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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2002 

TENTANG HAK CIPTA 

 

PASAL 72 

KETENTUAN PIDANA 

SANKSI PELANGGARAN 

 

a. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa 

hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan 

Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-

masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 

denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta 

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh 

tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah). 

b. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, 

memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada 

umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 

hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta 

rupiah). 
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PRAKATA 
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segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
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Penulis berharap buku Kompetensi Dan Komitmen 
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disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu 

dalam penyelesaian buku ini. 
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penyusunan buku baik itu dalam hal ejaan dan tata bahasa, 

materi, maupun tata letak. Maka dari itu, sudilah kiranya para 

pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik serta 

saran yang membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik 

dalam penyusunan buku berikutnya. Semoga buku ini dapat 

memberi manfaat bagi bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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 BAB I PENDIDIKAN 

 

A.  Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan kunci kesinambungan dari 

peradaban manusia, perhatian yang penuh terhadap 

peningkatan mutu pendidikan akan berefek pula pada 

semakin tingginya peradaban manusia. Pembangunan 

pendidikan juga merupakan jalan menuju tujuan dari 

pembangunan berupa peningkatan kapabilitas keberfungsian 

manusia (capability to function). Perguruan tinggi sebagai 

lembaga penyelenggara pendidikan tinggi memiliki peran 

yang sangat besar dalam kerangka pembangunan nasional. 

Ada dua tugas pokok yang diemban oleh perguruan tinggi, 

yang pertama mendidik putra-putri bangsa agar menguasai 

iptek dan kedua menjadi lokomotif pembangunan nasional 

termasuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa1. 

Suatu usaha menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, maka kualitas pendidikan harus selalu 

ditingkatkan. Peningkatan kualitas pendidikan perlu 

didukung dengan peningkatan kualitas tenaga 

kependidikannya yaitu suatu komponen yang penting dalam 

 
1 Sofyan Effendi. Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi 

Tantangan Global, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Majelis Rektor 
Indnesia Di Makasar. 2003 
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penyelenggaraan pendidikan yang bertugas menyelengarakan 

kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengelola dan 

memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan2. 

B.  Tujuan Pendidikan 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: Perguruan Tinggi 

berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk mencapai 

tujuan pendidikan tinggi tersebut, keterkaitan antara landasan 

dan strategi pembangunan dengan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang meliputi dharma pendidikan dan pengajaran, 

dharma penelitian dan dharma pengabdian masyarakat sangat 

erat dan saling terkait antara satu dengan lainnya. 

Kepincangan dalam salah satu dharma jelas akan 

menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

Ketentuan tentang pendidikan tinggi di Indonesia, 

diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi.  Diantaranya di dalam Pasal 1 Ayat (3) 

diantaranya disebutkan bahwa: “Pendidikan Tinggi adalah 

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program 

magister, program doktor, dan program profesi, serta 

 
2 Hamalik, http://www.infodiknas.com. Di akses 1 Desember 

2016.  

http://www.infodiknas.com/
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program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”.  Dari 

kutipan di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan 

pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan lanjutan yang 

dapat ditempuh oleh seseorang setelah lulus dari jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK).  Setelah lulus dari jenjang pendidikan 

menengah, maka seseorang dapat melanjutkan pendidikan ke 

program diploma, program sarjana, dan selanjutnya secara 

bertahap hingga program yang lebih tinggi lagi.  Selanjutnya 

di dalam Pasal 4 ditetapkan  bahwa fungsi dan tujuan 

pendidikan tinggi diantaranya melaksanakan Tridharma 

Perguruan Tinggi  dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk 

kepentingan bangsa serta menghasilkan lulusan yang 

menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya 

saing bangsa. 

C.  Kewajiban Pendidik 

Kewajiban pendidik tidak lepas dari tiga hal yang 

dikenal sebagai Tridharma Perguruan Tinggi yaitu 
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pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat. Tiga kewajiban asasi inilah 

yang akan ditelaah lebih jauh. Kewajiban asasi berupa 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran harus berkonotasi 

positif, bukan negative.  Tugas ulama umat Islam adalah 

untuk mempelajari agamanya, serta mengamalkannya dengan 

baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu 

kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut 

adalah merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi 

muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-

masing 

Allah Berfirman dalam Al Qur’an dalam beberapa surat 

At Taubah ayat 122, yang artinya  “Tidak sepatutnya bagi 

mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa 

tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu 

dapat menjaga dirinya.3 

Qotadah mengatakan sehubungan dengan takwil ayat 

ini, bahwa apabila Rosulullah mengirim pasukan, Allah 

memerintahkan kepada kaum muslimin agar pergi berperang, 

sebagian dari mereka harus tinggal bersama Rosulullah untuk 

 
3 Ibid h.189 
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memperdalam pengetahuan agama: sedangkan segolongan 

yang lain menyeru kaumnya dan memperingatkan mereka 

akan azab azab Allah yang telah menimpa umat sebelumnya. 

Pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah 

merupakan bagian dari aktivitas baca-tulis untuk menambah 

khazanah ilmu pengetahuan yang belum terungkap 

sebelumnya. 

  Q.S. al-‘Alaq [96]: 1-5 yang artinya: 

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan,   

(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  

(3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,  

(4)  Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,   

(5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.4 

Mula–mula ayat yang diturunkan adalah ayat ini yang 

mulia lagi diberkati. Ayat ini merupakan permulaan rahmat 

yang diturunkan Allah karena kasih sayang kepada hamba – 

hamba Nya. Dalam surat ini terkandung peringatan yang 

menggugah manusia kepada asal usul penciptaan manusia 

yaitu dari ‘alaqoh.  Dan bahwa diantara kemurahan Allah 

ialah telah mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya. Hal ini berarti Allah memuliakan dan 

 
4 Ibid, h.597 
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menghormati manusia dengan ilmu. Dan ilmu merupakan 

bobot tersendiri yang membedakan antara Abdul Basyar 

(Adam) dengan malaikat. Ilmu adakalanya ada dihati, di lisan 

dan ditulisan. Sedangkan yang ditulis membuktikan adanya 

penguasaaan pada kedua aspek lainnya, tetapi tidak 

sebaliknya. Dalam sebuah asar disebutkan “ikatlah ilmu 

dengan tulisan”. Dan masih disebutkan dalam asar, bahwa 

barang siapa yang meengamalkan ilmu yang dikuasainya, 

maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum 

diketahuinya.5 

D.  Pengabdian Masyarakat 

a.  Dalil Dalam Al-quran 

Pengabdian pada masyarakat adalah bukti nyata peran 

serta pendidik untuk menyebar-luaskan rahmat Q.S. al-

Anbiya’ [21] ayat 107 yang artinya  “dan Tiadalah Kami 

mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.”6 

Melalui ayat ini Allah memberitahu bahwa Ia mengutus 

Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam. 

Makabarang siapa yang menerima rahmat ini dan 

mensyukurinya berbahagialah di dunia dan akhirat.dan 

 
5 Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir ad Dimasyqi Al – Imam, Tafsr 

Ibnu Katsir. Ter. Bahrun Abu Bakar, sinar Baru Algesindo, Bandung 
6 Ibid, h.325 
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barang siapa menolak serta mengingkarinya, maka merugilah 

ia di dunia dan akhiratnya.7 

 Q.S Al maidah ayat 2 yang artinya “dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”8 

Allah memerintahkan kepada hamba Nya yang beriman 

untuk saling menolong dalam kebaikan dan meninggalkan hal 

hal yang mungkar. Ibnu jarir berkata bahwa dosa itu ialah 

meningalkan apa yang di perintahkan oleh Allah untuk 

dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang 

digariskan oleh Allah dalam agama. Imam Ahmad 

mengatakan “orang mukmin yang bergaul dengan manusia 

dan bersabar dalam menghadapi  gangguan mereka lebih 

besar pahalanya daripada orang mukmin yang tidak bergaul 

dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan 

mereka.9  

b.  Tridarma Perguruan Tinggi 

Perpaduan tridarma perguruan tinggi tersebut 

merepresentasikan  konsep besar pendidikan Islam yang 

tercermin dalam Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib. Tarbiyah 

 
7 Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir ad Dimasyqi Al – Imam, Opcit H. 

862 
8 Depertemen Agama.Op Cit h.106 
9 Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir ad Dimasyqi Al – Imam. Op. Cit.  
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merepresentasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, 

Ta’lim merepresentasikan penelitian dan penulisan karya 

ilmiah, sedangkan Ta’dib merepresentasikan pengabdian 

masyarakat.10 Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi  dalam Pasal 1 Ayat (7) hingga 

Ayat (12) disebutkan bahwa berbagai jenjang pada program 

pendidikan tinggi dapat ditempuh perguruan tinggi yaitu di 

Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi 

atau di Akademi Komunitas.  Supaya dapat melaksanakan 

fungsi dan mencapai tujuan pendidikan tersebut,  perguruan 

tinggi  harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa 

lahan kampus, ruangan kelas, ruangan kantor, dan 

sebagainya.  Selain itu, perguruan tinggi  juga harus tersedia 

sumber daya manusia yang terdiri dari pimpinan lembaga, 

para dosen, karyawan dan mahasiswa. Namun dari seluruh 

sumber daya di  atas,  unsur yang sangat penting  dalam 

proses pendidikan dan akan menentukan kualitas pendidikan 

pada lembaga pendidikan tersebut adalah keberadaan dosen.  

Hal ini diutarakan oleh Duderstadt sebaga berikut:    

The principal academic resource of a university is its 

faculty. The quality and commitment of the faculty determine 

 
10 Ahmad Syah, Term Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam 

Pendidikan Islam: Tinjauan dari Aspek Sematik,Al Fikra: Jurnal Ilmiah 
Keislamam. Vol 7, No.1 Januari – Juni 2008. 
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the excellence of the academic programs of a university, the 

quality of its student body, the excellence of its teaching and 

scholarship, its capacity to serve broader society through 

public service, and the resources it is able to attract from 

public and private sources.11 

Kutipan di atas menyatakan bahwa keberadaan dosen 

yang bermutu dan memiliki komitmen terhadap pendidikan 

akan menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai program 

pendidikan, keberhasilan proses pengajaran dan bimbingan 

terhadap  mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikannya. 

Dengan demikian, keberadaan dosen dalam sebuah perguruan 

tinggi adalah sangat penting. Sebagai ujung tombak dalam 

proses pendidikan, dosen mempunyai posisi strategis, dan 

mempunyai pengaruh langsung terhadap proses 

pembelajaran, karena dosen adalah kelompok orang yang 

setiap hari berhadapan dan bertatap muka langsung dengan 

mahasiswanya, teruatama dalam proses pembelajaran. 

Kualitas proses dan hasil belajar pada akhirnya ditentukan 

oleh mutu pertemuan antara dosen dan mahasiswa12 .  Ilmu 

dosen baik empirik maupun rasional serta berbagai 

keterampilan yang dimilikinya akan diteruskan dan jadi alat 

 
11 Duderstadt, James J. A University for 21st Century. (The 

University of Michigan Press, Ann Arbor, USA. 2003) h.149 
12 Knowles, Malcolm S. The Adult Education Movement in The 

United States. (Malabar: FL Krieger. 1977 )h. 1613 
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pengembangan sikap keilmuan mahasiswanya13. Mengingat 

beratnya tugas yang diemban, untuk menjadi seorang dosen, 

terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar tugas 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  Untuk menjadi 

seorang dosen di perguruan tinggi, menurut Nur Syam 

setidaknya harus memenuhi dua standard yaitu standar 

kualifikasi dan standar kompetensi14.  

c.  Para Pengajar Di Indonesia 

Di Indonesia, pengakuan terhadap seorang dosen diatur 

oleh pemerintah, diantaranya di dalam Undang – Undang  

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permen 

Nomor 5 tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada 

Perguruan Tinggi, Permen PAN Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan 

Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan 

Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS. 

Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 45 dan dua 

Peraturan Menteri di atas disebutkan bahwa dosen 

diantaranya wajib memiliki standar kualifikasi yakni 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang 

dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, 

 
13 Uwes, Sanusi. Manajemen Pengembangan Mutu Dosen. (Jakarta 

: Penerbit Logos Wacana Ilmu . 2003),h.11 
14 Nur Syam. Perencanaan SDM Pendidikan. (Jakarta: Remaja 

Rosdakarya.2010). h. 42 
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serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan  

akademik yang harus dimiliki oleh dosen yang dibuktikan 

dengan  kepemilikan ijazah  sesuai dengan jenis, jenjang, dan 

satuan pendidikan formal. Selanjutnya di dalam UU Nomor 

14 Tahun 2005 Pasal 46 Ayat (1) dijelaskan bahwa 

kualifikasi akademik bagi dosen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang 

keahlian; sedangkan di dalam Ayat (2) disebutkan dosen 

harus memiliki beberapa kualifikasi akademik minimum, 

yaitu: pertama, lulusan program magister untuk mengajar di 

program diploma atau program sarjana; dan kedua, lulusan 

program doktor untuk mengajar di program pascasarjana. 

Implikasinya adalah, seorang dosen harus berpendidikan 

minimal S2 atau lulusan pascasarjana. Kualifikasi akademik 

dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang 

keahlian.15  

Dosen menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 1 ayat 

(1) adalah pendidik profesional  dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

 
15 Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005 Pasal 46 tentang 

tentang Guru dan Dosen. Jakarta : Sinar Grafika. 
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menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat.16 Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga 

profesional, menurut Undang Undang (UU) Guru dan Dosen 

Pasal 3 ayat (2), dibuktikan dengan sertifikat pendidik.17 

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi 

syarat memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada 

perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, memiliki 

jabatan akademik sekurang - kurangnya asisten ahli dan lulus 

sertifikasi, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang 

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

d.  Sertifikat Pengajar 

Isu sertifikasi dan kompetensi tenaga pengajar menjadi 

krusial karena  terkait dengan sejauhmana mereka siap 

mendidik mahasiwa. Sebagai sebuah jabatan profesional 

selama ini kemampuan dosen di Indonesia diklasifikasikan 

berdasarkan  UU kepegawaian, khususnya keputusan Menteri 

Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK-

 
16 Profesional, menurut UU RI nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 

4, adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 
17 Definisi yang sama juga disampaikan dalam Undangundang 

Republik Indonesia  Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 
Pasal 1 ayat 2. 
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WASPAN/8/1999 tentang jabatan fungsional dosen dan 

angka kreditnya. Untuk menduduki jabatan fungsional 

tertentu, dosen disyaratkan mengumpulkan angka kredit yang 

diperoleh dari kegiatan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Sayangnya, sistem ini belum tentu mampu menjamin  

kualifikasi dosen, seringga tidak mengherankan kalau saat ini 

banyak dosen yang memiliki pangkat dan jabatan fungsional 

tinggi, namun kualifikasi akademiknya cenderung diragukan. 

Dalam prakteknya, pengajuan angka kredit dipandang masih 

terlalu administratif dan kurang bisa menjamin kualitas hasil 

karya akademik seorang tenaga pengajar. Pada beberapa 

kasus, sistem ini dinilai merugikan dosen-dosen yang 

produktif menulis karena dibatasi peraturan ketat terkait 

dengan jenjang pendidikan dan syarat administratif lain. 

Terbentur pada tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab 

jabatan dosen Perguruan Tinggi yang diantanya mengatur 

tentang hak dan kewajiban dosen berdasarkan jenjang 

pendidikan dan kepangkatannya (keputusan Menteri Negara 

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK-

WASPAN/8/1999 pasal 7).  

Dosen  sebagai tenaga profesional dituntut untuk 

memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Dosen  

yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup 
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dalam bidangnya akan mampu meningkatkan kualitas belajar 

mengajar. Kinerja tenaga pengajar dapat dilihat dari 

penguasaan terhadap kompetensi yang dimilikinya sebagai 

tenaga profesional. Supaya dapat mencapai kualifikasi dan 

kompetensi sesuai standar-standar di atas, maka dosen perlu 

dikembangkan supaya menjadi dosen yang bermutu.  

Dosen yang bermutu menurut Uwes adalah dosen yang 

menguasai disiplin ilmu yang diampunya, dapat mengikuti 

perkembangan serta mampu mengembangkan serta 

bertanggung jawab terhadap disiplin ilmunya, memiliki 

kemampuan berinteraksi dengan mahasiswa secara efektif, 

menghormati dan melindungi hak-hak mahasiswa, menjadi 

teladan dalam sikap dan pemikiran, berkemampuan 

menyusun kurikulum yang relevan, efektif dan efisien, 

memberikan informasi yang luas, mendalam dan mutakhir, 

menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi 

pengembangan mahasiswa, membuat sistem penilaian yang 

adil serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang 

teratur, sebagai kegiatan-kegiatan yang langsung 

berhubungan baik dalam proses transfer of knowledge and 

attitude maupun pengembangan scientific attitude 

mahasiswa.18  

 
18 Uwes Sanusi. Opcit h. 11-12 
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Tanggung jawab dosen tersebut berupa pelaksanaan 

amanat dengan penuh totalitas, tidak setengah- setengah, 

apalagi bertolak-belakang dengan amanat yang diemban. Q.S. 

al-Nahl  [16]: 90-92 yang artinya “Sesungguhnya Allah 

menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

(91). dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu 

berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-

sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah 

menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-

sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat. 19 

Dari berbagai kutipan dan uraian di atas, dapat 

difahami bahwa dalam upaya mencapai tujuan pendidikan 

dan meningkatkan mutu pendidikan, maka harus memiliki 

dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai 

dengan kineja yang maksimal . Tentunya dalam mencapai 

kinerja dosen dan mutu pendidikan yang tinggi dipengaruhi 

pula oleh faktor-faktor lain, seperti fasilitas pendidikan, 

pembiayaan pendidikan, motivasi dosen, kepemimpinan, 

budaya kerja, dan sebagainya, namun sebagaimana telah 

 
19Departemen  Agama RI, Opcit. h. 269 
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diutarakan di atas, keberadaan dosen yang qualified dan 

memiliki kompetensi  yang memadai merupakan sumber 

daya  utama di perguruan tinggi. Menurut Lyle M. Spencer 

bahwa, hubungan antara kompetensi dengan kinerja adalah 

sangat erat dan penting sekali, relevansinya ada dan kuat 

akurat, bahkan apabila ingin meningkatkan kinerja karyawan 

seharusnya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas 

pekerjaannya.20 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami 

bahwa dosen yang memiliki kompetensi akan dapat 

melaksanakan tugas dan tanggungjwabanya dengan baik 

yang diwujudkan dari kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang bermutu dan pencapaian hasil belajar 

mahasiswa. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran 

terjadi interaksi antara peserta didik sebagai pihak yang 

belajar dan dosen sebagai pihak yang mengajar. Oleh karena 

itu dosen dituntut untuk memiliki kualifikasi serta 

kompetensi dasar  “agar proses itu dapat berlangsung dengan 

efektif dan efesien.”21  Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP No. 19 Tahun 

 
20 Lyle M. Spencer and Signe M. Spincer, Competence at Work, 

Models For Superior Performance, (Canada: John Willey & Sons, Inc, 

1993), h. 7 
21 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : 

Raja Grafindo Persada, 2001), h. 20  
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2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa 

”sebagai tenaga professional dosen  harus memenuhi 

sejumlah persyaratan di antaranya memiliki kompetensi.” 

Berdasarkan undang-undang tersebut jelaslah bahwa setiap 

profesi dosen harus memiliki kompetensi yang akan 

membantunya melaksanakan segala kewajibannya dengan 

optimal. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi, 

dijelaskan dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen pada Bab I pasal 1 ayat 10 adalah 

“seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.22  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, apabila 

dihubungkan dengan profesi dosen, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi dosen adalah 

kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Dengan 

demikian seorang dosen tidak hanya memiliki pengetahuan 

yang luas akan tetapi dosen juga harus memiliki berbagai 

keterampilan yang mendukung profesinya sebagai dosen dan 

juga harus memiliki akhlak yang baik, karena tugas seorang 

dosen tidak hanya sebagai pengajar yang mentransfer ilmu 

 
22 Ibid., h. 7 
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pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didiknya akan 

tetapi juga sebagai pendidik yang memberikan pembinaan 

dan  bimbingan terhadap akhlak mahasiswa. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Surat Faathir ayat 19 – 21 yang artinya “dan 

tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. 

dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak 

(pula) sama yang teduh dengan yang panas” (Faathir: 19 – 

21).23  

Berdasarkan ayat di atas dipahami bahwa seorang 

dosen akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya apabila memiliki berbagai kompetensi atau 

kemampuan. Artinya dosen tidak akan mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik apabila tidak memiliki kemampuan. 

