengembangan kinerja dosen. Khusus untuk penelitian dengan pendekatan 

yang sama (kualitatif), kiranya dapat mengembangkan hasil penelitian ini 

secara substantif bukan berdasarkan pada asumsi atas suatu kondisi, perlu 

dikembangkan lagi untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lebih 

akurat dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga dapat 

berpengaruh terhadap efektivitas manajemen pengembangan kinerja dosen 

tersebut.  