Untuk itu kebulatan kemampuan yang terangkum dalam 

kompetensi tersebut harus dimiliki oleh setiap dosen. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU RI No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV pasal 10 

dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang 

dosen meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi 

paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan.24 

  

 
23 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 698 
24 Depag RI., Op. Cit.,  h. 90 
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BAB II PROFESI DAN KINERJA 

DOSEN 

 

A.  Konsep Profesi Dosen  

a.  Definisi Profesi Dosen 

Definisi sederhana tentang Dosen adalah individu yang 

berdasarkan pendidikan dan keahlianya memiliki tugas utama 

mengajar pada pendidikan tinggi, karena dosen sebagai 

pendidik harus memenuhi kompetensi sebagai pendidik. 

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah suatau pemelikan 

pembentukan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut 

oleh suatu jabatan/pekerjaan dan pekerjaan dosen merupakan 

suatu profesi. Berdasarkan hasil konferensi Internasional di 

Makkah pada tahun 1977, istilah guru/dosen  mengandung 

tiga konsep sekaligus yaitu al murobbi, al mualim dan al 

mu’adib.25 Istilah al Murobbi mengisyaratkan bahwa seorang 

guru/dosen sifat seperti Allah SWT, seperti bijaksana, 

tanggung jawab, kasih sayang terhadap peserta didik dan 

berpengetahuan tentang Allah. Konsep al-mu’allim 

mengandung makna bahwa mereka adalah seorang ilmuwan, 

yakni menguasai ilmu teoritis dan komitmen yang tinggi 

 
25 M. Chatib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996) , h.11 
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dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. sedangkan 

al–mu’addib mencakup makna integral antara ilmu dan amal 

sekaligus.26 

Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005  dan Permen RI 

Nomor 05 Tahun 2017 disebutkan bahwa dosen adalah 

pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tri Dharma 

Pendidikan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat wajib dilakukan dan diamalkan oleh 

setiap dosen selama masa jabatan profesinya guna 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sebagai tenaga 

yang profesional, maka dosen memiliki kesempatan 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan belajar sepanjang hayat.  

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional 

bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional 

dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan 

 
26 Ratu Vina Rohmatika, Model Supervisi Klinis Terpadu untuk 

Peningkatan Kinerja Guru, (Yogyakarata : Idea Press, 2018. h . 120 
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bertanggungjawab. Ternyata eksistensi dosen dalam 

pendidikan menempati posisi kunci dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Pendidik dikatakan berhasil dilihat dari 

kesuksesannya dalam menjalankan tugasnya secara 

proposional dan profesional. Sesuai dengan Firman Allah 

yang artinya, „Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka 

sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan 

membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan 

mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-

Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha 

Bijaksana. (Q.S : Al Baqoroh : 129)27“ 

Ayat tersebut diatas, Ramayulis dalam Ratu Vina 

menyimpulakan bahwa tugas pokok seorang pendidik dalam 

pendidikan islam adalah sebagai berikut: 28 

1. Tugas pensucian yakni pengembangan, pembersihan 

jiwa murid agar dapat mendekatkan diri kepada Allah, 

menjauhkannya dari keburukan, dan  menjaganya 

agar tetap berada pada fitrahnya. 

2. Tugas Pengajaran, yakni menyampaikan berbagai 

pengetahuan dan pengalaman kepada murid untuk 

direalisasikan dalam tinggkah laku. 

 
27 Departemen  Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya. 

(Surabaya: Mahkota, Edisi Revisi, 2013), hal. 33 
28 Ibid 
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Di pendidikan tinggi dosen mempunyai kedudukan 

sebagai tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dosen 

mempunyai fungsi untuk meningkatkan martabat dan peran 

dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni serta pengabdian kepada 

masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Dosen terbagi kedalam tiga jenis yaitu : 

a. Dosen Biasa, yaitu dosen yang diangkat dan 

ditetapkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi. 

b. Dosen Luar Biasa, yaitu dosen yang bukan tenaga 

tetap pada perguran tinggi. 

c. Dosen Tamu, yaitu seseorang yang diundang untuk 

mengajar pada perguruan tinggi selama jangka waktu 

tertentu. 

b.  Beban Kerja Dosen 

Beban kerja dosen ini adalah masalah yang ada 

kaitannya dengan tugas secara komulatif dosen pada sebuah 

pendidikan tinggi. Ini artinya beban kerja dosen itu tidak 

hanya melulu berkaitan dengan tugas mengajar (memberi 

perkuliahan di dalam kelas) saja, akan tetapi berkaitan 

dengan seluruh kegiatan kampus/akademik yang ada 

hubungannya dengan kegiatan penyelenggaraan dari fungsi 
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atau misi pendidikan tinggi. Dalam Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 284 tahun 1999, Pasal 1 dinyatakan 

bahwa, dosen adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional untuk 

melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi dan ditugaskan 

secara penuh pada pendidikan tinggi. Dari pernyataan ini 

nampak bahwa tugas dosen itu adalah melaksanakan 

Tridharma Pendidikan Tinggi. Sedangkan komulatif tugas 

dosen dalam melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi ini 

ditegaskan dalam Undang- Undang No 14 tahun 2005 Pasal 

72 sebagai berikut: 

1. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, 

membimbing dan melatih, melakukan penelitian, 

melakukan tugas tambahan, serta melakukan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) 

satuan kredit semester dan sebanyak- banyaknya 16 

(enam belas) satuan kredit semester. 

Berdasarkan Peraturan Mentri Agama Republik 

Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Jam Kerja Dosen adalah 

waktu pelaksanaan tugas Dosen yang dinyatakan dalam 
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satuan jam, baik dikantor, kelas, maupun di tempat lain atau 

di luar kantor. Dari peraturan atau undang-undang di atas, 

nampak jelas bahwa tugas dosen secara umum dapat 

dikategorikan menjadi tiga macam yaitu, melaksanakan 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Sedangkan satu tugas dosen lagi jika dipandang perlu dan 

penting adalah berkaitan dengan tugas tambahan yaitu 

sebagai pejabat atau pimpinan lembaga atau jabatan 

struktural. Berkaitan dengan tugas pokok dosen yaitu 

melaksanakan proses pembelajaran yang ditegaskan dalam 

Undang-undang No 14 tahun 2005 di atas, yaitu meliputi: 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, 

membimbing dan melatih. Dengan demikian tugas pokok ini 

adalah merupakan tugas yang berkaitan dengan 

melaksanakan proses pembelajaran di dalam kampus yang 

nota bene berkaitan dengan tugas-tugas akademik atau 

perkuliahan. Untuk mendukung keberhasilan tugas pokok 

dosen di atas, nampaknya setiap dosen harus memikiki 

sejumlah keterampilan pada saat melaksanakan proses 

pembelajaran atau perkuliahan. Adapun keterampilan-

keterampilan yang hendaknya dimiliki oleh dosen ialah  

1. Keterampilan bertanya, ketrampilan ini perlu dikuasai 

tenaga pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang 
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efektif dimana tujuannya untuk mengetahui tingkat 

daya serap dari materi yang disampaikan dalam 

pembelajaran. 

2. Memberi penguatan (Reinforcement) merupakan 

respons yang dilakukan pengajar terhadap perilaku 

peserta didik yang positif sehingga dapat 

memungkinkan terulangnya kembali perilaku tersebut. 

3. Mengadakan variasi pembelajaran merupakan 

keterampilan yang harus dikuasai pengajar untuk 

mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias 

dan penuh partisipasi. 

4. Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan 

tentang sesuatu benda, keadaan, fakta dan data. Sesuai 

dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. 

5. Membuka dan menutup pelajaran. Membuka dan 

menutup pelajaran merupakan dua kegiatan rutin yang 

dilakukan pengajar tentang memulai dan mengakhiri 

pembelajaran. 

6. Membimbing diskusi kelompok kecil merupakan salah 

satu bentuk kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

tiga sampai lima orang dalam setiap kelompok, 

berlangsung secara informal, memiliki tujuan yang 

ingin dicapai, dan berlangsung secara sistematis. 
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7. Mengelola kelas merupakan keterampilan pengajar 

untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 

dan mengendalikannya jika terjadigangguan dalam 

pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan kelas: kehangatan dan 

keantusiasan, tantangan, bervariasi, luwes, penekanan 

pada hal-hal positif, dan penanganan disiplin diri. 

8. Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan merupakan 

suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan 

pengajar memberikan perhatian terdapat setiap peserta 

didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara 

pengajar dan peserta didik maupun antara peserta didik 

dengan peserta didik.29 

Tugas pokok dosen sebagaimana disinggung di atas dan 

diperkuat dengan perlunya dosen mempunyai sejumlah 

keterampilan dalam mengajar atau melaksanakan tugas 

pembelajar, ini ada kaitannya dengan upaya menjadikan diri 

dosen sebagai tenaga profesional. Masalah profesionalisme 

dosen ini menjadi hal yang sangat mendasar dan penting 

untuk dimiliki oleh setiap dosen yang telah dipercaya 

menjadi seorang tenaga pendidik. Masalah keprofesionalan 

dosen ini juga sudah ditetapkan dalam standart kompetensi 

 
29 Mulyasa, E. Menjadi Guru Profesional Menciptakan 

Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan.  Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 2004.h.161 
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dosen dan dalam undang-undang tentang tenaga dosen. 

Mulyasa menyatakan bahwa: 

“Pengajar kreatif, profesional dan menyenangkan harus 

memiliki berbagai konsep dan cara untuk mendongkrak 

kualitas pembelajaran antara lain dengan mengembangkan 

kecerdasan Emosi (Emotional Quotient), mengembangkan 

kreativitas (Creativity Quotient) dalam pembelajaran, 

mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang, 

membangkitkan nafsu belajar, memecahkan masalah, 

mendayagunakan sumber belajar, dan melibatkan masyarakat 

dalam pembelajaran”.30 

Pengembangan profesionalisme pendidik menurut The 

State of Queensland (Department of Education, Training and 

the Arts) adalah: 

He Professional Development and Leadership Institute 

has been established in recognition that professional 

development is fundamental to the professional practice of 

teachers, to ensure that students benefit from dynamic and 

futures-oriented professional development experiences. 

Support for ongoing teacher professional development is 

central to quality schooling and promoting professionalism 

and a sense of scholarship within the teaching community. 

Both forms of professional development play important and 

 
30 Ibid .h.163 
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independent roles in improving school organisational 

capacity and in enhancing teacher capital. Taken together, 

study findings on professional development and individual 

teacher capital suggest that a systemic focus on increasing 

individual teacher capital through professional development 

will improve schools’ organisational capacity to deliver 

improved student outcomes.31 

Pengembangan profesional adalah dasar dari praktik 

profesional pendidik untuk memastikan bahwa para peserta 

didik bermanfaat secara dinamis dan berorientasi pada 

pengalaman profesionalisasi masa depan. Dukungan 

pengembangan profesional pendidik yang berkelanjutan 

adalah terpusat pada kualitas lembaga pendidikan dan 

mempromosikan profesionalisme serta pemberian 

penghargaan dalam lingkungan mengajar. Kedua bentuk 

pengembangan profesional berperan penting dalam 

meningkatkan kapasitas organisasi lembaga pendidikan 

dalam meningkatkan kualitas pendidik. Studi penemuan pada 

pengembangan profesional dan peningkatan pendidik secara 

individu menyatakan bahwa sebuah sistem terpusat pada 

peningkatan kualitas pendidik secara individu melalui 

pengembangan profesional akan meningkatkan mutu 

 
31 Leonard, Cantor. 1989. Vocational Education and Training In 

The Developed World:A Comparative study. New York: Routledge. 
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organisasi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

lulusan. Untuk kondisi kekinian, selain masalah kecerdasan 

Emosi (Emotional Quotient), dan kreativitas (Creativity 

Quotient) yang perlu dikembangkan oleh dosen pada saat 

melaksanakan pembelajaran, rasanya aspek kecerdasan 

spiritual (Spiritual Quotient) juga sudah saatnya ikut 

diperhatikan dan dikembangkan dosen setiap kali 

melaksanakan pembelajaran. Oleh karena tiga hal ini menjadi 

sesuatu yang sifatnya saling keterkaitan satu sama lain, 

sebagaimana digambarkan sebagai berikut: 

Spiritual Quotient 

 

     

Creativity Quotien 

 

 

Emosional Quotient 

Gambar 2.1. Hubungan Antara Spiritual, Creativity dan 

Emosional Quotient.32 

 

 
32 Fitria Nur Sholichah, Tesis Pengaruh Eq (Emotional Quotient) 

Dan Sq (Spiritual Quotient) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata  

Pelajaran Pai Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Plus Al Kautsar 

Blimbing Malang, (Malang :UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015) h 58 
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Gambar di atas memberi ilustrasi bahwa kreativitas 

dosen yang baik adalah muncul dari sikap emosi atau 

semangat untuk berkarya yang dilandasi dengan kedalaman 

pengamalan keagamaan yang benar dan lurus. Ini artinya di 

dalam mengkreasikan diri dalam melaksanakan proses 

pembelajaran hendaknya dilandasi ketulusan dan keikhlasan 

serta kejujuran dalam aplikasinya. Dengan adanya sikap 

penuh dengan pengabdian (karena mengamalkan ajaran 

agama) maka tidak akan memunculkan hasil kreativitas yang 

menjadikan diri dosen sombong dan congkak.  

Beban kerja sebagaimana dinyatakan di atas, adalah 

beban kerja yang bersifat administratif yang harus dipenuhi 

oleh setiap dosen. lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 27 di 

atas bahwa beban kerja dosen sekurang- kurangnya sepadan 

dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-

banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. Batasan 

minimal beban tugas/kerja dosen ini ditetapan sedemikian 

rupa tentunya memiliki maksud atau tujuan. Pertama 

menyeimbangkan antara gaji atau honorarium yang telah 

diterimakan atau dibayarkan dengan kinerja yang diminta 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain adanya 

pembatasan minimal tugas/beban kerja dosen yaitu 12 sks, 

beban tugas dosen secara kumulatif juga diberi batasan 

maksimal. Sudah barang tentu hal ini juga dimaksudkan 
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untuk menjaga profesionalisme dosen dalam melaksanakan 

tugas pokok dan tambahanya. Pemberian batasan maksimal 

ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi eksploitasi tenaga 

dosen, yang pada gilirannya akan membawa iklim 

ketidakpuasan mahasiswa dalam menerima proses 

pembelajaran, sekaligus hal ini menurunkan kualitas kinerja 

dosen tersebut. 

B.  Konsep Kinerja Dosen. 

a.  Pengertian Kinerja 

Kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan 

sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh 

pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi dalam 

menghasilkan sesuatu. Simamora menyatakan bahwa prestasi 

kerja (performance) diartikan sebagai suatu pencapaian 

persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung 

dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas 

maupun kualitasnya.33 Pengertian di atas menyoroti kinerja 

berdasarkan hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan 

pekerjaan. 

Kata kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang 

 
33 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia. 

(Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2000)., h. 423 
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diperlihatkan, dan kemampuan kerja,34 dan dalam istilah ilmu 

manajemen, pengertian kinerja hampir sama.35 Sebagaimana 

yang dikemukakan Wibowo, kinerja sebagai proses maupun 

hasil pekerjaan atau suatu proses tentang bagaimana 

pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja.36   

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam 

Sedarmayanti mengemukakan, performance diterjemahkan 

menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan 

kerja. 37Kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan 

masalah produktivitas, karena merupakan indikator dalam 

menetukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi dalam suatu organisi. Hasibuan 

menyatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara 

keluaran (output) dengan masukan (input).38  

Achmad S. Ruky memberikan gambaran tentang 

faktor-faktor penilaian kinerja yang berorientasi pada 

individu yaitu : 1) pengabdian, 2) kejujuran, 3) kesetiaan, 4) 

 
34 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1997), h. 503 
35 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 179 
36 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h. 81 
37 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas 

Kerja, (Bandung: Mandor Maju, 2001), h. 50 
38 Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1999), h.126. 
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prakarsa, 5) kemauan bekerja, 6) kerajasama, 7) prestasi 

kerja, 8) pengembangan, 9) tanggung jawab, dan 10) disiplin 

kerja.39 Pendapat lainnya menjelaskan pengertian  kinerja 

yaitu: 1) melakukan, menjalankan dan melaksanakan; 2) 

memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau 

nazar, 3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung 

jawab, dan 4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh 

seseorang atau mesin.40  

Menurut E. Mulyasa, pengertian kinerja adalah “segala 

upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan.”41 Kirkpatrick 

dan Nixon mengartikan kinerja sebagai ukuran  kesuksesan 

dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

(direncanakan) sebelumnya.42 Harris, dkk mengatakan bahwa 

kinerja adalah: perilaku yang menunjukkan kompetensi yang 

relevan dengan tugas yang realistis dan gambaran perilaku 

difokuskan kepada konteks pekerjaan yaitu perilaku 

 
39 Achmad S. Rucky, Sistem Manajemen Kinerja, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama,  2002), h. 203 

40 Rivai, Performance Apraisal: Sistem yang tepat untuk menilai 

kinerja karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 14 

41 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003),     h. 126 

42 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 179 
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diwujudkan untuk memperjelas deskripsi-deskripsi kerja 

menentukan kinerja yang akan memenuhi kebutuhan 

organisasi yang diiginkan.43  

Menurut Moeheriono, kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, 

sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab 

masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika.44 Pengertian kinerja lainnya 

adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan.45Pendapat lainnya dikemukakan King, yang 

menjelaskan pengertian kinerja adalah aktivitas seseorang 

dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan 

kepadanya.46 Berbeda lagi pendapat yang dikemukakan 

Galton dan Simon, yang mendefinisikan kinerja atau 

“performance” merupakan hasil interaksi atau berfungsinya 

unsur-unsur motivasi (m), kemampuan (k), dan persepsi (p) 

 
43 Ibid.,  h. 180 
44 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 96 
45 Mohammad As’ad, Psikologi Industri, (Yogyakarta: Liberty, 

1994), h. 23 
46 Patricia King, Performance Planning and Appraisal; A How-

To Book for Manager, (New York: McGraww-Hill Book Company, 
1993), h. 19 
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pada diri seseorang.47 Pendapat yang hampir senada 

diungkapkan McDaniel sebagaimana dikutip Uno yang 

mengemukakan kinerja adalah interaksi antara kemampuan 

seseorang dengan motivasinya.48Kinerja Merupakan hasil 

atau tingkat keberhasilan seorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibanding 

dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja 

target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakatai bersama. Depdiknas menyatakan kinerja 

dosen adalah kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan 

atau tugas yang dimiliki dosen dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan.  Kinerja  dalam pandangan Islam adalah orang 

yang bekerja yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya 

untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan 

instansi/perusahaan.  

Tafsir Ibnu Katsir ayat ini mengandung  ancaman yang 

keras dan peringatan yang tajam. Dengan kata lain 

teruskanlah jalan kalian dan arah yang sedang kalian tuju, 

jika kalian menduga bahwa kalian berada dalam jalan 

petunjuk. Aku pun akan terus berjalan pada jalan dan 

 
47 Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teori Kinerja dan 

Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 61 
48 Ibid., h. 65 
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metodeku sendiri makna ayat ini sama dengan firman Allah 

dalam QS.  Hud ayat 121- 122.49 

Ayat diatas menunjukkan bahwa agama Islam 

menyuruh kepada kita semua untuk gigih dalam bekerja, 

bekerja dengan sesuai kemampuan yang ada, serta bekerja 

dengan serius dan bertanggung jawab. Demikian juga dengan 

pekerjaan seorang dosen yang mulia ini, harus selalu melalui 

sebuah persiapan terlebih dulu, hal ini karena jika pekerjaan 

yang salah tetap diteruskan, maka kita akan gagal dalam 

mencapai sebuah tujuan. Sebagaimana dalam tafsir Al-Azhar 

bahwa salah satu penyebab kegagalan yang dicapai seseorang 

adalah karena rencananya yang tidak benar.50 Allah 

memberikan insentif bagi orang yang mampu menunjukkan 

kinerja optimal (baik) Allah berfirman dalam surat Al-.Kahfi  

ayat 3, yang   artinya  Sesunggunya mereka yang beriman dan 

beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan 

pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan 

yang baik.(Q.S. ; Al-.Kahfi  ayat 30)51 

Maksud ayat diatas berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir 

bahwa setelah menyebutkan nasib orang – orang yang celaka, 

Allah menyebutkan keadaan orang – orang yang bahagia 

 
49 Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir ad Dimasyqi Al – Imam, Tafsr 

Ibnu Katsir. Ter. Bahrun Abu Bakar, sinar Baru Algesindo, Bandung.  
50 Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al Azhar, Jilid 

III, (Singapura : Pustaka Nasional, 1999), hlm. 2202 
51 Ibid. h.296 
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yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan membenarkan 

rasul – rasul-Nya terhadap semua yang mereka sampaikan, 

serta mengamalkan semua yang dianjurkan oleh mereka 

berupa amal –amal saleh. Maka bagi mereka adalah surga  

‘And. . 

Ada beberapa ciri kinerja dalam pandangan Islam, 

antara lain adalah sebagai berikut : 52 

a. Baik dan manfaat QS. An-Nahl: 97    

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baikdan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan. (Q.S  An Nnahl :97)53 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa janji Allah ini 

ditujukan kepada orang yang beramal saleh. Yang dimaksud 

amal saleh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk 

Kitabullah dan Sunnah Nabi. Bahwa amal yangyang 

dilakukannya itu merupakan amal yang diperintahkan serta 

disyariatkan dari sisi Allah. Maka Allah berjanji akan 

memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan 

memberinya pahala yang jauh lebih baik kelak di akhirat. 

 
52 Didin hafidhuddin dan Hendri tanjung, Manajemen Syariah 

Dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani ,2018).h 40-41. 
53 Departemen  Agama RI,  Opcit h.269 
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Pengertian kehidupan yang baik ialah kehidupan yang 

mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspek. 

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, 

bahwa mereka menafsirkannya dengan pengertian rezki yang 

halal lagi baik.54 Ayat diatas, kita dapat diambil hikmah yang 

terkandung di dalamnya yang dapat dijadikan pelajaran dan 

nasihat yaitu Orang yang beriman dan beramal shalih yaitu 

amal yang bermanfaat dan sesuai dengan al-Qur’an dan hadis 

akan mendapatkan balasan berupa kehidupan yang baik serta 

pahala yang besar dari Allah. 

 خير الناس أنفعهم للناس 

Artinya : sebaik-baiknya manusia adalah yang 

bermanfaat bagi orang lain. (HR. Ahmad, Thabrani, 

Daruqutni. Disahihkan Al Albani dalam As-Silsilah As-

Shahihah)55 

Seorang muslim setelah dia membingkai misi 

kehidupannya dengan Ibadah kepada Allah swt. semata, 

maka orientasi hidupnya adalah memberikan manfaat bagi 

orang lain. Tidak memandang apapun profesinya. Al qur’an 

menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini 

adalah sebagai khalifah dan ‘abd. Untuk menjelaskan tugas 

ini Allah membekali dengan seperangkat potensi. Dalam 

 
54 Ibnu Katsir. Op.Cit. h 423 
55 Sudrajat Rasyid, dkk., Kewirausahaan Santri , ( Jakarta: PT. 

Citrayudha, 2005), hlm. 5-6 
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konteks ini maka pendidikan harus merupakan upaya yang di 

tujukan kearah pengembangan potensi yang dimiliki manusia 

secara maksimal sehingga dapat di wujudkan dalam bentuk 

kongkret dalam arti berkemampuan menciptakan sesuatu 

yang bermanfaat bagi diri, masyarakat dan lingkungannya.56 

b. Al-Itqan atau kemantapan dan perfectness 

Kualitas kerja yang iqtan  merupakan pekerjaan yang 

berkualitas. Rahmat Allah telah dijanjikan bagi setiap orang 

yang bekerja secara iqtan,  yakni mencapai standar ideal 

secara teknis. Untuk itu diperlukan dukungan pengetahuan 

dan skill yang optimal. 

 (إِنَّ هللاَ يُِحبُّ إِذَاَعَمَل اََحدُكُُم اْلعََمَل اَْن يَتْقَنَهُ )رواه الطبران

Artinya: “ sesungguhnya Allah sangat mencintai jika 

seseorang melakukan suatu pekerjaan yang dilakukannya 

dengan  Itqan/sempurna.” (HR. Thabrani).57 

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa itqan 

berarti optimalisasi hasil kerja dengan jalan melakukan 

pekerjaan itu sebaik mungkin, bahkan sesempurna mungkin, 

membuat atau mengerjakan sesuatu secara sungguh-sungguh 

dan teliti, sehingga rapi, indah, tertib dan berkesesuaian 

antara satu dengan yang lain dari bagian-bagiannya. 

 
56 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan, ( Yogyakarta : 

Suka Pres, 2014) h.18 
57 Siwi Tri Puji, www.republika.co.id/berita/dunia-

islam/hikmah/11/05/06/lkrbfx-ihsan-dan-itqanlah-dalam-mengemban-
tugas . Diakses pada 21 juni 2017 
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c. Al-Ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi 

Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan dua pesan:  

1.  Melakukan yang terbaik dari yang dapat dilakukan. 

Dengan  makna ini pengertiannya sama dengan Itqan. 

Pesan yang dikandungnya antara lain agar setiap muslim 

memiliki komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang 

terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan, apalagi untuk 

kepentingan umat.  

2.  Mempunyai makna lebih baik dari prestasi atau kualitas 

pekerjaan sebelumnya. Makna ini memberikan pesan 

peningkatan yang terus menerus, seiring dengan 

bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu dan 

sumber daya lainnya. 

d. Al-Mujahadah atau kerja keras dan optimal 

Dalam banyak ayatnya, Al Qur’an meletakkan kualitas 

mujahadah dalam bekerja pada konteks manfaatnya, yaitu 

untuk kebaikan manusia sendiri, dan agar nilai guna dari hasil 

kerjanya semakin bertambah. 

e. Tanafus dan ta’awun atau berkompetisi dan tolong 

menolong 

Surat Al-Maa’idah ayat 2, yang artinya : ....dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
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pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan Allah memerintahkan 

kepada hamba – hamba Nya yang beriman untuk saling 

menolong dalam berbuat kebaikan untuk saling menolong 

dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan 

hal – hal yang mungkar, hal ini dinamakan ketakwaan. Allah 

melarang mereka membantu dalam kebatilan serta tolong 

menolong dalam perbuatan dosa dan hal hal yang 

diharamkan.  Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah 

meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk 

dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang 

digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan 

apa yang difardukan oleh Allah atas diri kalian dan ats diri 

orang lain. 

f. Mencermati nilai waktu 

Rasulullah saw. menjelaskan bahwa waktu adalah 

sesuatu yang  sangat berharga dan tidak boleh diabaikan. 

Rasulullah saw. memberikan contoh bagaimana beliau 

menyikapi waktu, kemudian  iikuti oleh para sahabat beliau. 

Akhirnya sahabat menyadari dan terbiasa untuk mencermati 

nilai waktu. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Baihaqi, 

Rasulullah SAW. bersabda, 
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تََك قَْبَل َسقَِمَك َو ِغنَاَك   اِْغتَنِْم َخْمًسا قَْبَل َخْمٍس : َشبَابََك قَْبَل هََرِمَك َو ِصحَّ

فََراَغَك قَْبَل َشْغِلَك َو َحيَاتََك قَْبَل َمْوتِكَ قَْبَل فَْقِرَك َو   

Artinya: “Gunakanlah yang lima sebelum datang yang 

lima: Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa 

sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu 

sebelum masa miskinmu, masa kosongmu sebelum datang 

masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang 

kematianmu.”” (HR Baihaqi dari Ibnu Abbas)58 

Kinerja atau performansi dapat diartikan sebagai 

presentasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja hasil 

kerja atau unjuk kerja.59 

Sejalan dengan itu smith menyatakan, kinerja adalah “.. 

output drive from processes, human or otherwise.” Jadi 

kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. 

Untuk lebih memahami tentang kinerja dosen Mulyasa60, 

menyajikan beberapa pendapat menurut pengertian 

operasional berikut: 

1. Model Vromm 

Model yang dikemukakan Vroom yaitu “Performance 

= F (ability x motivation)”. Model ini memberikan informasi 

bahwa kinerja seseorang merupakan fungsi perkalian antara 

 
58 https://islamdnet.blogspot.com/2018/03/hadist-lima-perkara-

sebelum-5.html 
59 LAN RI.Kinerja Aparatur Negara. (Jakarta: LAN).2004 
60 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, ( Bandung : PT 

Rosdakarya).2005.136-138 
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kemampuan (ability) dan motivasi. Hubungan perkalian 

tersebut mengandung arti bahwa: jika seseorang rendah pada 

salah satu komponen, maka prestasi kerjanya akan rendah 

pula. Kinerja seseorang yang rendah merupakan hasil dari 

motivasi yang rendah dengan kemempuan yang rendah. 

2. Model Lawler dan Porter 

Model yang dikemukakan oleh Lawer dan Potter  yaitu: 

“Performance = Effort x Ability x Role Perceptions.” Effort 

adalah banyaknya energy yang dikeluarkan seseorang dalam 

situasi tertentu, abilities adalah karakteristik individu seperti 

inteligensi, ketrampilan sifat sebagai kekuatan potensial 

untuk berbuat dan melaksanakan sesuatu. Sedangkan role 

perception adalah kesesuaian antara usaha yang dilakukan 

seseorang dengan pandangan atasan langsung tentang tugas 

yang seharusnya dikerjakan. Hal yang baru dalam mode ini 

adalah “role perceptions” sebagai jenis perilaku yang paling 

cocok dilakukan individu untuk mencapai sukses. 

3. Model Ander dan Butzin 

Ander dan Butzin mengajukan model kinerja sebagai 

berikut: “ Future Performance = Past Performance + 

(Motivation x Abiliti)”. Jika semua teori tentang kinerja 

dikaji, maka di dalamnya melibatkan dua komponen utama 

yakni “ability” dan “motivasi”. Perkalian antara ability dan 
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motivasi menjadi sangat popular, sehingga banyak sekali 

dikutip oleh para ahli dalam membicarakan kinerja.  

Formula terakhir menunjukkan bahwa kinerja 

merupakan hasil interaksi antara motivasi dan ability, orang 

yang tinggi ability-nya tetapi rendah motivasinya, akan 

menghasilakn kinerja yang rendah, demikian halnya orang 

yang bermotivasi tinggi tetapi abilitynya rendah. Berkaitan 

dengan kinerja dosen, ditetapkan dalam Keputusan Mentri 

Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan 

Pemberdayaan Aparatur Negara No.30 

Menurut Kustono  mengemukakan bahwa, tugas utama 

dosen tersebut adalah“Melaksanakan tridharma pendidikan 

tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 

(dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada 

setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya“61, 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling 

sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang 

dilaksanakan di pendidikan tinggi yang bersangkutan 

b. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat 

dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang diselenggarakan oleh pendidikan 

 
61 Kartini kartono, Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis. (Surabaya: 

CV Mandar Maju). 1992.h.121 
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tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain 

sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

c. Tugas penunjang tridarma pendidikan tinggi dapat 

diperhitungkan sks-nya sesuai dengan peraturan 

perundang undangan.  

d. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan 

tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) 

SKS.  

e. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor 

sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun. 

b.  Karakteristik  Kinerja Dosen 

Menurut Moeheriono, dalam suatu organisasi dikenal 

ada tiga jenis kinerja yang dapat dibedakan menjadi sebagai 

berikut: 

1) Kinerja operasional, kinerja ini berkaitan dengan 

efektivitas penggunaan setiap sumber daya yang 

digunakan oleh perusahaan, seperti modal, bahan baku, 

teknologi, dan lain-lain. Sejauh mana penggunaan 

tersebut secara maksimal untuk mencapai keuntungan 

atau mencapai visi dan misinya. 

2) Kinerja administratif, kinerja ini berkaitan dengan 

kinerja administrasi organisasi. Termasuk di dalamnya 

struktur administratif yang mengatur hubungan otoritas 

wewenang dan tanggung jawab dari orang yang 



 

46  

menduduki jabatan. Selain itu, berkaitan dengan kinerja 

mekanisme aliran informasi antarunit kerja dalam 

organisasi. 

3) Kinerja stratejik, kinerja ini berkaitan atau kinerja 

perusahaan dievaluasi ketepatan perusahaan dalam 

memilih lingkungannya dan kemampuan adaptasi 

perusahaan khususnya secara strategi perusahaan dalam 

menjalankan visi dan misinya.62  

Berdasarkan ketiga jenis kinerja tersebut, maka 

disusunlah beberapa indikator kinerja sesuai dengan jenis 

kinerja yang akan dievaluasi. Lebih lanjut Moeheriono 

mendefinisikan indikator kinerja adalah: 

1) Indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu 

yang dipergunakan untuk mengukur output atau 

outcome suatu kegiatan. 

2)  Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk 

menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuannya. 

3) Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

 
62 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 98 
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4) Suatu informasi operasional yang berupa indikasi 

mengenai kinerja atau kondisi suatu fasillitas atau 

kelompok fasilitas.63 

Ada beberapa indikator kinerja menurut Gomes  yaitu :  

1) Quantity of work : Jumlah kerja yang dilakukan dalam 

suatu periode waktu yang ditentukan.  

2)  Quality of work : kualitas kerja yang dicapai 

berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.  

3)  Job Knowledge : Luasnya pengetahuan mengenai 

pekerjaan dan keterampilannya.   

4) Creativeness : Keaslian gagasan-gagasan yang 

dimunculkan dari tindakan - tindakan untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. 

5) Cooperation : kesediaan untuk bekerja sama dengan 

orang lain (sesama anggota organisasi).  

6) Dependability : Kesadaran dan dapat dipercaya dalam 

hal kehadiran dan penyelesaian kerja tepat pada 

waktunya.  

7) Initiative : Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas 

baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya.  

8) Personal Qualities : Menyangkut kepribadian, 

kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas 

pribadi.64 

 
63Ibid., h. 108 



 

48  

Berdasarkan pendapat tersebut kinerja dosen dapat 

diukur dari: 

a) Produktivitas yang dihasilkan oleh dosen selama 

bertugas pada suatu program studi dari waktu ke waktu, 

dapat dilihat dari banyaknya capaian yang dapat 

direalisasikan dosen atas program kerja dari program 

studi yang telah disusun bersama warga kampus.  

b) Kualitas kerja dosen dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya selama bertugas pada program studi 

tertentu.   

c) Banyaknya inisiatif dosen dalam mencari strategi untuk 

merealisasikan program kerja yang dicanangkan oleh 

program studi tertentu.   

d) Kerja sama dengan dosen, karyawan dan masyarakat 

dalam merencanakan dan melaksanakan tujuan 

program studi. 

e) Keberhasilan dosen dalam setiap kegiatan program 

studi terutama dalam mencari solusi dalam 

memecahkan masalah yang dihadapinya selama 

melaksanakan tugasnya.   

f) Kemampuan dosen dalam mengatasi tekanan dan 

intervensi dari pihak luar dan atasan.   

 
64 Faustino Cardoso Gomes. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Edisi kedua. . (Yogyakarta: Andi Offset, 2003)  h. 134 



 

49  

g) Kemampuan dosen dalam membangkitkan dan 

mengelola motivasi yang ada dalam dirinya dan 

lingkungannnya. Untuk melihat kinerja dosen juga 

dapat dilihat dari berbagai usaha yang dilakukan dosen 

dalam meningkatkan kemampuan akademik dan 

profesionalnya melalui kegiatan kesinambungan 

dengan maksud untuk meningkatakan kemampuan 

dirinya sesuai tuntutan tugas. 

c.  Aspek Kinerja Dosen  

Menurut UU No 14 tahun 2005 pada pasal 72 ayat 1 

berbunyi beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, 

membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan 

tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada 

masyarakat65.  Dalam istilah lain tugas pokok tersebut 

disebaut sebagai tri dharma perguruan tinggi yang mencakup 

aspek Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat. 

a. Pendidikan dan Pengajaran 

Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

 
65 http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf  

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf
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proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan dan Pengajaran adalah kegiatan yang berorientasi 

pada transfer ilmu pengetahuan baik bersifat teori mapun 

praktek di dalam lingkungan perguruan tinggi, yang 

melibatkan kurikulum, sarana prasarana pendidikan dan 

pengajaran, tenaga pengajar (dosen), peserta didik 

(mahasiswa), tenaga non edukasi (pegawai adminstrasi) dan 

lain sebagainya.66 

Tugas dosen  hanya seorang pengajar (pentransfer 

ilmu) di lingkungan pendidikan perlu untuk dirubah. Karena 

sejatinya seorang dosen  bukan hanya sebagai pengajar untuk 

mencerdaskan pola pemikiran mahasiswa  yang dari tidak 

menjadi tahu. Akan tetapi penting untuk dijelaskan tugas 

seorang pendidik yang sebenarnya dari aspek Al-Qur’an. 

Tugas seorang dosen yang pertama dan terpenting adalah 

pengajar (murabbiy, mu’allim). Firman Allah dalam surat Ar-

Rahman ayat 2 - 4. 

 

 
66 Aditya Fathonah Toreh. Telaah Kritis Tridharma Perguruan 

Tinggi.  http: // perpustakaanstainmanado. blogspot.com/2011/01/telaah-
kritis-tri-dharma-perguruan.htm. (diakses tanggal 23 April 2017). 

http://perpustakaanstainmanado.blogspot.com/2011/01/telaah-kritis-tri-dharma-perguruan.htm
http://perpustakaanstainmanado.blogspot.com/2011/01/telaah-kritis-tri-dharma-perguruan.htm
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ْنَساَن )2َعلََّم اْلقُْرآََن ) ( 4( َعلََّمهُ اْلبَيَاَن )3( َخلََق اْْلِ  

Artinya : Yang telah mengajarkan Al Quran. Dia 

menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara. 67 

Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa menurut Al – 

Hasan, yang dimaksud dengan al bayan ialah berbicara. Ad – 

Dahhak dan Qatadah serta elain keduanya mengatakan 

kebaikan dan keburukan. Tetapi pendapan Al Hasan dalam 

hal ini lebih baik dan lebih kuat karena konteks ayat 

membicarakan pengajaran Al Qur’an, yang intinya ialah 

menunaikan bacaannya dan sesungguhnya hal tersebut 

terealisasikan bila Allah menjadikan makhluknya pandai 

berbicara dan dimudahkan nya untuk mengeluarkan bunyi 

huruf dari makhraj nya masing masing. 

Sedangkan menurut Thabathaba’i, kata bayan berarti 

jelas, yang dimaksud disini dalam arti potensi mengungkap 

yakni kalam atau ucapan yang dengannya dapat terungkap 

apa yang terdapat dalam benak. Menurutnya tidaklah dapat 

terwujud kehidupan bermasyarakat manusia, tidak juga 

mahluk ini dapat mencapai kemajuan yang mengagumkan 

dalam kehidupan kecuali dengan kesadaran tentang al-kalam 

atau pembicaraan itu sendiri, karena dengan demikian dia 

telah membuka pintu untuk memeroleh dan memberi 

pemahaman, tanpa itu manusia akan sama saja dengan 

 
67 Depertemen Agama RI, Op.cit, h. 541 
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binatang dalam hal ketidakmampuannya mengubah wajah 

kehidupan dunia ini.68 

Adapun kaitan ayat ini dengan subjek pendidikan 

adalah sebagai berikut : 

a) Kata Ar-rahman menunjukan bahwa sifat-sifat pendidik 

adalah murah hati, penyayang dan lemah lembut, 

santun dan berakhlak mulia kepada anak didiknya dan 

siapa saja (kompetensi personal). 

b) Seorang pendidik hendaknya memiliki kompetensi 

pedagogis yang baik sebagaimana Allah mengajarkan 

Al-Qur’an kepada nabi-Nya. 

c) Al-Qur’an menunjukkan sebagai materi yang diberikan 

kepada anak didik adalah kebenaran/ilmu dari Allah 

(kompetensi professional). 

d) Keberhasilan pendidik adalah ketika anak didik mampu 

menerima dan mengembangkan ilmu yang diberikan, 

sehingga anak didik menjadi generasi yang memiliki 

kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual69 

Mengenai tugas dosen ialah mendidik. Mendidik 

merupakan tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian 

dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk 

memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi 

 
68 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,jilid 13, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002),cet.3,h.278 
69 Ahmad Izzan, Tafsir Pendidikan Studi Ayat-Ayat Berdimensi 

Pendidikan, (PAM Press, Banten, 2012)  h. 203 
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contoh, membiasakan, dan lain-lain.70 Dalam 

penyelenggaraan pendidikan, ilmu (pengetahuan) dipandang 

sebagai produk. Ilmu merupakan produk pemikiran dan 

penelitian (pustaka, kancah, dan laboratorium) para ahli pada 

bidang masing-masing, kemudian dialihkan kepada 

mahasiswa sebagai pelanjut para ahli tersebut. Produk itu 

menjadi titik tolak penelitian untuk mengembangkan unsur 

substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi. Dengan 

cara demikian, temuan baru akan dapat diperoleh melalui 

penelitian akademik dan penelitian pengembangan dalam 

konteks kekinian. Di samping itu, ilmu dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan penerapan keahlian sivitas akademika 

dalam menunjang kemajuan masyarakat. Penerapan ilmu 

dapat dijadikan media untuk mengukur signifikansi ilmu bagi 

penyelenggaraan pendidikan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Berdasarkan hal itu, dapat diperoleh umpan 

balik sebagai masukan bagi perumusan kebijakan di bidang 

kurikulum dan program studi yang dibutuhkan.  

Kemampuan dosen dalam mendidik di cirikan dengan 

indikator sebagai berikut: 

1. Memenuhi semua perkuliahan tepat pada waktunya  

2. Memberikan pelayanan bantuan/bimbingan mahasiswa 

pada waktu yang telah ditentukan 

 
70 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif 

Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal.74-75. 
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3. Memperbaharui bahan perkuliahan secara teratur 

4. Menyusun dan mengembangkan bahan ujian 

5. Membicarakan hasil ujian dengan mahasiswa sebagai 

bantuan umpan balik yang positif 

6. Memberikan kuliah secara efektif 

7. Menciptakan fasilitas bagi terlaksananya diskusi kelas 

maupun kegiatan belajar mahasiswa 

8. Dapat merangkum materi sebagaimana yang disusun 

dalam rencana dan silabus perkuliahan 

9. Menggunakan berbagai media belajar untuk 

memperjelas dan membangkitkan minat belajar 

mahasiswa71 

b. Penelitian 

  Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya 

menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, 

metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya 

ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Dalam 

penyelenggaraan penelitian, ilmu dipandang sebagai proses. 

Ilmu dikembangkan melalui cara kerja ilmiah sesuai dengan 

pendekatan dan model penelitian yang digunakan. Hasil 

penelitian dialihkan dalam penyelenggaraan pendidikan, 

terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dosen akan 

mengalihkan bahan pengajaran berdasarkan hasil penelitian. 

 
71 Tati Setiawati, Journal media Pendidikan, Gizi dan Kuliner. Vol.1, 
No.1, November 2009 
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Sementara itu, mahasiswa akan memperoleh unsur-unsur 

ilmu yang segar dan mutakhir. Hasil penelitian tersebut diuji 

kembali dalam penyelenggaraan penelitian berikutnya secara 

terus menerus dan berkesinambungan. 

Di samping itu, penelitian dapat dijadikan sebagai cara 

kerja untuk memecahkan masalah kemasyarakatan secara 

ilmiah. Cara pemecahan masalah yang demikian tentu saja 

sangat tergantung kepada karakteristik dan daya tempuh 

masing-masing disiplin atau bidang ilmu. Oleh karena itu, 

penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

interdisipliner atau pendekatan multidisipliner. Dengan cara 

demikian, substansi disiplin atau bidang ilmu akan 

berkembang, karena pada dasarnya ilmu merupakan 

deskripsi, eksplanasi, dan prediksi tentang kehidupan dalam 

arti yang luas, mencakup gejala alamiah, gejala sosial, dan 

gejala budaya, sebagai “buku besar” yang penuh dengan 

pertanda dan misteri. Penelitian diperlukan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi. 

Untuk dapat melakukan penelitian diperlukan adanya tenaga-

tenaga ahli yang dihasilkan melalui proses pendidikan. Ilmu 

pengetahuan yang dikembangkan sebagai hasil pendidikan 

dan penelitian itu hendaknya diterapkan melalui Pengabdian 

pada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan 
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dan menikmati kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tersebut. 

sejumlah pasal dalam UU Pendidikan Tinggi tentang 

Inovasi Teknologi dan Daya Saing yang  berkaitan dengan 

pendidikan tinggi dan penelitian untuk menopang daya saing 

bangsa, mendukung adanya penelitian bagi dosen. 

a. Pasal 45 (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan 

untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan 

Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (2) Penelitian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan 

dan budaya akademik. (3) Penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur 

kompetensi dan kompetisi. 

b. Pasal 46 (1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk: 

Pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta 

pembelajaran; peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan 

kemajuan peradaban bangsa; peningkatan kemandirian, 

kemajuan, dan daya saing bangsa 

Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan 

ilmu bagi dosen dicirikan dengan indicator kemampuan 

dalam:  
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a. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan seminar 

mahasiswa laporan ilmiah, pembuatan makalah serta 

kegiatan akademik lainnya.  

b. Merancang dan mengadakan penelitian baik secara 

kelompok maupun mandiri 

c. Membuat laporan karya ilmiah ataupun penelitian 

secara tepat berdasarkan syarat ilmiah  

d. Menyajikan karya tulis dalam diskusi ilmiah, seminar 

jurusan, fakultas, regional maupun tingkat nasional 

internasional  

e. Membimbing penelitian mahasiswa  

f. Mengkaji bahan-bahan ilmiah mutakhir seperti hasil – 

hasil penelitian72 

Dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita 

tidak hanya memuat tauhid, norma-norma hukum dan nilai-

nilai akhlak saja, tapi juga memuat hal-hal yang bersifat 

ilmiah yang bisa dibuktikan kebenaranya dimasa sekarang 

dengan melalui riset dan penelitian secara ilmiah. Seperti 

dalam surat al ghasiyah ayat 17 – 20 yang artinya  "Maka 

apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia 

diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan 

 
72 Tati Setiawati, Journal media Pendidikan, Gizi dan Kuliner. 

Vol.1, No.1, November 2009 
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gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi 

bagaimana ia dihamparkan?" (QS. Al-Ghasyiah: 17-20).73 

Ayat-ayat di atas menganjurkan kita untuk berpikir dan 

merenungkan ciptaan-Nya yang begitu agung dan tersirat di 

dalamnya nilai keilmuan yang luar biasa. Mungkin sesaat bila 

memperhatikan ayat di atas, maka akan timbul di benak kita 

mengapa harus unta yang dijadikan objek? kenapa langit 

yang menjulang tinggi, gunung sebagai paku bumi dan bumi 

yang luas? Apa maksud dan tujuan Allah mengatakan itu 

semua. Dari Al qur’an  masih banyak lagi ayat yang berbicara 

soal sains dan IPTEK. Tapi dengan begitu tidak bisa 

dikatakan bahwa al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan, 

seperti biologi, fisika, matematika, geografi dan sebagaianya 

karena al-Quran semata-mata kitab petunjuk bagi kita yang di 

dalamnya memuat banyak sekali berbagai ilmu, baik ilmu 

akhirat atau dunia dengan sekian kebenaran fakta ilmiah yang 

telah dipaparkan al-Quran semuanya dimaksudkan untuk 

menunjukkan kebesaran Tuhan dan ke-Esa-an-Nya, serta 

mendorong manusia seluruhnya untuk mengadakan observasi 

dan penelitian demi lebih menguatkan iman dan kepercayaan 

kepada-Nya. Dengan ayat-ayat kauniyah-Nya pula pertanda 

 
73 Departemen Agama RI, Op,cit, h.592 
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betapa luas ilmu Allah. Dan itu baru sebagian kecil dari ilmu-

Nya. 74 

QS. al-Kahfi: 109 “Katakanlah: Sekiranya lautan 

menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, 

sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan 

sebanyak itu (pula)".75 

Ayat di atas menyatakan demikian itu tiada batas 

nikmat Tuhan dapat kita menghitungnya. Semakin kita 

mempelajari ilmu pengetahuan, maka semakin luas 

pengetahuan kita. Namun semakin pula kita tahu begitu 

banyak yang tidak kita ketahui. Ar Robi’ Ibnu Anas 

mengatakan seungguhnya perumpamaan ilmu para hamba 

semuanya di dalam ilmu Allah, ama dengan setets air bila 

dibandingkan dengan semua lautan.  

c. Pengabdian Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha yang 

dilakukan oleh seseorang baik secara individu, bersama-sama 

atau kelompok atau lembaga untuk membantu peningkatan 

taraf kehidupan masyarakat yang dibantu sesuai dengan misi 

yang diembannya. Sedang ketika berkaitan dengan perguruan 

tinggi maka disesuaikan dengan misi yang diembannya yaitu 

 
74 Muhammad Abduh, Tafsir Al-Qur’an Al Karim (Juz Amma), 

Penerjemah: Muhammad Baqir, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 

hlm.147 
75 Departemen Agama RI, Op.cit: , h.304 
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pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung 

pada masyarakat dilaksanakan secara institusional dan 

profesional, sebagai tanggungjawab luhur perguruan tinggi 

dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat 

sehingga dapat memper- cepat tercapainya tujuan 

pembangunan nasional. Pengabdian kepada masyarakat oleh 

perguruan tinggi dengan demikian harus mencakup beberapa 

aspek : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

2. Penyebar luasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

3. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

4. Pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat; 

5. Pemberian jasa pelayanan profesional kepada 

masyarakat.76 

Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam yang 

mengembangkan ilmu keislaman dituntut selain 

mengembangkan ilmu dengan pengajaran dan Bagi 

Perguruan Tinggi Agama Islam yang mengembangkan ilmu 

keislaman dituntut selain mengembangkan ilmu dengan 

pengajaran dan penelitian ia juga harus menyiapkan civitas 

akademiknya menjadi agen perubahan sosial dan pengabdian 

masyarakat untuk mempercepat proses pembangunan bangsa, 

 
76 Agussalim Sitompul (ed), "Tahap-tahap Pelaksanaan 

Pengabdian pada Masyarakat", dalam Metodologi Pengabdian pada 

Masyarakat, (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1993), 
p. 132-133. 
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dengan demikian Perguruan Tinggi Agama Islam memiliki 

tugas yang lebih berat dibanding dengan perguruan tinggi 

lainnya. Oleh karena itu diperlukan konsep yang matang 

dengan mengacu kepada misi Perguruan Tinggi Agama Islam 

itu sendiri, sehingga pengabdian di Perguruan Tinggi Agama 

Islam akan memiliki ciri khusus yang membedakannya 

dengan Perguruan Tinggi Umum lainnya. Pengabdian kepada 

masyarakat bukanlah sesuatu yang istimewa jika dikaitkan 

dengan keberadaan manusia, pengabdian itu bagi manusia 

merupakan suatu keniscayaan, jika dikaitkan dengan 

kehidupan manusia atau dalam hubungannya dengan 

masyarakatnya. Hampir tiada kehidupan tanpa adanya 

pengabdian, dalam kata lain mungkin pengabdian itu 

merupakan hal yang sibernetik saling membutuhkan antara 

satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa agama sering 

dikatakan dengan istilah j-iiyang Bermakna pengabdian Dan 

penghambaan diri, dalam hal ini penyerahan diri secara total 

kepada yang di abdi atau Tuhan yang mencipta. Sebagai 

contoh di dalam al-Qur'an surat 51 ayat 56 yang artinya “Dan 

aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” 

Dalam ayat diatas maka pengabdian itu mengandung 

pengertian pengerahan secara total pikiran, tenaga dan materi 

untuk menuju kepada suatu tujuan mulia dengan penuh 
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keikhlasan dan kesungguhan. Jadi kalau demikian 

pengabdian itu tidak dapat dibenarkan dilakukan secara 

serampangan atau sekedar memenuhi target suatu proyek. 

Dengan demikian maka manajemen pengabdian harus ditata 

dengan penuh kecermatan dan perhitungan yang sangat pasti, 

tujuannya adalah agar pengabdian itu akan menghasilkan 

sesuatu yang optimal, tidak justru melakukan tindakan 

pemborosan. Orientasi pengabdian bukanlah materi, walau 

tidak bisa dilepas dari faktor ini, tetapi lebih kepada 

penghambaan atau pelayanan prima dengan penuh semangat. 

Maka pengabdi-pengabdi itu harus memiliki mental baja, ulet 

tanpa pamrih. Tidak dibenarkan seorang pengabdi manusia 

yang lemah, cengeng dan ecek-ecek. Dengan kata Iain 

perencanaan yang menyangkut manajemen tidak dapat 

diabaikan; manusia pengabdi harus tangguh, keuangan harus 

dipersiapkan serta sarana/ materi harus siap sedia. Untuk 

mengatasi semua itu maka perhatian sungguh- sungguh 

terhadap pengabdian ini harus menperoleh porsi istimewa. 

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian diperlukan 

persiapan-persiapan; perencanaan yang jelas, disertai dengan 

program yang realistis dan disesuaikan dengan kemampuan 

yang dimiliki. Suatu pengabdian tidaklah direkomendasikan 

pada hal-hal di luar kemampuan/kompetensi si pengab- di. 

Setelah perencanaan yang jelas diperlukan program-program 
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yang jitu yang memang dibutuhkan oleh sasaran, program 

yang tidak terencana biasanya akan dilaksanakan tanpa 

komitmen yang kuat dan hasilnyapun tidak akan optimal. Di 

samping program yang realistis juga yang tidak kalah 

pentingnya bahkan sangat menentukan keberhasilan sebuah 

pengabdian adalah penyiapan Sumber Daya Manusia yang 

"handal". Dengan penyiapan ini tenaga-tenaga pengabdi akan 

mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada sasaran 

pengabdian, dia akan bekerja dengan optimal tanpa harus 

diawasi. Penyiapan SDM ini sangat berkaitan dengan tujuan 

institusi. Maka setiap institusi secara ideal harus menyiapkan 

tenaganya dengan berpedoman kepada misi dan visi lembaga 

yang bersangkutan. 
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BAB III KOMPETENSI DOSEN 

 

A.  Definisi Kompetensi 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, 

pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus 

berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan 

sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang sudah 

dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor dosen. 

Lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya 

merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat 

usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu 

Dosen di Indonesia. 

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “competence” 

berarti kemampuan atau kecakapan. Dalam terminologi yang 

berlaku umum, istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris 

competence sama dengan being competent dan competent 

sama dengan having ability, power, authority, skill, 

knowledge, attitude, etc.77 

 
77 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan; Problema, Solusi, dan 

Reformasi Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 62 
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Kompetensi menurut Spencer :“A competency is an 

underlying characteristic of an individual that is causally 

related to criterion referenced effective and/or superior 

performance in a job or situation. Underlying characteristic 

means the competency is a fairly deep and enduring part of a 

person’s personality and can predict behavior in a wide 

variety situations and job task. Competencies are underlying 

characteristic of people and indicate “ways of behaving or 

thinking, generalizing across situations, and enduring for a 

reasonably long period of time.”78 

Terjemahnya adalah bahwa sebuah kompetensi yaitu 

suatu karakter yang mendalam seseorang, dan kemampuan 

tersebut menjadi kriteria/syarat resmi untuk pekerjaannya. 

Beberapa kompetensi diartikan kemampuan mendalam atau 

karakteristik orang-orang dan direalisasikan dengan cara ia 

bertindak dan berpikir, memahami situasi, dan 

kemampuannya diperoleh dengan waktu yang lama. 

Sagala mengatakan bahwa makna kompetensi adalah 

perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Ia 

menambahkan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari 

kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, 

 
78 Spencer Lyle M & Spencer Signe M. Competence at Work : 

Models for Superior Performance, John Wiley & Sons, Inc, 1993. h.32 
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pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari 

karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar 

kualitas dalam pekerjaan nyata.79 

  Ada beragam definisi dari kompetensi, di antaranya 

adalah sebagai Berikut Menurut Usman kompetensi adalah 

suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan 

seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif80. 

Sementara Charles E. Johnson mengemukakan bahwa 

kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. Kompetensi merupakan suatu tugas yang 

memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.81 Lebih 

lanjut Spencer and Spencer mendefinisikan kompetensi 

sebagai karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan 

mengindikasikan cara-cara berperilaku atau berfikir dalam 

segala situasi dan berlangsung terus dalam periode waktu 

yang lama82. Sementara itu Robert Houston menyatakan 

 
79 Syaiful Sagala. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan. (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2010). h.23 
80 Mohamad Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional.( Bandung : PT 

Rosda Karya).2006. h.14 
81 NK Rostiyah, Masalah – masalah Ilmu Keguruan. (Jakarta 

:PT. Bina Aksara). 1986.h.4 
82 Spencer Lyle M & Spencer Signe M. Competence at Work : 

Models for Superior Performance, John Wiley & Sons, Inc, 1993. h.9 
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bahwa “competence ordinarily is defined as adequacy for a 

task or as possession of required knowledge, skill and 

abilities.” Maksudnya bahwa kompetensi merupakan 

kemampuan yang mencukupi untuk suatu tugas atau 

pemilikan pengetahuan, kecakapan atau keahlian dan 

kemampuan seseorang. Menurut Fattah Kompetensi adalah 

sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan dan motivasi dalam 

menghasilkan sesuatu. Menurut Ramayulis, kompetensi 

adalah satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan 

potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, 

yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan 

bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diujudkan 

dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan 

profesi tertentu.83 Pendapat lainnya mendefinisikan 

kompetensi adalah suatu sifat seseorang yang memiliki 

kecakapan, daya, otoritas, kemahiran, pengetahuan dan 

sebagainya untuk mengerjakan apa yang diperlukan.84 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat menarik 

benang merah bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan 

gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan (be 

able to do) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa 

 
83 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2013), h. 54 
84 Ali Mudlofir, Pendidik Profesional, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 70 
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kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat 

ditampilkan atau ditunjukkan. Atau dengan kata lain dapat 

dinyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat 

pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Pengetahuan dan 

keterampilan tersebut dapat diperoleh dari pendidikan pra-

jabatan dan/atau latihan dan kompetensi mempersyaratkan 

beberapa hal, antara lain: (1) adanya karakteristik yang 

menunjukkan kemampuan atau kewenangan, (2) Kemampuan 

tersebut tecermin dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap, (3) diperoleh melalui pengalaman belajar, (4) 

terwujud dalam bentuk kinerja (performance). 

B.  Jenis Jenis Kompetensi Dosen 

Mengacu kepada landasan yuridis formal UU Nomor 

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi dosen  

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional 85 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik seorang pendidik adalah 

Kemampuan menengola pembelajaran peserta 

didik.86Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman dosen 

 
85 Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005. Undang-Undang 

Guru dan Dosen. Jakarta: Sinar Grafika 
86 Asrorun Ni‟am, Membangun Profesionalitas Guru, (Jakarta: eLSAS, 

2006),hal. 199. 
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terhadap mahasiswa, perencangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik melalui penelitian, dalam rangka 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki 

mahasiswa. Secara rinci setiap bagian kompetensi dijabarkan 

menjadi indikator esensial sebagai berikut. 

1. Memahami peserta didik secara mendalam memiliki 

indikator esensial: memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; 

memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal-

ajar awal peserta didik 

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami 

landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran 

memiliki indikator esensial : memahami landasan 

kependidikan; menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karekteristik peserta didik, kompetensi 

yang dicapai, dan materi ajar, serta menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang 

dipilih. 

3. Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator 

esensial: menata latar (setting) pembelajaran, dan 

melaksanakan pembelajaran yang kondusif, 
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4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 

memiliki indikator esensial: merancang dan 

melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dengan berbagai 

metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil 

belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar 

(mastery learning), dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program 

pembelajaran secara umum 

5. Mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki 

indikator esensial : memfasilitasi peserta didik untuk 

pengembangan berbagai potensi akademik dan 

memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi non-akademik. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kopetensi kepribadian merupakan kemampuan 

personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladaan bagi 

mahasiswa, dan berakhlak mulia87. Secara rinci bagian 

kopentensi tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut. 

1. Kepribadian yang mantab dan stabil memiliki indikator 

esensial: bertindak dengan norma hukum, bertindak 

 
87 Ibid 
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sesuai dengan norma soaial; bangga sebagai dosen; dan 

memiliki kosintensi bertindak sesuai dengan norma. 

2. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial; 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai 

pendidik dan memiliki etos kerja sebgai dosen. 

3. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial; 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada 

kemanfaatan peserta didik, lembaga pendidikan dan 

masyarakat serta manunjukan keterbukaan dalam 

berfikir dan bertindak. 

4. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator yang 

esensial: memiliki prilaku yang berpenganruh positif 

terhadap mahasiswa dan perilaku yang disegni. 

5. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki 

indikator esensial: bertindak sesuai dengaan norma 

religius (iman dan taqwa, jujur, iklas suka menolong), 

dan memilki perilaku yang diteladani peserta didik. 

Dalam kajian islam kompetensi kepribadian sama 

halnya dengan kesadaran diri atas kekurangan diri sendiri 

jika mengacu pada rincian kompetensi kepribadian yang 

tertuang dalam Permendiknas, maka kesadaran atas 

kekurangan diri sendiri dapat diorientasikan pada empat 

komponen utama yang disorot oleh Imam  al-Ghazali  dalam 

Ihya’ Ulumiddin,  yaitu  ibadah,  adat  kebiasaan,  akhlak  
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tercela  dan  akhlak  terpuji. Pendidik dituntut untuk terus-

menerus memperbaiki kekurangan diri pada empat hal 

tersebut, sehingga layak menjadi teladan bagi peserta didik. 

Komponen ibadah ditujukan pada perbaikan dimensi iman 

dan Islam.  

Dengan menjaga konsistensinya akan membuat hati ini 

menjadi stabil, mendidik disiplin dan teratur serta detil dalam 

merencanakan sesuatu. 

Allah membimbing hamba Nya agar menjadikan 

kesabaran dan shalat sebagai penolong sehingga mereka 

mampu untuk menghadapi realitas maupun ujian yang 

diberikan oleh Allah. Kemudian, Allah memberitahukan 

kepada mereka bahwa rintangan yang dihadapi ini amat sulit 

dan berat bagi jiwa dan yang bisa melakukannya hanya 

orang-orang yang tunduk patuh kepada Rabb mereka, yang 

merasa yakin akan bertemu dengan Allâh dan kembali 

kepada-Nya.88 

c. Kompetensi Profesional 

Kopetensi profesional merupakan penguasaan materi 

penbelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standard kompetensi 

 
88 Syaikh Abu Bakar al-Jazâiriy. Kitab Aysar at-Tafaasiir li 

Kalaam ‘al-Aliy al-Kabiir.www.blogspot.com. 
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yang ditetapkan dalam standard nasional pendidikan89. 

Kompetensi ini mencakup penguasaan materi/kurikulum 

mata kuliah dan substansi keilmuaan yang menaungi 

materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan 

metodologi keilmuan maupun segi psychologinya setiap 

bagian kopentensi tersebut memiliki indikator esensial 

sebagai berikut: 

a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan 

bidang studi memiliki indikator esensial: memahami 

materi ajar yang ada dalam kurikulum; memahami 

struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi 

atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan 

konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari . 

b. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki 

indikator esensial menguasai langkah-langkah 

penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam 

pengetahuan/materi bidang studi . 

Tentang berkemanpuan profesional ini, ditegaskan 

dalam agami islam, bahwa berkerja secara profesioanal dan 

sungguh-sungguh akan mendapat posisi yang amat barharga. 

Karena kompetensi profesional merupakan kompetensi 

kesadaran  diri  atas  kewajiban  asasi  pendidik  berangkat  

 
89 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 135 
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dari  keyakinan bahwa  setiap  amanat  yang  diemban  

meniscayakan  tanggung  jawab.  Tanggung jawab tersebut 

berupa pelaksanaan amanat dengan penuh totalitas, tidak 

setengah- setengah, apalagi bertolak-belakang  dengan 

amanat yang diemban.   

Amanat  yang  diemban   pendidik   inilah  yang  

disebut  kewajiban   asasi. Adapun standar kewajiban asasi 

pendidik diatur oleh pihak yang berwenang atau Ulil  Amri.  

Menurut  Quraish  Shihab,  Ulil  Amri  adalah  pihak  yang  

mewakilimasyarakat dalam berbagai kelompok dan 

profesinya. Wewenang yang dimiliki oleh Ulil Amri bisa 

bersumber dari masyarakat maupun melalui pemerintah 

yang sah, yang menunjuk kelompok orang atau orang 

tertentu untuk menangangi suatu urusan. Jadi, dalam konteks 

pendidik di Indonesia, Ulil Amri yang bersumber dari 

pemerintah  yang sah adalah  Kemenag,  Kemdikbud  dan 

Kemristek Kebijakan- kebijakan Ulil Amri harus ditaati, 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah 

SWT.   

Di antara kebijakan yang harus ditaati pendidik adalah 

perundang-undangan yang mengatur  profesi pendidik,  

misalnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di antara Pasal 

yang relevan dengan topik kewajiban asasi pendidik adalah: 
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Pasal  1  ayat  1:  Guru  adalah  pendidik  profesional  

dengan  tugas  utama mendidik,  mengajar,  membimbing,  

mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan mengevaluasi  peserta  

didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal  

1 ayat  2: Dosen  adalah  pendidik  profesional  dan  

ilmuwan  dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Pasal 6: Kedudukan  guru 

dan dosen sebagai tenaga profesional  bertujuan untuk   

melaksanakan   sistem   pendidikan   nasional   dan   

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. 

d. Kompetensi Sosial 

Kompentensi sosial merupkan kemampuan dosen untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan mahasiswa, 

sesame dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar.90 

 
90 E. Mulyasa, Opcit. h.137 
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Kopetensi ini memiliki bagian kopetensi dengan indikator 

esensial sebagai berikut, 

1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik memiliki indikator esensial: 

berkomunikasi efektif dengan peserta didik. 

2. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. 

3. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat 

sekitar. 

Keempat kompetensi tersebut dalam prakteknya 

merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemilihan menjadi 

empat ini, semata-mata untuk kemudahan memahaminya. 

Dan beberapa ahli menyatakan istilah kopetensi profesional 

yang sebenarnya merupakan “payung”, karena telah 

mencangkup semua kopetensi lainya. Sedangkan penguasaan 

materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut 

dengan penguasaan sumber bahan ajar (Disiplinary content) 

atau sering disebut bidang studi keahlian. Hal ini mengacu 

pandangan yang menyebutkan bahwa sebgai pendidik yang 

berkompeten memiliki (1) pemahaman terhadap karakteristik 

peserta didik (2) penguasaan bidang studi baik dari sesi 

keilmuan dan maupun kependidikan (3) kemempuan 

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik dan (4) 
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kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas 

dan kepribadian secara berkelanjutan. Sebagai gambaran 

indikator kompetensi dosen dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 Indikator Kompetensi Dosen91 

Aspek 

Kompetensi 

Indikator 

1. Pedagogik a. Kesiapan memberikan 

kuliah 

b. Keteraturan dan 

ketertiban dalam 

perkuliahan 

c. Kemampuan 

menghidupkan suasana 

kelas 

d. Kejelasan penyampaian 

materi dan jawaban 

terhadap pertanyaan di 

kelas 

e. Kesesuaian materi ujian 

dan tugas dengan tujuan 

mata kuliah 

 
91Fathorrahman. Kompetensi  Pedagogik, Profesional, 

Kepribadian Dan Kompetensi Sosial dosen. AKADEMIKA; Vol. 15. 

No.1 Februari 2017 
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f. Pemenfaatan media dan 

teknologi pembelajaran 

g. Kesesuaian nilai yang 

diberikan dengan materi 

pembelajaran  

2. Profesional a. Melakukan explorasi 

materi kuliah yang 

menjadi tugasnya 

sebelum mengajar 

b. Melakukan 

pemutaakhiran materi 

kuliah secara periodik 

sebelum mengajar 

c. Memberi contoh yang 

relevan dari konsep/ 

materi kuliah pada saat 

mengajar 

d. Menjelaskan keterkaitan 

bidang/ topik yang 

diajarkan dengan konteks 

kehidupan mahasiswa. 

e. Memanfaatkan hasil 

penelitian / karya ilmiah 

untuk meningkatakan 
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kualitas pembelajaran 

f. Membuat penelitian 

terbaru. 

g. Menambah wawasan 

dengan membaca: buku 

terbitan terbaru, jurnal 

hasil penelitian, 

mengikuti seminar 

peningkatan 

profesionalisme dosen 

h. Mengolah bahan materi 

kuliah dari berbagai 

sumber muktahir untuk 

disampaikan kepada 

mahasiswa dalam proses 

pembelajaran. 

3. Sosial a. Melibatkan diri dalam 

kegiatan bakat minat dan 

kegiatan ilmiah 

mahasiswa 

b. Mampu menyampaikan 

pendapat/gagasan secara 

lancar dalam perkuliahan/ 

kelompok diskusi. 
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c. Bersikap terbuka 

menerima kritik, saran 

dan pendapat dari 

mahasiswa. 

d. Bersedia menerima 

complain tentang ujian 

dan atau nilai yang 

dikeluarkan 

e. Memanfaatkan kelompok 

diskusi/ UKM sebagai 

sarana komunikasi 

informal 

f. Mengedepankan 

musyawarah ketika 

mengalami konflik 

dengan mahasiswa 

4. Kepribadian a. Kewibawaan sebagai 

pribadi dosen 

b. Kearifan dalam 

mengambil keputusan 

c. Menjadi contoh dalam 

bersikap dan berprilaku 

d. Kemampuan 

mengendalikan diri 
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dalam berbagai situasi 

dan kondisi. 

e. Adil dalam 

memperlakukan 

mahasiswa 

f. Penampilan sikap positif 

sebagai pengajar dan 

pendidikan 

g. Pemahaman atas nilai-

nilai kode etik/akhlak 

sebagai pendidik. 

 

Semua hal yang disebutka diatas merupakan hal yang 

dapat menunjang terbentuknya kompetensi profesional dosen 

C.  Faktor–Faktor yang mempengaruhi Kompetensi 

dosen 

Kompetensi seseorang dapat terbentuk karena adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satu teori yang 

dapat dijadikan landasan terbentuknya kompetensi seseorang 

adalah teori medan yang dirintis oleh Kurt Lewin92. Teori 

medan itu sendiri berangkat dari teori psikologi Gestalt yang 

dipelopori tiga psikolog Jerman, yakni Max Wertheimer, 

Kohler, dan Kofka, di mana dalam teori mereka disebutkan 

 
92 Calvin S Hall, dkk., Teori-Teori Holistik (Organisasi-

Fenomenologis), (Yogyakarta: Kanisius.2000),hal. 275. 
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bahwa kemampuan seseorang ditentukan oleh medan 

psikofisis yang terorganisasi yang hampir sama dengan 

medan gravitasi.93  

Selanjutnya Kurt Lewin mengembangkan teori ini 

dengan memosisikan seseorang akan memperoleh 

kompetensi karena medan gravitasi di sekitarnya yang turut 

membentuk potensi seseorang secara individu. Artinya, 

kompetensi individu dipengaruhi dan dibentuk oleh 

lingkungannya. Lingkungan di sini diposisikan sebagai 

sumber belajar. Selain itu, sistem informasi yang diperoleh 

seseorang dari lingkungannya berupa pengalaman yang 

diperoleh secara empiris melalui observasi, pengetahuan 

ilmiah yang diterimanya dari pendidikan formal, dan 

ketrampilan yang dilakukannya secara mandiri turut 

mewarnai pembentukan kompetensi dirinya. 

Kompetensi individu juga dapat terbentuk karena 

adanya potensi bawaan dan lingkungan sekitar. Teori yang 

mendasari pemikiran ini adalah teori konvergensi yang 

dipelopori oleh William Stern. Menurut teori ini, 

perkembangan pribadi dan kompetensi seseorang merupakan 

hasil dari proses kerja sama antara heriditas (pembawaan) 

dan environment (lingkungan). Tiap individu merupakan 

perpaduan atau konvergensi dari faktor internal (potensi-

 
93 Ibid. h. 275-276. 
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potensi dalam diri) dengan faktor eksternal (lingkungan 

termasuk pendidikan)94. Bagaimanapun baiknya hereditas, 

apabila lingkungan tidak menunjang dan mengembangkannya 

maka hereditas yang sudah baik akan menjadi laten (tetap 

tidur). Begitu juga sebaliknya, hereditas yang kurang baik 

pun, bila lingkungan memungkinkan dan menunjang maka 

kompetensi ideal akan tercapai. Dengan mengadopsi 

pendapat Sutermeister tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kerja karyawan, maka kompetensi dosen 

dipengaruhi oleh faktor diri atau faktor internal dan faktor 

situasional atau faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang berasal dari diri individu dosen yang meliputi: latar 

belakang pendidikan, pengalaman mengajar, penataran dan 

pelatihan dan sebagainya.95 Sedangkan faktor situasional 

yang dapat mempengaruhi kompetensi dosen  meliputi: iklim 

dan kebijakan organisasi, lingkungan kerja, sarana dan 

prasarana, gaji, lingkungan sosial dan sebagainya. Pendapat 

yang hampir sama dikemukakan oleh Yuhetti, Ia menyatakan 

bahwa faktor internal yang mempengaruhi kompetensi dosen 

meliputi: tingkat pendidikan, keikutsertaan di dalam berbagai 

pelatihan dan kegiatan ilmiah, masa kerja dan pengalaman 

 
94 Hamzah Uno. Dkk, Profesi kependidikan : Problema, solusi, 

dan reformasi pendidikan di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. 2012. 

h.156 
95 S. Eko Putro Widoyoko, Kompetensi Mengajar Guru IPS SMA 

Kabupaten Purworejo, (Jakarta: Ditjen Dikti, 2005), hal. 7. 
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kerja, tingkat kesejahteraan serta kesadaran akan kewajiban 

dan panggilan hati nurani96. Sedangkan faktor eksternalnya 

meliputi: besar gaji dan tunjangan yang diterima, 

ketersediaan sarana dan media pembelajaran, kepemimpinan, 

kegiatan pembinaan yang dilakukan dan peran serta 

masyarakat97.  Dengan merujuk kepada dua pendapat di atas, 

maka faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi dosen 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor Internal  

1. Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan atau kualifikasi pendidikan sering 

dijadikan sebagai ukuran untuk menilai tingkat 

profesionalitas sesuai dengan ketentuan dalam UUGD. 

Kualifikasi pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 

kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang 

tugas dan jenjang pendidikan.  

Menurut Djamarah pendidik yang memiliki latar 

belakang pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan 

diri  dengan lingkungan98. Karena dia sudah dibekali dengan 

seperangkat teori sebagai pendukung pengabdiannya 

 
96http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLA

H/195109141975011AYI_OLIM/sinopsis-kompetensi-

guru%5B1%5D.pdf 
97 http://yusufhadi.net. Diakses pada 22 Desember 2016 
98 S.B. Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru. 

(Surabaya : Usaha Nasional).1994.h.17 
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sedangkan pendidik yang bukan berlatar belakang pendidikan 

keguruan akan banyak menghadapi masalah di kelas.   Dalam 

tataran ideal seorang pendidik yang telah menempuh  

pendidikan sesuai kualifikasi telah memperoleh bekal yang 

mencukupi baik dalam disiplin ilmu yang dibinanya maupun 

ilmu pendidikannya, baik yang bersifat teoritis maupun 

praktis. Hal ini memungkinkan seorang calon dosen atau 

dosen memperoleh kompetensi yang multi dimensional itu 

secara utuh.   

2. Keikutsertaan dalam pelatihan dan kegiatan ilmiah  

Keikutsertaan dosen dalam berbagai kegiatan pelatihan, 

penataran, dan kegiatan ilmiah lainnya merupakan faktor 

yang memungkinkan  dapat meningkatkan kompetensi dosen. 

Secara umum pelatihan dosen memiliki tujuan untuk 

meningkatkan Knowledge (pengetahuan), Skills 

(keterampilan) dan Attitude (sikap). 

3. Masa kerja dan pengalaman kerja  

Pengalaman mengajar pada hakikatnya merupakan 

rangkuman dari pemahaman seseorang terhadap hal-hal yang 

dialami dalam mengajar, sehingga hal-hal yang dialami 

tersebut telah dikuasainya, baik tentang pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai-nilai yang menyatu pada dirinya. 

Apabila dalam mengajar seorang dosen menemukan hal-hal 

baru, dan hal-hal yang baru dipahaminya, maka dosen 
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tersebut akan memperoleh pengalaman kerja baru. Dengan 

pengalaman kerja seseorang akan banyak mendapatkan 

tambahan pengetahuan dan keterampilan tentang bidang 

kerjanya. 

4. Kesadaran akan kewajiban dan panggilan hati nurani  

Faktor kesadaran ini merupakan faktor yang paling 

menentukan tingkat kompetensi dosen. Faktor ini 

mengandung maksud yang sama dengan sikap positif pada 

profesi. dosen yang berkesadaran tinggi terhadap 

kewajibannya berarti memiliki sikap positif terhadap 

profesinya. Dosen  yang memiliki kesadaran yang tinggi akan 

kewajibannya akan senantiasa meningkatkan kinerjanya, 

melalui berbagai upaya yang kadangkala harus mengalahkan 

kepentingan pribadinya. Dosen yang berkarakter seperti ini, 

mampu mengembangkan pembelajaran yang bermutu. 

Mereka memiliki kreatifitas tinggi dalam mengatasi berbagai 

keterbatasan dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar.  

b.  Faktor Eksternal 

1. Besar gaji dan tunjangan yang diterima  

Gaji dan tunjangan kesejahteraan yang cukup 

merupakan prasyarat agar dapat bekerja lebih maksimal. 

Meskipun bukan faktor yang utama, keberadaan gaji dan 

tunjangan memiliki arti penting bagi kelangsungan proses 
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pembelajaran. Bagaimanapun kecil pengaruhnya, tingkat 

kesejahteraan seorang  dosen memberi dampak terhadap 

kinerjanya. Dosen yang layak pendapatannya memungkinkan 

ia bekerja secara fokus dan mencurahkan perhatiannya secara 

optimal. Fikirannya tidak akan bercabang-cabang karena 

memikirkan asap dapurnya agar tetap mengepul. 

2. Ketersediaan sarana dan media pembelajaran 

Pada hakekatnya proses pembelajaran di kelas adalah 

proses komunikasi. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu 

dunia komunikasi tersendiri di mana dosen dan mahasiswa 

bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. 

Dalam komunikasi tersebut sering timbul dan terjadi 

penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut 

tidak efektif dan efisien, antara lain disebabkan oleh adanya 

kecenderungan verbalisme, ketidakpastian mahasiswa, 

kurangnya minat dan kegairahan, dan sebagainya. 

Ketersediaan sarana dan media akan menjembatani 

ketidakefektifan komunikasi pembelajaran ini.   

3. Kepemimpinan  

Pemimpin perguruan tinggi memiliki peran yang kuat 

dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan 

semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Seorang 

Ketua/Rektor dituntut memiliki kemampuan mobilisasi 

sumber daya Perguruan tinggi, terutama sumber daya 
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manusia untuk mencapai tujuan PT. Kepemimpinan dan 

peran Ketua /Rektor memiliki andil yang cukup besar dalam 

mendorong dan meningkatkan kompetensi dosen. Ia 

berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan 

dosen dan staf, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja 

secara optimal. 

D.  Kompetensi pendidik dalam perspektif Islam 

Pendidik yang professional sesungguhnya bukanlah hal 

yang mudah karena harus memiliki kompetensi yang handal. 

Kompetensi dasar (basic competency) bagi pendidik 

ditentukan oleh tingkat kepekaannya dari bobot potensi dasar 

dan kecenderungan yang dimilikinya. Hal tersebut karena 

potensi itu merupakan tempat dan bahan untuk memproses 

semua pandangan dan juga sebagai bahan untuk menjawab 

semua rangsangan yang dating darinya. Potensi dasar ini 

adalah milik individu sebagai hasil dari proses yang tumbuh 

karena adanya inayah Allah SWT, dan situasi yang 

mempengaruhinya baik langsung maupun tidak. Dalam 

pendidikan Islam seorang pendidik itu haruslah memiliki 

pengetahuan dan kemampuan lebih dan mampu 

mengimplisitkan nilai relevan (dalam ilmu pengetahuan itu), 

yakni sebagai penganut Islam yang patut dicontoh dalam 

ajaran Islam yang diajarkan dan bersedia mentransfer 

pengetahuan Islam serta nilai-nilai pendidikan yang 
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diajarkan. Namun demikian untuk menjadi pendidik yang 

professional masih diperlukan persyaratan yang lebih dari itu. 

Untuk mewujudkan pendidik yang professional sekaligus 

yangberkompeten dalam pendidikan Islam, didasari dari 

tuntutan Nabi Saw karena beliau satu-satunya pendidik yang 

paling berhasil dalam rentang waktu yangnsingkat, sehingga 

diharapkan dapat mendekatkan realitas pendidik dengan yang 

ideal (Nabi Saw). 

Berdasarkan khazanah pendidikan Islam, terdapat 

beberapa istilah yang berkaitan langsung dengan sebutan 

pendidik dan erat dengan kompetensi yang mesti dimilikinya. 

terminologi Rabb yang seakar dengan istilah almurabbî, lahir 

konsep pendidik sebagai pemelihara, pendidik, penuntun, 

penjaga, dan pelindung. Dari term tersebut, Alquran 

memberikan beberapa prinsip yang berdasarkan penafsiran 

tematik berkaitan dengan kompetensi pendidik. Di antaranya 

adalah kompetensi ilmiyyah, khuluqiyah dan jismiyyah. 

Kompetensi ilmiyyah merupakan kompetensi dasar 

profesional yang harus dimiliki seorang pendidik. Bagaimana 

bisa menularkan pengetahuan jika ia tidak memiliki 

wawasan. Mengarahkan peserta didik pada pencapaian 

pemahaman dan pengarahan diri pada upaya pendewasaan. 

Kemampuan ilmiyyah ini termasuk di dalamnya wawasan 

tentang penguasaan materi dan strategi penyampaiannya 
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dalam pembelajaran. Dalam Alquran surah al- Baqarah ayat 

247 yang artinya  "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: 

"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi 

rajamu." mereka menjawab: "BagaimanaThalut memerintah 

Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan 

pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi 

kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: 

"Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan 

menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." 

Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. danAllah Maha Luas pemberian-Nya lagi 

Maha mengetahui" (Q.S. Al Baqarah :247)99 

Dalam ayat 247 surah al-Baqarah di atas, Allah 

mengisyaratkan kompetensi yang mutlak dimiliki oleh 

pendidik dengan kalimat Basthatan Fil „Ilmi yang dikaitkan 

dengan penganugerahan Allah kepada Nabi Daud keluasasn 

dalam pengetahuan. 

Seoarang ulama tafsir menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan basthatan fil ilmi adalah padanya Allah 

memberikan keluasan ilmu yang dengan itu ia lebih 

mengetahui daripada yang lainnya. Dan pengetahuannya 

komprehenshif. Artinya seorang pendidik (dosen) harus 

benar-benar kompeten dalam hal pengetahuannya sebab dia 

 
99 Departemen  Agama RI,  Opcit. h.39 
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yang akan mengajarkan, mentransformasi pengetahuan 

kepada peserta didiknya. 

Kedua. Kompetensi khuluqiyyah, kompetensi ini 

berkaitan dengan aspek penghayatan seorang dosen terhadap 

seluruh materi yang diajarkan.  Dalam hal ini kata khuluq 

sudah memiliki arti khusus yaitu tingkah laku, perilaku, 

karakter, sifat dan lain sebagainya. Kalau direnungkan kata 

khuluq masih memiliki kaitan dengan kata asalnya yaitu 

ciptaan, yang berarti khuluq adalah semua tingkah laku, sifat 

atau perbuatan yang telah Allah ciptakan pada diri manusia 

yang muncul dengan perasaan reflektif (kebiasaan yang 

sudah terjiwai). Kompetensi khuluqiyah ini adalah 

kompetensi yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an 

sebab kompetensi ini meliputi semua sikap, tingkah laku, 

perbutan, perasaan dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan ranah rasa. 

Kompetensi ini bersifat abstrak karena berkaitan 

dengan hati. Kompetensi ini paling banyak dijelaskan dalam 

Alquran karena meliputi seluruh sikap, minat dan 

penghayatan seseorang terhadap ilmu.  

Khuluqin Adhim / budi pekerti yang amat agung. 

HAMKA menjelaskan bahwa budi pekerti adalah sikap hidup 

atau karakter atau perangai. Dan dibawa oleh latihan atau 

kesanggupan mengendalikan diri. Mula-mula latihan dari 
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sebab sadar akan yang baik adalah baik dan yang buruk 

adalah buruk. Lalu dibiasakan berbuat yang baik dan yang 

lebih baik, sehingga menjadi kebiasaan100 

Ketiga, Kompetensi jismiyyah. Kompetensi ini 

berkaitan dengan fisik. Seorang dosen harus memiliki 

kemampuan dalam hal yang berkaitan dengan fisik artinya 

penerapan dan praktik dari setiap materi yang ada. Maka 

dalam kompetensi ini seorang dosen dituntut untuk sehat 

jasmaninya. Kompetensi ini diisyaratkan dalam Surat al-

Baqarah ayat 247 dengan istilah Basthatan Fil Jism. Dari 

kalimat tersebut, dapat dipahami bahwa karakter yang 

diisyaratkan oleh Allah kepada nabi Daud bahwa ia 

berperawakan lebih besar dari yang lainnya, memiliki 

kemahiran dalam memanah, sangat kuat, memiliki kesabaran. 

Dan kekuatannya hebat pada badannya dan jiwanya. Maka 

dalam konteks profesionalisme pendidik, maka ia mutlak 

memiliki keterampilan dan kemahiran, baik bidang pedagogis 

maupun keahlian tertentu berupa soft skill yang dapat 

dijadikan bekal bagi peserta didiknya. Kata jism bermakna 

organ, badan dan raga suatu makhluk. Dalam ayat ini Allah 

menjelaskan bahwa Allah telah menganugrahkan kepada 

 
100 HAMKA, Tafsir al- Azhar Juz 29, (Jakarta : Pustaka 

Panjimas, 2002), h.45-56 
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Nabi Daud semua kemampuan yang berkaitan dengan 

jasmani agar sebagai seorang raja dia dapat memimpin 

rakyatnya dengan baik. Dalam hal ini seorang pendidik 

hendaklah memiliki keterampilan yang piawai dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Uraian-uraian di atas 

mengindikasikan seorang pendidik yang selayaknya menjaga 

penampilan dan menjadi pribadi yang menarik, best 

performance karena menjadi perhatian dan model bagi 

peserta didik. Uraian ini juga mengisyaratkan seorang 

pendidik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya. 

Berkaitan dengan ketiga kompetensi di atas seorang 

pendidik merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha 

pendidikan, sehingga mutlak mesti  menguasai berbagai 

kompetensi. Selanjutnya dalam proses pendidikan Islam yang 

berintikan hubungan antara pendidik dan peserta didik berarti 

seorang pendidik harus memahami hakikat pendidikan dan 

relevansinya dengan tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya 

insan kamil, keselamatan di dunia dan di akhirat. 
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BAB IV MUTU PEMBELAJARAN 

 

A.  Konsep Mutu Pembelajaranz 

a.  Latar Belakang Mutu  

Mutu berada pada puncak sebagian besar agenda, dan 

peningkatan mutu menjadi tugas terpenting yang dihadapi 

oleh setiap institusi. Sekarang ini pendidikan di indonesia 

seperti halnya mobil tua yang mesinnya sedang rewel yang 

sedang berada ditengah arus lalulintas dijalan bebas 

hambatan, yang artinya pendidikan di indonesia saat ini 

sedang berjalan sangan lambat dan sedang dirundung oleh 

masalah. Masalah – masalah tersebut meliputi : 

1. Mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah,  

2. Sistem pembelajaran di lembaga pendidikan yang 

belum memadai,  

3. Krisis moral yang melanda masyarakat Indonesia. 

Sedangkan tantangan yang dihadapi agar tetap ”hidup” 

adalah perlunya diupayakan:  

1. Pendidikan yang tanggap terhadap situasi persaingan 

dan kerjasama global.  

2. Pendidikan yang membentuk pribadi yang mampu 

belajar seumur  hidup.  

3. Pendidikan yang menyadari sekaligus mengupayakan 

pentingnya pendidikan nilai.   
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Berangkat dari ketiga upaya tersebut, apabila berjalan 

dengan baik maka akan dapat mengurangi bahkan merubah 

mutu pendidikan di Indonesia menjadi baik. Namun, 

berjalannya semua itu harus ada kerjasama dari berbagai 

pihak, diantaranya adalah pemerintah, lembaga pendidikan 

(perguruan tinggi dan sekolah), lembaga suadaya masyarakat 

yang menangani khusus bidang pendidikan, dan masyarakat 

itu sendiri. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, 

mutu pendidikan di Indonesia ini dapat meningkat. 

Organisasi yang paling baik, negeri atau swasta, 

memahami kualitas dan mengetahui rahasianya. Pendidikan 

juga menyadari kebutuhan untuk mencapai mutu tersebut, 

untuk diberikan kepada peserta didik. Ada banyak potensi 

sumber kualitas dalam pendidikan, seperti: bangunan yang 

terpelihara baik; pengajar yang menonjol; nilai-nilai moral 

yang tinggi; hasil-hasil ujian yang unggul; spesialisasi; 

dukungan orangtua, dunia usaha dan masyarakat lokal; 

sumberdaya yang berlimpah;  penerapan teknologi terkini; 

kepemimpinan yang kuat dan bervisi; perhatian kepada 

peserta didik; kurikulum yang seimbang; atau beberapa 

kombinasi dari faktor-faktor tersebut. 

Sebagaimana terjadi dalam dunia industri, kepuasan 

pelanggan menjadi titik berangkat dari kualitas. Organisasi 

yang memperhatikan mutu secara serius mengetahui bahwa 
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banyak rahasia mutu berasal dari mendengarkan dan 

menanggapi secara simpatik berbagai kebutuhan dan 

keinginan pelanggan atau klien. Kualitas pada dasarnya 

melibatkan pelaksanaan berbagai macam hal secara baik, 

tetapi sebelum sebuah lembaga mengutamakan pelanggan, 

maka prekondisi untuk mengembangkan mutu tidak akan 

ada. jelaslah bahwa asal mula adanya mutu dalam pendidikan 

berasal dari dunia industri, ketika ada keharusan untuk 

merasa yakin bahwa produk sudah sesuai dengan 

spesifikasinya agar mampu memberikan kepuasan pada para 

pelanggan dan tentunya, mendatangkan keuntungan. 

b.  Pengertian Mutu 

Pengertian umum, mutu mengandung makna derajat 

keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang 

maupun barang maupun jasa.101Definisi mutu memiliki 

konotasi yang bermacam-macam tergantung orang yang 

memakainya. Mutu atau kualitas berasar dari bahasa latin, 

qualis yang artinya What kind of. Mutu menurut Deming 

ialah kesesuaian dengan yang diisyaratkan. Mutu menurut 

West Burnham ialah ukuran relatif suatu produk atau jasa 

sesuai dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi 

spesifikasi produk dan mutu penyesuaian, yaitu seberapa jauh 

suatu produk telah memenuhi persyaratan atau spesikasi mutu 

 
101 Sudarman Denin, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: PT 

BumiAksara 2006), hal.53 
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yang ditetapkan. Mutu menurut Peter & Ausin ialah nafsu 

dan kebanggaan. Perusahaan raksasa IBM mendefinisikan 

mutu adalah memuaskan pelanggan sepuas-puasnya. 

Sedangkan Sallis berpendapat bahwa mutu sulit di 

definisikan, dan suatu konsep yang mudah lepas serta sulit di 

pegang. Pfeffer & Coote menyatakan bahwa mutu adalah 

kosep licin kerena memiliki berbagai arti yang berbeda-beda. 

Mutu menurut Sallis adalah konsep yang absolut dan 

relatif.102 

Mutu juga merupakan gambaran dan karakteristik 

menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukan 

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang di 

harapkan oleh pelanggan.103 Mutu yang absolut ialah mutu 

yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar 

tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi, biasanya mahal, 

sangat mewah, dan jarang dimiliki orang. Misalnya, mobil 

mewah, rumah mewah, perhiasan mewah, dan interior 

president room di hotel bintang lima. Mutu dengan konsep 

absolut berarti harus High Quality atau Top Quality . Mutu 

sendiri dapat di definisikan sebagai tingkat keunggulan. 

Mutu yang relatif menurut Sallis bukanlah sebuah 

akhir, namun sebagai sebuah alat dimana produk atau jasa 

 
102Ibid., h.51 
103 Tim dosen UPI, Manjajemen Pendidikan, (Bandung : 

Alfabet,2009), h.295 
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dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Mutu sebagai konsep relatif memiliki dua aspek  

yaitu prosedural dan transformasional.104 Aspek prosedural 

ialah mutu jasa atau produk yang dihasikan sudah sesuai 

dengan spesifikasi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Jika produk itu bersifat massal maka semuanya akan seragam 

mutu dan perubahan organisasi. Beranekaragamnya definisi 

mengenai mutu ini dikarenakan perbedaan perspektif atau 

pandangan yang digunakan. David Garvin mengidentifikasi 

adanya lima alternatif perspektif mutu yang biasa digunakan 

yaitu: 

1)  User-based Approach. Mutu menurut pendekatan ini 

adalah tergantung pada orang yang memandangnya, 

dan produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang merupakan produktif dan dimandoriented ini 

juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, 

sehingga mutu bagi seseorang adalah sama dengan 

kepuasan maksimum yang dirasakannya. 

2)  Manufacturing-based Approach. Perspektif ini bersifat 

supply-based dan terutama memperhatikan praktik-

praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta 

mendefinisikan mutu sebagai sarana dengan 

 
104Sudarman Denim, Loc.cit. 
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persyaratan (conformance to requirements). Pendekatan 

ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang 

dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong 

oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan 

biaya. Jadi yang menentukan mutu adalah standar-

standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen 

yang menggunakannya. 

3)  Product-based   Approach.    Pendekatan   ini   

menganggap   mutu   sebagai karakteristk atau atribut 

yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. 

Perbedaan dalam mutu mencerminkan perbedaan dalam 

jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki 

produk. Pandangan ini sangat objektif karenanya tidak 

dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, 

dan preferensinya individual. 

4)   Transcendental Approach. Mutu dalam pendekatan ini 

dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan 

dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya 

digunakan dalam seni. 

5)   Value-based Approach. Pendekatan ini memandang 

mutu dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga,  

mutu didefinisikan sebagai affordable exellence. Mutu 

dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk 
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yang memiliki mutu tinggi belum tentu produk paling 

bernilai. Produk atau jasa yang paling benilai adalah 

yang paling tepat dibeli.105  

Kottler memberikan lima determinan  mengenai 

kualitas (mutu): 

1)  Reliability  (keandalan):   kemampuan  untuk  

melaksanakan jasa dijanjikan  dengan  tepat  dan  

terpercaya  yang  dapat  diukur melalui kejujuran 

pegawai, kecepatan proses serta adil dalam pelayanan. 

2)  Responcivness (keresponsifan): kemampuan untuk 

membantu pelanggan dalam memberikan jasa dengan 

cepat atau ketanggapan peraturan serta keterampilan 

dalam melaksanakan tugas. 

3)  Confidence  (keyakinan):  pengetahuan dan keresponan 

pegawai serta kemampuan mereka untuk menimbulkan 

kepercayaan dan keyakinan atau assurance yang diukur 

melalui kemampuan berkomunikasi, lincah dan sopan 

serta pelayanan yang bersifat menyeluruh. 

4)  Emphaty (empati): syarat untuk peduli, memberikan 

perhatian pribadi bagi pelanggan yang dapat diukur 

melalui penyuluhan, kepastian hukum dan memberikan 

perhatian khusus. 

 
105 Fandy Tciptono, Strategi Pemasaran, Edisi 3, (Yoyakarta : 

ANDY, 2008).h. 24 
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5)  Tangible  (berwujud):  penampilan fasilitas  fisik,  

personil  dan media komunikasi   yang    diukur    

melalui    kemudahan    memperoleh dan 

menginformasi, serta peralatan dan persiapan yang 

memadai.106 

Ali dkk mengungkapkan bahwa secara operasional, 

mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya 

spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dan 

terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan 

dan kebutuhan pengguna jasa107. Mutu yang pertama disebut 

quality in fact (mutu sesungguhnya) dan yang kedua disebut 

quality in perception (mutu persepsi). Standar mutu produksi 

dan pelayanan diukur dengan criteria sesuai dengan 

spesifikasi, cocok dengan tujuan pembuatan dan penggunaan, 

tanpa cacat (zero defect) dan selalu baik sejak awal (the right 

first time and every time). Mutu dalam persepsi diukur 

dengan kepuasan pelanggan atau pengguna, meningkatnya 

minat, harapan dan kepuasan pelanggan. Dari definisi diatas 

mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh  dari 

barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam 

memuaskan  kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. 

Mutu pada akhirnya suatu proses dan bukan tujuan. Mutu 

 
106 Jhon. P Kotter, Leading Change. (Jakarta: Gramedia, 

1997).h.231 
107 Mohammad Ali. Guru dalam Proses Belajar Mengajar. 

(Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007) h 45 
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merangsang suatu organisasi,  pemerintahan dan orang 

individu untuk lebih baik dalam merancang produk dan jasa. 

Mutu harus dikelola atau di-manage. Konsep mutu dalam 

pendidikan bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga 

pendidikan yang mampu menawarkan mutu tinggi kepada 

peserta didik dan hanya sedikit mahasiswa yang akan mampu 

membayarnya.108  Dalam Konsep relatif, mutu bukan 

merupakan atribut dari produk atau jasa. Sesuatu dianggap 

bermutu jika barang atau jasa memenuhi spesifikasi yang 

ditetapkan. Oleh karena itu mutu bukan tujuan akhir 

melainkan sebagai alat ukur atas produk akhir yang 

ditentukan.109 

Terdapat Banyak definisi tentang mutu. Ada yang 

menyebutnya bahwa mutu adalah suatu nilai atau suatu 

keadaan  .110 Namun pada umumnya mutu memiliki elemen 

sebagai berikut : 

1. Meliputi Usaha memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan. 

2. Mencakup produk, jasa manusia proses dan lingkungan 

 
108Nur Kholis 
109 Mutu barang atau jasa dalam konsep relative ini tidak harus 

mahal, eksklusif atau special karena barang bermutu bias biasa biasa saja, 

bersifat umum, dikenal banyak orang tetapi bias berkonotasi cantik atau 

indah, walaupun tidak penting sekali. Dalam konsep ini produk bermutu 

adalah yang sesuai dengan tujuannya. Ibid, h.68 
110 Kamisa, kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ( Surabaya : 

Kartika, 1997),h.372 
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3. Merupakan kondisi yang selalu berubah 

Berdasarkan elemen tersebut maka mutu dapat 

didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan.111 

c.  Konsep Mutu dalam Pendidikan 

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup 

input, proses, dan output pendidikan112. 

1. Input pendidikan: segala sesuatu yang harus tersedia 

karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, 

meliputi: unsur pimpinan, tenaga pendidikan, tenaga 

kependidikan dan peserta didik. 

2. Proses pendidikan: merupakan berubahnya sesuatu 

menjadi sesuatu yang lain. Proses yang dimaksud 

adalah pengambilan keputusan, proses belajar 

mengajar, proses monitoring dan evaluasi, dengan 

catatan proses belajar mengajar memiliki tingkatan 

tertinggi dibanding dengan proses yang lain. 

3. Output pendidikan: merupakan kinerja lembaga 

pendidikan. Kinerja lembaga pendidikan adalah prestasi 

lembaga pendidikan yang dihasilkan dari proses atau 

prilaku lembaga pendidikan. Kinerja lembaga 

 
111 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality 

Management, ( Yogyakarta : Andi, 2001) cet Ke 1, h3 
112 Hari Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah, (Bandung: Cv. Cipta Cekas Grafika), h. 7-8 
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pendidikan dapat diukur dari kualitas, efektivitas, 

efesiensi, kualitas kehidupan kerjanya dan moral 

kerjanya. 

Jadi, dari ketiga kriteria tersebut yakni input, proses, 

dan output yang harus lebih dominan dan harus di 

diperhatikan adalah proses, yaitu proses belajar mengajarnya, 

karena untuk menghasilkan output yang baik tergantung dari 

proses belajar mengajar. Penilaian lembaga pendidikan 

terhadap output atau hasilnya terletak pada prosesnya.  

Selanjutnya, mutu adalah sebuah hal yang berhubungan 

dengan gairah dan harga diri113. Maksudnya adalah seorang 

yang ingin meningkatkan mutu maka ia harus mempunyai 

gairah untuk memikirkan bagaimana mutu tersebut dapat 

berkembang, karena mutu juga disebut harga diri. Dengan 

meningkatnya mutu, harga diri lembaga pendidikan akan 

meningkat. Bagi setiap institusi, mutu merupakan agenda 

utama  dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling 

penting.  Mutu berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu 

produk memenuhi kriteria, standar dan rujukan tertentu. 

Dalam dunia pendidikan, standar ini menurut Depdiknas 

dapat dirumuskan melalui hasil belajar skolastik yang dapat 

diukur secara kuantitatif, dan pengamatan yang bersifat 

 
113  Edward Sallis, Total Quality Management in Education, 

IRCiSoD, Jogjakarta, 2007. h. 29 
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kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan 

sosial.114 

Mutu pendidikan itu bersifat multidimensi yang meliput 

aspek input, proses dan keluaran (output dan outcomes). Oleh 

karena itu, indikator dan standar mutu pendidikan 

dikembangkan secara holistic mulai dari input, proses dan 

keluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan Mutu 

Institusi Pendidikan adalah kebermutuan dari berbagai 

pelayanan/services yang diberikan oleh institusi pendidikan 

kepada peserta didik maupun kepada tenaga staf pengajar 

untuk terjadinya proses pernbelajaran yang bermutu sehingga 

lulusan dapat berguna dan dapat dimanfaatkan semaksimal 

mungkin oleh masyarakat sesuai dengan bidangnya. Berbagai 

pelayanan-services institusi pendidikan dapat dibagi atas lima 

jenis pokok jasa pelayanan, yaitu: (a) pelayanan administrasi 

pendidikan (administration services); (b) pelayanan 

pernbelajaran  (curriculum  services);  (c)  pelayanan ko-

kurikuler  (co-curriculum   services);   (d)   pelayanan   

penelitian   (researhes services) dan (e) pelayanan 

keinformasian    pendidikan (information sistem services). 

Jaminan mutu dalam pendidikan menurut Murgatroyd 

mengacu pada pengacuan standar, metode yang tepat, dan 

kualitas yang dipersyaratkan oleh suatu badan ahli, dengan 

 
114 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan, Alvabeta,Cv.Bandung, 2007. h. 169 
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melakukan pengujian sebagai proses inspeksi atau evaluasi 

secara praktis untuk menentukan kesesuaian pelaksanaan 

pekerjaan dengan standar yang telah ditentukan. 115 

Seperti telah disampaikan di awal bahwa konsep mutu 

bagi pelanggan berbeda-beda. Cristopher berdasarkan hasil 

penelitiannya telah membuktikan adanya perbedaan dimensi 

mutu yang meliputi: 

1) Bagi pemakai jasa pendidikan, mutu pelayanan 

pendidikan lebih terkait pada dimensi ketanggapan 

pendidik dalam memenuhi kebutuhan peserta didik 

sebagai customers, kepedulian, kelancaran komunikasi/ 

hubungan antara peserta didik dan petugas pendidikan 

2) Bagi penyelenggara pendidikan, mutu pelayanan 

pendidikan lebih terkait pada kesesuaian pelayanan 

pendidikan yang diselenggarakan dalam perkembangan 

ilmu dan otonomi profesi pendidik. 

3) Bagi penyandang dana pelayanan pendidikan, mutu 

pelayanan lebih terkait kepada efisiensi pemakaian 

sumber dana dan kewajaran pembiayaan.116 

 
115 S. Murgatroyd and C. Morgan. Total Quality Management 

and The School. (Buckingham - Philadelphia: Open University 

Press.1993), h.213 

 
116 Cristopher dkk. Relationship Marketing, (Oxford: 

Butterworth Heinemann,1991) 
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Pendapat lain yang mendukung pernyataan tentang 

mutu pelayanan pendidikan yaitu: 1) Dimensi mutu dari 

seorang customer (mahasiswa), dikaitkan dengan kompetensi 

keilmuannya, kecepatan pelayanan, kepuasan terhadap 

lingkungan fisik, dosen yang ramah, terampil, profesional 

dan biaya pendidikan yang terjangkau. Persepsi mutu bagi 

peserta didik yang paling utama adalah kepuasan; 2) Dimensi 

mutu dari seorang guru/dosen adalah kelengkapan peralatan, 

sarana penunjang mengajar dan metode mengajar serta hasil 

proses belajar mengajar. Untuk mengatasi adanya perbedaan 

ini, maka harus ada standar mutu pendidikan yang dibuat 

secara internal (sesuai spesifikasi yang dibuat  lembaga)  dan 

eksternal (dimana masyarakat, pemerintah, dunia kerja ikut 

memberikan kritik terhadap standar mutu lembaga dan 

memberikan sumbang saran sesuai dengan kebutuhan yang 

mereka inginkan). Sekalipun ini dirasa sangat sulit, namun 

jika ada komitmen bersama pasti bisa dilakukan untuk 

peningkatan mutu pendidikan kedepan.  

 Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat 

ditelaah dari berbagai sudut pandang. Kesepakatan tentang 

konsep mutu dikembalikan pada rumusan atau rujukan yang 

ada seperti kebijakan pendidikan, proses belajar mengajar, 

kurikulum, sarana prasarana, fasilitas pembelajaran dan 

tenaga kependidikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak 
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yang berkepentingan. Mutu pendidikan harus diupayakan 

untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu 

perubahan terencana. Peningkatan mutu pendidikan diperoleh 

melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang 

berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam 

perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan 

yang dipersyaratkan oleh tuntunan zaman, dan mutu 

pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang 

esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandasan 

luas, nyata dan bermakna. Manajemen pendidikan mutu 

berlandaskan kepada kepuasaan pelanggan sebagai sasaran 

utama. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu; pelanggan 

internal dan pelanggan eksternal.117 Pendidikan Tinggi 

berkulitas apabila : 

1. Pelanggan internal (Pimpinan Perguruan Tinggi Dosen, 

dan karyawan) berkembang baik fisik maupun psikis. 

Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finasial. 

Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi 

kesempatan untuk terus belajar mengembangkan 

kemampuan, bakat dan kreativitasnya.  

 
117 Edward Sallis, Total Quality Management in Education, terj. 

Ahmad Ali Riadi & Fahrurozi, (Yogyakarta: Ircisod, 2012), h.6 



 

109  

2. Pelanggan eksternal : 

a. Eksternal primer (Mahasiswa) : Menjadi pembelajar 

sepanjang hayat, komunikator yang baik, punya 

keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, integritas 

tinggi, pemecah masalah, dan pencipta pengetahuan 

serta menjadi warga negara yang bertanggungjawab. 

b. Eksternal sekunder (orang tua, pemerintah, dan 

perusahaan) : Para lulusan dapat memenuhi harapan 

orang tua, pemerintah, dan perusahaan dalam hal 

menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

c. Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas) : 

Para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja 

dan pengembangan masyarakat, sehingga 

mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. 

Maka dari itu, untuk memposisikan institusi pendidikan 

Tinggi Islam sebagai industri jasa harus memenuhi standar 

mutu. Institusi dapat disebut bermutu, harus memenuhi 

spesifikasi yang telah ditetapkan. Secara operasional, mutu 

ditentukan dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang 

telah ditentukan sebelumnya dan terpenuhinya spesifikasi 

yang diharapkan menurut tuntutan dan pengguna jasa. Mutu 

yang pertama disebut, mutu sesungguhnya, mutu yang kedua 

disebut mutu persepsi. 
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Standar mutu produksi dan pelayanan diukur dengan 

kriteria sesuai dengan spesifikasi, cocok dengan tujuan 

pembuatan dan penggunaan, tanpa cacat, dan selalu baik 

sejak awal. Mutu dalam persepsi diukur dari kepuasaan 

pelanggan atau pengguna, meningkatnya minat dan harapan 

serta kepuasaan pengguna. Dalam penyelenggaraannya mutu 

sesungguhnya merupakan profil lulusan institusi pendidikan 

yang sesuai dengan kualifikasi tujuan pendidikan, yang 

berbentuk standar kemampuan dasar berupa kualifikasi 

akademik minimal yang dikuasai mahasiswa. Sedangkan 

pada mutu persepsi pendidikan adalah kepuasaan dan 

bertambahnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan 

institusi pendidikan tinggi. Beranjak dari pembahasan 

tersebut dalam operasi manajemen mutu dunia pendidikan 

Tinggi Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan : 

1. Perbaikan secara terus menerus 

Terkait dengan hal ini Allah SWT  berfirman dalam 

surat al – Anfal, yang artinya (siksaan) yang demikian itu 

adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan 

mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya 

kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang 

ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui.( al – Anfal ayat 53) 
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Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak 

pengelola pendidikan Islam (manajemen personalia) 

senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan 

terus menerus untuk menjamin semua komponen 

penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang 

telah ditetapkan. Konsep ini juga berarti bahwa antara 

institusi pendidikan senantiasa memperbaharui proses 

berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Jika tuntutan 

dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola 

institusi pendidikan Islam dengan sendirinya akan merubah 

mutu, serta selalu memperbaharui komponen produksi atau 

komponen-komponen yang ada dalam institusi pendidikan 

Islam. Perbaikan terus-menerus ini dilakukan secara 

menyeluruh meliputi semua unsur-unsur manajemen 

pendidikan Islam, seperti; manajemen pembelajaran dan 

kurikulum pendidikan Islam, manajemen personalia di 

lembaga pendidikan Islam, perencanaan kebutuhan sumber 

daya manusia manajemen peserta didik di lembaga 

pendidikan Islam, dan manajemen hubungan lembaga 

pendidikan Islam dengan masyarakat.118  

2. Menentukan standar mutu 

Berbicara tentang standar mutu, berarti berbicara 

tentang standar apa yang akan dicapai pada masa depan. 

 
118 Lebih lengkap lihat Mukhamad Ilyas dan Nanik 

Nurhayati, Manajemen..., hlm. 74-106 
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Seseorang yang hidup dengan berbagai aktivitas dan 

pekerjaanya idealnya tidak bisa lepas dari standar  tentang 

hidup dan kehidupannya. Mengenai standar menjadi seorang 

Muslim yang ideal, seperti dalam QS. Al-Hasyr ayat 18-19, 

yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (19). Dan janganlah 

kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah 

menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka 

Itulah orang-orang yang fasik.( QS. Al-Hasyr : 18-19) 

Paham ini digunakan untuk menetapkan standar-standar 

mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses 

produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan Islam. 

Standar mutu pendidikan Islam misalnya, dapat berupa 

kepemilikan, kemampuan dasar pada masing-masing 

pembelajaran dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang 

ditempuh. Selain itu, pihak manajemen juga harus 

menentukan standar mutu materi kurikulum dan standar 

evaluasi yang akan dijadikan sebagai alat untuk mencapai 

standar kemampuan dasar. 

Standar mutu proses pembelajaran harus pula 

ditetapkan, dalam arti bahwa pihak manajemen pendidikan 
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Islam perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran 

yang diharapkan dapat berdayaguna untuk mengoptimalkan 

proses produksi dan untuk melahirkan produk yang sesuai, 

yaitu yang menguasai standar mutu pendidikan berupa 

penguasaan standar kemampuan dasar. Pembelajaran yang 

dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi karakteristik : 

menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, pembelajaran 

kooperatif dan kolaboratif, pembelajaran konstruktif, dan 

pembelajaran tuntas. Begitu pula pada akhirnya, pihak 

pengelola pendidikan Islam menentukan standar mutu 

evaluasi pembelajaran. Standar mutu evaluasi yaitu, bahwa 

evaluasi harus dapat mengukur tiga bentuk penguasaan 

peserta didik atas dasar standar kemampuan dasar, yaitu 

penguasaan materi, penguasaan metodologi, dan penguasaan 

keterampilan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan kata lain penilaian diarahkan pada dua aspek hasil 

pembelajaran, yaitu instructional effects  dan  nurturant 

effects. Instructional effects adalah hasil-hasil yang kasat 

mata dari proses hasil pembelajaran, sedangkan nurturant 

effects adalah hasil-hasil laten proses pembelajaran, seperti 

kebiasaan membaca dan kebiasaan memecahkan masalah. 

Bagi pendidikan Islam, mutu yang mengacu kepada 

output harus menghasilkan minimal dua ranah yaitu, 

 pertama terciptanya manusia yang dapat mengakomodasi 
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seluruh fenomena kehidupannya sesuai dengan ajaran atau 

dasar al-Qur’an dan as- Sunnah, kedua  terbentuknya manusia 

yang mempunyai skill  kompetitif di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi (ITC) sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

3. Perubahan kultur 

Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi 

yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai 

orientasi semua komponen organisasi. Jika manajemen ini 

diterapkan di institusi pendidikan Tinggi  Islam maka pihak 

pimpinan harus berusaha membangun kesadaran para 

anggotanya, mulai dari pemimpin sendiri, staff, dosen, 

pelajar, dan berbagai unsur terkait seperti yayasan, orang tua 

dan para pengguna lulusan pendidikan Islam akan pentingnya 

mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran baik 

mutu hasil maupun proses pembelajaran. Disinilah letak 

penting dikembangkannya faktor rekayasa dan faktor 

motivasi agar secara bertahap dan pasti kultur mutu itu akan 

berkembang di dalam organisasi institusi pendidikan Islam. 

Perubahan kultur ke arah kultur mutu ini antara lain 

dilakukan dengan menempuh cara-cara rumusan keyakinan 

bersama, intervensi nilai-nilai keagamaan Islam, yang 

dilanjutkan dengan perumusan visi-misi organisasi 

pendidikan Islam sesuai dengan ajaran sumber ajaran Islam. 
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4. Perubahan organisasi 

Jika visi-misi serta tujuan organisasi sudah berubah 

atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan 

terjadinya perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini 

bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem 

atau struktur organisasi yang melambangkan hubungan-

hubungan kerja struktur organisasi yang melambangkan 

hubungan-hubungan kerja dan kepengawasan dalam 

organisasi. Perubahan ini menyangkut perubahan 

kewenangan, tugas-tugas dan tanggungjawab. Misalnya, 

dalam kerangka manajemen berbasis sekolah struktur 

organisasi dapat berubah terbalik dibandingkan dengan 

struktur konvensional. Berdirinya yayasan dalam pendidikan 

Islam merubah pola kepemimpinan manajemen organisasi di 

pesantren maupun madrasah. 

5. Mempertahankan hubungan dengan pelanggan 

Karena organisasi pendidikan Islam berbasis mutu 

menghendaki kepuasan pelanggan, maka perlunya 

mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi 

sangat penting. Inilah yang dikembangkan dalam unit publik 

relations.119Berbagai informasi antara organisasi pendidikan 

 
119  Menurut Jhonson sebagaimana dikutip Nur Kholish bahwa 

lembaga pendidikan bisa maju ketika didukung empat hal, yaitu: pertama, 

memiliki tujuan yang jelas berkaitan dengan pencpaian akademis. Kedua, 

memiliki staf yang berpeilaku positif dalam kerjasama dengan 
koleganya. Ketiga, mempertahankan keseimbangan antara tuntutan 
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dan pelanggan harus terus-menerus dipertukarkan, agar 

institusi pendidikan senantiasa dapat melakukan perubahan-

perubahan atau improvisasi yang diperlukan terutama 

berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta 

kebutuhan pelanggan. Apalagi mengingat bahwa pendduduk 

Indonesia mayoritas Islam, tentu pendidikan Islam harus 

mampu mengambil “hati” masyarakat Indonesia. 

Untuk itu, pelanggan juga diperkenankan melakukan 

kunjungan, pengamatan, penilaian, dan pemberian masukan 

kepada institusi pendidikan Islam. Selanjutnya semua 

masukan itu akan diolah dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan mutu proses dan hasil-hasil pembelajaran. Dan 

yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam manajemen 

berbasis sekolah, pendidik dan staff justru dipandang sebagai 

pelanggan internal, sedangkan mahasiswa termasuk orang tua 

pelajar dan masyarakat umum masuk pada pelanggan 

eksternal. Jerome S. Arcaro menyampaikan bahwa terdapat 

lima karakteristik sekolah atau lembaga pendidikan yang 

bermutu yaitu: 1) fokus pada pelanggan, 2) keterlibatan total, 

3) pengukuran, 4) komitmen, dan 5) perbaikan 

 
akademis dan administratif.Keempat, mempertahankan hubungan dengan 

lingkungan luar, orang tua dan masyarakat. Lihat Mukhamad Ilyasin dan 
Nanik Nurhayati, Manajemen..., hlm. 117 
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berkelanjuta.120   Maka, pelanggan baik internal maupun 

eksternal  harus dapat terpuaskan melalui interval kreatif 

pimpinan insititusi pendidikan Islam. 

B.  Mutu Pembelajaran Dan Faktor – Faktor Yang 

Mempengaruhinya. 

Manajemen Mutu Terpadu sangat populer di 

lingkungan organisasi profit, khususnya di lingkungan 

berbagi badan usaha/perusahaan dan industri, yang telah 

terbukti keberhasilannya dalam mempertahankan dan 

mengembangkan eksistensinya masing – masing dalam 

kondisi bisnis yang kompetitif. Kondisi seperti ini telah 

mendorong berbagai pihak untuk mempraktekannya di 

lingkungan organisasi non profit termasuk di lingkungan 

lembaga pendidikan. Mutu terpadu atau disebut juga Total 

Quality Management  (TQM) dapat didefinisikan dari tiga 

kata yang dimilikinya yaitu: Total (keseluruhan), Quality 

(kualitas, derajat/tingkat keunggulan barang atau jasa), 

Management (tindakan, seni, cara menghendel, pengendalian, 

pengarahan). Dari ketiga kata yang dimilikinya, definisi 

TQM adalah: “sistem manajemen yang berorientasi pada 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dengan kegiatan 

yang diupayakan benar sekali (right first time), melalui 

 
120 Jerome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip 

Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2007), hlm. 36 
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perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) dan 

memotivasi karyawan.121 

Pengelolaan mutu pendidikan banyak mengadopsi 

konsep Total Quality Management  (TQM). Total Quality 

Management  (TQM)merupakan suatu pendekatan praktis 

tetapi strategis dalam menjalankan suatu organisasi yang 

berfokus kepada kebutuhan kastemer dan kliennya. Sebagai 

suatu pendekatan, TQM mencari suatu pergeseran yang 

permanen dalam suatu institusi yang berfokus pada 

peningkatan kualitas dari kelayakan jangka pendek menjadi 

jangka panjang. Terdapat enam pendekatan yang dapat 

dilakukan untuk menerapkan TQM, yaitu: pendekatan kaizan, 

perubahan kultur, organisasi terbalik, dekat terhadap 

kastemer, kualitas pembelajaran, dan mengatasi hambatan-

hambatan yang ada. 

Program pendidikan yang bermutu harus memiliki ciri 

khusus, diantaranya harus mempertimbangkan kondisi 

setempat. Dalam konteks pembelajaran, tujuan utama 

mengajara adalah adalah membelajarkan Mahasiswa. Oleh 

sebab itu, kriteria kenberhasilan proses pembelajaran tidak 

ukur dari sejauhmana pesertadidik menguasai materi 

pelajaran, akan tetapi diukur dari sejauh mana mahasiswa 

telah mekakukan proses belajar. Dengan demikian, dosen 

 
121 Zulian Yamit, Manajemen Kualitas Produk Dan Jasa, 

(Yogyakarta: dipura, 2001), h. 181. 
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tidak lagi berperan sebagai sumber belajar, akan tetapi 

berperan sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi 

agar peserta didik  mau dan mampu untuk belajar.122 

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal 

ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. 

Dalam ``Proses Pendidikan `` yang bermutu terlibat barbagai 

input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif atau 

psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemempuan 

dosen ), sarana perguruan tinggi , dukungan administrasi dan 

sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan 

suasana yang kondusif. Manajemen pergruan tinggi , 

dukungan  kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input 

tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam 

interaksi (proses) belajar mengajar baik antara dosen, 

mahasiswa dan sarana pendukung di kelas maupun diluar 

kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik 

dalam lingkup subtansi yang akademis maupun yang non 

akademis dalam suasana yang mendukung proses 

pembelajaran.  

Selain harus mampu mengembangkan suasana 

pembelajaran dengan "high-touch” sebagaimana 

digambarkan  di  atas,  dosen  juga  dituntut  untuk  mampu 

 
122 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan (Bandung: kencana Parenada Media Group, 2006), 
h.2. 
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mengembangkan sistem    dan    strategi    beserta    media    

pembelajaran    yang  diselenggarakannya123. Model 

pembelajaran mrupakan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar.124 Pendidik  yang  sukses,  harus  mampu 

mengkombinasikan   dan   mengharmonisasikan   unsur-unsur    

"hubungan"    dan  teknologi” dalam pembelajaran melalui 

diaplikasikannya komunikasi antarpersonal, evaluasi 

diagnostik, urutan kegiatan pembelajaran,  kemampuan  

bertanya,  upaya pencapaian tujuan pembelajaran, teknik-

teknik memotivasi  mahasiswa belajar,  dan asesmen tingkat 

kecakapan mahasiswa. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan 

adanya macro-system  dan micro-system dalam proses 

pembelajaran125 Macro-systems merupakan sistem 

pembelajaran secara menyeluruh (meliputi keseluruhan  

program pembelajaran, seperti metode proyek, program IPI 

:individually prescribed instructional program, sistem audio-

tutorial), sedangkan "micro-system" meliputi cara dan model 

kegiatan yang dilakukan beserta media yang digunakan 

(seperti ceramah, pembahasan bahan tertulis, demonstrasi, 

 
123 Smith. P.C, Kendall, LM and Hulin, CL. (1969). Measurment of 

Satisfaction in Work and Retirement: A Strategy for Study of 

Attitude. Chicago: Illionis. Rud Mertally & Company 
124 Chairul Anwar, Teori – Teori Pendidikan Klasik hingga Kontemporer, 

(Yogyakarta : IRCiSoD, 2017) h.356 
125 Smith. P.C, Kendall, LM and Hulin, CL, Op.cit h.112 
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penggunaan film, televisi, laboratorium, komputer). Dalam 

kaitan ini penggunaan media dalam pembelajaran bermanfaat 

untuk mengembangkan kegiatan belajar-mengajar yang 

memungkinkan dosen  dan mahasiswa berinteraksi  dalam 

kemanusiaan mereka serta memungkinkan dikembangkannya 

kegiatan belajar berbasis individu. Media yang dimaksudkan 

di sini meliputi permainan, simulasi, dan sumber-sumber 

yang ada di lingkungan sekitar. 

Dari uraain di atas, dipahami bahwa mutu pembelajaran 

sangat terkait dengan kemampuan dosen  dalam mengelola 

proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan 

sampai evaluasi pembelajaran. Secara nasional, mutu 

pembelajaran sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

no 19 tahun 2005, mutu pembelajaran harus memenuhi 

standar proses yang sudah ditetapkan dalam pasal 19, 20, 21, 

22, 23 dan 24. Berikut kutipan dari PP 19 tahun 2005, 

mengenai standar proses pembelajaran. Pasal 19 ayat  (1) 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Ayat (2) Selain ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses 
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pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Ayat (3)

 Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Dan Pasal 20 berbunyi : perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya 

tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber 

belajar, dan penilaian hasil belajar. Pasal 21 ayat (1) 

Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaiman dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah 

maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar 

maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran 

setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik 

setiap pendidik. Ayat (2) Pelaksanaan proses pembelajaran 

dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan 

menulis. Pada Pasal 22 ayat (1)  penilaian hasil 

pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan 

berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar 

yang harus dikuasai.  Ayat (2) teknik penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, 

tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. 
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Ayat (3) untuk mata pelajaran selain kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi 

secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali 

dalam satu semester. Pasal 23 berbunyi pengawasan proses 

pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) 

meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan 

pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pasal 24 

berbunyi standar perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran  

dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri. Pasal - pasal dalam peraturan pemerintah di 

atas, diterjemahkan oleh para ahli dalam berbagai bentuk dan 

persepsi, menguraikan secara rinci proses belajar mengajar 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1) Tahap Prainstruksional 

Merupakan tahapan yang pertama ditempuh dosen  saat 

mulai proses pembelajaran. Dosen  dituntut untuk terampil 

dalam siasat membuka pelajaran (set induction), artinya 

kegiatan yang dilakukan dosen  dalam setting pembelajaran 

untuk menciptakan prakondisi bagi mahasiswa. Hal itu 

berguna agar mental maupun perhatian peserta didik  terpusat 

pada materi yang akan diajarkan. Usaha tersebut akan 
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memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar, 

dapat: 

a) Menghubungkan pengalaman peserta didik  dengan 

tujuan pembelajaran, seperti; adaptasi dan orientasi. 

b) Menarik perhatian peserta didik dan mempersiapkan 

mental peserta didik untuk memasuki persoalan pokok 

yang akan dibicarakan. 

2) Tahap instruksional 

Tahap ini merupakan tahapan memberikan 

pembelajaran inti, diantaranya: 

a) Menjelaskan pokok materi dengan cara pembahasan 

yang dimulai dari gambaran umum menuju topik yang 

lebih khusus. 

b) Pada setiap pembahasan sebaiknya disajikan contoh-

contoh konkrit. 

c) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas 

topik bahasan 

d) Menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok 

materi. 

3) Tahap evaluasi 

Tahapan evaluasi merupakan tahapan tindak lanjut 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari 

setiap tahapan instruksional. Evaluasi bisa dilakukan dengan 

cara: 
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a) Mengajukan beberapa pertanyaan secara klasikal atau 

kepada beberapa orang mahasiswa mengenai materi 

pokok yang sudah dibahas. 

b) Jika pertanyaan belum dikuasai dengan tingkat 

keberhasilan 75%, maka pendidik harus menjelaskan 

kembali secara garis besar materi tersebut. 

c) Untuk pengayaan, sebaiknya pendidik  memberikan 

tugas ko-kurikuler 

d) Akhiri pembelajaran dengan memberitahu materi yang 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya.126 

Bahwa untuk menciptakan proses pembelajaran yang 

bermutu diperlukan terciptanya kondisi yang disebut dengan 

budaya mutu, jika budaya mutu sudah terbentuk pada 

mahasiswa, dosen , pimpinan perguruan tinggi, staf dan 

seluruh warga perguruan tinggi, secara otomatis  proses 

pembelajaran yang dilakukan akan bermutu juga. Berikut 

contoh penggunaan salah satu alat pengendalian mutu, yaitu 

diagram ishikawa. Diagram Ishikawa adalah peta 

inventarisasi semua faktor yang mempengaruhi  mutu hasil, 

berdasarkan teknik brainstorming. Suatu teknik untuk 

 
126 Lela Helawati Pridi. (2003). Meningkatkan Strategi Pembelajaran 

Guru dilihat dari Performance Keguruan. Bulletin PPPG 

Tertulis. Bandung: Media Informasi, Komunikasi dan 

Pengembangan Sumber Daya PPPG h. 9-12 
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memetakan semua faktor yang mempengaruhi hasil yang 

diinginkan, atau mengeksplorasi semua yang  menyebabkan 

masalah, atau untuk melihat faktor-faktor yang dapat 

membawa kepada suatu perbaikan.  

Namun pada prakteknya, menciptakan sebuah 

pembelajaran yang  bermutu bukan  hal yang mudah, karena 

banyak faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran. 

Secara  garis  besar,  ada  dua  faktor  utama  yang  

mempengaruhi  mutu  proses belajar mengajar,  yaitu  faktor  

internal  dan  faktor  eksternal.   Faktor  internal  berupa:   

faktor  psikologis,  sosiologis,  dan  fisiologis  yang  ada  

pada  diri  mahasiswa  dan  dosen   sebagai  pebelajar  dan  

pembelajar.  Sedangkan  yang  termasuk faktor  eksternal  

ialah  semua faktor  yang   mempengaruhi  proses  dan   hasil   

belajar  mengajar  di  kelas  selain  faktor  yang  bersumber  

dari  faktor  dosen   dan  mahasiswa.  Faktor-faktor  eksternal  

tersebut   berupa  faktor :   masukan  lingkungan,   masukan  

peralatan, dan  masukan  eksternal  lainnya  (Klaumeier,  et  

al..  1995). 

Faktor-faktor psikologis dosen  dan mahasiswa antara 

lain, faktor sikap, intelegensi, sikap, appersepsi, minat, 

motivasi, bakat dan faktor psikologis lainnya. Faktor-faktor 

psikologis tersebut dapat mempengaruhi mutu pembelajaran. 

Motivasi dan kemampuan individu (kecerdasan), merupakan 
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faktor yang sangat mempengaruhi prestasi kerja seseorang127. 

Dosen  yang cerdas dan memiliki motivasi tinggi dalam 

mengelola pembelajaran, akan selalu menciptakan proses 

pembelajaran yang kondusif dan berkembang dari waktu ke 

waktu sesuai dengan tuntutan perubahan dalam dunia 

pendidikan. Pengembangan diri adalah bagian dari faktor 

psikologis yang lahir dari kebutuhan dosen  untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. Demikian pula 

dengan mahasiswa, mahasiswa yang cerdas dan memiliki 

motivasi belajar yang tinggi akan lebih cepat menerima 

materi pelajaran dan membantu proses pencapaian 

pembelajaran yang bermutu. 

 Stres dan kepuasan kerja juga merupakan faktor 

psikologis yang secara nyata mempengaruhi kinerja dosen  

dan akan berdampak pada proses pembelajaran yang 

dikelolanya. Dosen  yang memiliki kepuasan kerja dan secara 

psikologis sehat, memiliki mental dan emosi yang stabil akan 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya dengan penuh dedikasi yang tinggi. Demikian 

pula sebaliknya mahasiswa, mahasiswa yang puas dengan 

 
127 T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. 

Edisi Kedua. (Yogyakarta: BPFE, 1995)h.251-252 
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pelayanan dosen  dalam proses belajar mengajar akan 

menumbuhkan motivasi belajar tersendiri dan ini akan 

berdampak pada mutu pembelajaran. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan faktor fisiologis 

adalah terkait dengan kesehatan panca indra dan kondisi 

fisik/jasmani dosen  dan mahasiswa. Dosen  dan mahasiswa 

yang sehat secara jasmani dapat melaksanakan dan mengikuti 

proses belajar mengajar dengan baik. Dan faktor internal lain 

yang turut mempengaruhi mutu pembelajaran adalah faktor 

sosiologis dosen  dan mahasiswa, ini berkaitan dengan 

kemampuan dosen  dan mahasiswa dalam melakukan 

interaksi sosial dan komunikasi sosial, baik pada sesama 

dosen , dengan mahasiswa, antar mahasiswa atau dengan 

seluruh warga perguruan tinggi  lainnya.  

 Faktor input yang mempengaruhi mutu pembelajaran 

adalah mahasiswa sebagai peserta didik yang akan mengikuti 

proses pembelajaran. Sedangkan yang termasuk instrumental 

input mencakup; dosen , pimpinan perguruan tinggi, sarana 

dan prasarana pendidikan, sumber belajar, media dan 

peralatan belajar, metode, strategi, dan pendekatan 

pembelajaran. Dan yang termasuk enviromental input yang 

mempengaruhi proses pembelajaran adalah segala masukan 

yang bersumber dari lingkungan keluarga, perguruan tinggi, 

dan masyarakat. Komponen lain yang turut mempengaruhi 
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proses pembelajaran adalah output yaitu komponen lulusan 

atau alumni dari suatu institusi pendidikan. 

Senada dengan penjelasan di atas, tentang  berbagai  

faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  dan  mutu  

pembelajaran  dan  pendidikan  di  kelas  dilihat  dari  

perspektif  komponen  kinerja  sistem  pendidikan128.  Faktor-

faktor  tersebut  ialah  “mencakup  semua  faktor-faktor  yang  

ada  dalam  komponen  input,  process,  output,  dan  

outcomes”. Dari  segi  perspektif  ini,  komponen  yang  

mempengaruhi  mutu  proses  dan  hasil  pendidikan  ialah  

komponen  masukan  (input),  proses,  keluaran  (output),  

dan  dampak  (outcomes).  Adapun  faktor-faktor  yang  

termasuk  ke dalam:    komponen  masukan,  yaitu  masukan  

dasar  dan  sumberdaya  penunjang,  komponen  proses,  

yaitu  pemanfaatan  masukan  dan  iklim  atau  suasana,    

keluaran,  yaitu:  manusia  (lulusan),  produk/karya,  dan  

jasa,  dan   dampak,  yaitu:  return,  kepuasan,  perubahan,  

dan  lain-lain. 

Dari urain di atas dapat dipahami bahwa proses 

pembelajaran yang bermutu adalah proses pembelajaran yang 

 
128 Djam’an Satori.  Supervisi  Akademik  dan  Penjaminan  Mutu  dalam  

Pendidikan  Persekolahan.  Koleksi  Materi  Perkuliahan  

Supervisi  Pendidikan  IPA  SPs (Bandung:  tidak  

diterbitkan.2006)  
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mengandung arti efektivitas atau ketepatan dan efisiensi 

keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan 

dalam  proses pembelajaran dengan indikator sebagai berikut:  

1) Ketepatan desain bahan pembelajaran;   

2) Lamanya bobot waktu belajar mengajar;   

3) Variasi strategi belajar mengajar;  

4) Frekuensi tugas/pekerjaan rumah yang diberikan;  

5)  Frekuensi penilaian/kemajuan hasil belajar mahasiswa;  

6) Pemanfaatan media dan sumber belajar yang tepat;  

7) Iklim belajar yang kondusif (interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif); dan   

8) Teknik penilaian yang tepat. Sedangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi mutu pembelajaran secara umum 

terdiri dari faktor internal dan eksternal. 

C.  Konsep Berpikir Kritis Mahasiswa 

Berpikir kritis adalah suatu kegiatan yang harus 

dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan 

yang lebih dalam dan  bermakna.  

Sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis 

terhadap ayat-ayat Allah Swt. Adalah berusaha 

memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis, dan 

merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan 

sikap dan tindakan positif. 
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 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 

silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang berakal, (191). (yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah 

Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, 

Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.( Q.S.Ali 

Imran/3:190-191)129 

Dalam ayat tersebut disebutkan kata Ulil albab yang 

bermakna  melakukan pemikiran kritis, objektif, dan 

seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang 

muncul, sehingga hasil pemikirannya tidak menjadikan pihak 

lain ragu dan bimbang, sampai pada akhirnya tidak 

memunculkan adanya sangkaan buruk kepada segala ciptaan-

Nya.  Segala pemikiran yang dilakukan Ulil albab, 

menimbullkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber 

dari Allah, dan menimbulkan ajakan terhadap diri sendiri dan 

pihak lain agar semakin dekat (taqarrub) kepada Allah swt. 

Sehingga jika pemikiran seperti ini diterapkan akan 

mengantarkan pada keselamatan dunia akhirat, sekaligus 

terhindar dari kesengsaraan hidup (api neraka). 

 
129 Departemen Agama RI. Opcit. h.75 



 

132  

Sementara itu, dalam Q.S.Ali Imran/3: 191, dijelaskan 

karakter lain ulil albab, yaitu orang-orang yang senantiasa 

mengingat-Nya dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, 

Rasulullah saw., menegaskan, agar kita senantiasa mengingat 

Allah swt., dalam segala keadaan, baik sedang kaya atau 

miskin, suka dan duka. Artinya, kita jangan pernah putus dari 

zikir (mengingat Allah), baik melalui sarana hati, lisan 

maupun dengan perbuatan. Silih bergantinya siang dan 

malam, merupakan fenomena yang sangat kompleks. 

Fenomena ini melibatkan rotasi bumi, mengelilingi matahari 

dengan sumbu bumi miring. Dalam fenomena fisika, bumi 

berputar mengelilingi matahari. Gerakan miring tersebut 

memberi dampak musim yang berbeda. Selain itu, rotasi 

bumi distabilkan oleh bulan yang mengelilingi bumi, 

sehingga semua saling terkait. Orang yang berfikir kritis dan 

cerdas adalah orang yang memiliki visi jauh ke depan dan 

mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya, 

yaitu kehidupan di akhirat. Orang yang tidak meyakini akan 

adanya hari pembalasan, tentu tidak akan pernah berpikir 

untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Oleh karenanya 

setiap manusia pasti akan senantiasa berpikir sebelum 

melakukan sesuatu sehingga akan mendapatkan pengetahuan-

pengetahuan dan pengertian atau pemahaman tentang 

sesuatu. Berpikir kritis  adalah sebuah proses sistematis yang 
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memungkinkan seseorang untuk merumuskan dan 

mengevaluasi keyakinan dan pendapatnya sendiri sehingga 

akan terbentuk hal-hal yang dianggap benar dan pantas untuk 

diyakini. Dengan merumuskan dan mengevaluasi keyakinan 

tersebut maka akan tercapai suatu pengetahuan yang saling 

berhubungan. Berpikir berpikir adalah suatu proses dialektis. 

Artinya selama proses berpikir, pikiran mengadakan tanya 

jawab dengan pikiran itu sendiri untuk dapat meletakkan 

hubungan-hubungan antara pengetahuan dengan tepat.130  

Berpikir kritis merupakan bagian dari berpikir tingkat 

tinggi dan pendalaman dari berpikir biasa sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak semua orang bisa berpikir kritis 

karena dibutuhkan keyakinan yang kuat dan mendasar agar 

tidak mudah dipengaruhi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan  

Mustaji yang mengatakan bahwa berpikir kritis adalah 

berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau 

dilakukan.131 Beyer memandang berpikir kritis sebagai 

menggunakan kriteria untuk menilai kualitas sesuatu, dari 

 
130 Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Jakarta:Bumi Aksara, 

2004), h. 56. 
131 Mustaji, 10 Definisi Berpikir Kritis untuk dosen dan 

Mahasiswa Calon Guru. 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.co.id/2012/12/10-definisi-berpikir-

kritis.html 
Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.co.id/2012/12/10-definisi-berpikir-kritis.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.co.id/2012/12/10-definisi-berpikir-kritis.html


 

134  

kegiatan yang paling sederhana seperti kegiatan normal 

sehari-hari sampai konklusi.132 

Ada beberapa hal yang dapat mengidentifikasikan 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menilai 

keabsahan pernyataan atau argumen, memahami iklan dan 

seterusnya. Diantaranya yaitu seperti pernyataan Beyer yang 

dikutip oleh Robert E. Slavin. Beyer mengidentifikasikan ada 

10 kemampuan berpikir kritis,  yaitu: 

a. Membedakan antara fakta variabel dan pernyataan 

nilai. 

b. Membedakan informasi, pernyataan, atau alasan yang 

relevan dari yang tidak relevan. 

c. Menentukan ketepatan fakta pernyataan. 

d. Menentukan kredibilitas sumber. 

e. Mengidentifikasikan pernyataan atau argumen yang 

ambigu. 

f. Mengidentifikasikan asumsi yang tidak dinyatakan. 

g. Mendeteksi prasangka. 

h. Mengidentifikasikan kekeliruan logika. 

i. Mengenali ketidakkonsistenan logika garis pemikiran. 

j. Menentukan kekuatan argumen atau pernyataan.133 

 
132 Robert E. Slavin, Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik 

(Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 41. 
133 Ibid h.42 
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Menurut Beyer yang dikutip oleh Elaine mengatakan 

bahwa hal ini bukanlah urutan tahap-tahap melainkan daftar 

kemungkinan cara yang dapat digunakan mahasiswa untuk 

mendekati informasi guna mengevaluasi apakah hal itu benar 

atau masuk akal atau tidak. Manusia memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda dalam proses berpikirnya, ada yang 

berpikir dengan biasa saja dan ada yang memiliki 

kemampuan berpikir yang kritis. Berpikir kritis merupakan 

kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot 

pendapat pribadi dan pendapat orang lain.134 

Angelo mengidentifikaasi lima perilaku yang sistematis 

dalam berpikir kritis.135 Penilaku tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

a. Keterampilan Menganalisis, merupakan suatu 

keterampilan menguraikan sebuah struktur ke dalam 

komponen-komponen agar mengetahui 

pengorganisasian struktur tersebut. Kata-kata 

operasional yang mengindikasikan keterampilan 

berpikir analitis, diantaranya: menguraikan, membuat 

diagram, mengidentifikasi, menggambarkan, 

menghubungkan, memerinci, dsb.  

 
134 Elaine B.Johnson, Contextual Teaching & Learning 

Menjadikan Kegiatan BelajarMengajar Mengasyikkan dan Bermakna, 

(Bandung: kaifa,2011),h.183. 

135Thomas A.  Angelo, & Patricia Cross, Classroom Assessment 
Techniques: A Handbook for College Teachers, 2nd edition. (1995).h.124 
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b. Keterampilan Mensintesis, merupakan keterampilan 

yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis. 

Keterampilan mensintesis adalah keterampilan 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah 

bentukan atau susunan yang baru. Pertanyaan sintesis 

menuntut pembaca untuk menyatupadukan semua 

informasi yang diperoleh dari materi bacaannya, 

sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang tidak 

dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaannya. 

Pertanyaan sintesis ini memberi kesempatan untuk 

berpikir bebas terkontrol.136  

c. Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah. 

Keterampilan ini merupakan keterampilan aplikatif 

konsep kepada beberapa pengertian baru. Keterampilan 

ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan dengan 

kritis sehinga setelah kegiatan membaca selesai 

mahasiswa mampu menangkap beberapa pikiran pokok 

bacaan,  sehingga mampu mempola sebuah konsep. 

Tujuan keterampilan ini bertujuan agar pembaca 

mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep ke 

dalam permasalahan atau ruang lingkup baru137 .  

 
136 Harjasujana.Proses Belajar Mengajar Membaca. (Bandung: 

Yayasan BHF. 1987),h.44 
137 John W. Santrock. 2008. Psikologi Pendidikan. Edisi kedua. 

Jakarta : Kencana. 
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d. Keterampilan Menyimpulkan, yaitu kegiatan akal 

pikiran manusia berdasarkan pengertian/pengetahuan 

(kebenaran) yang dimilikinya, dapat beranjak mencapai 

pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang baru yang 

lain.  Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami 

bahwa keterampilan ini menuntut pembaca untuk 

mampu menguraikan dan memahami berbagai aspek 

secara bertahap agar sampai kepada suatu formula baru 

yaitu sebuah simpulan. Proses  pemikiran manusia itu 

sendiri, dapat menempuh dua cara, yaitu : deduksi dan 

induksi. Jadi, kesimpulan merupakan sebuah proses 

berpikir yang memberdayakan pengetahuannya 

sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah pemikiran 

atau pengetahuan yang baru.  

e.  Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai. 

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang 

dalam menentukan nilai sesuatu dengan berbagai 

kriteria yang ada.Keterampilan menilai menghendaki 

pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai yang 

diukur dengan menggunakan standar tertentu.  

Pada jenjang  perguruan tinggi kemampuan berfikir 

kritis ini sangat perlu di galakkan.  Di Fakultas Tarbiyah UIN 

Raden Intan Lampung kemampuan berfikir kritis sudah 

digalakan namun proses dalam pembelajaran belum 
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maksimal. Hal tersebut dikarenakan dalam proses 

pembelajaran dosen masih sangat berperan sebagai aktor 

sentris di dalam kelas. Dalam muatan mata kuliah hanya ada 

beberapa mata kuliyah yang berkaitan dengan kemampuan 

berfikir kritis yakni diantaranya adalah mata kuliah Filsafat 

Pendidikan Islam. Beberapa hasil pengamatan menunjukan 

dosen pengampu pada mata kuliah tersebut hanya 

menggunakan metode pembelajaran ceramah saja. 

Dibutuhkan kesadaran yang kuat bahwa tujuan utama pada 

proses pembelajaran bukan hanya sekedar untuk mencari 

nilai, namun juga perlu untuk mengembangkan keampuan 

kerfikir kritis. Karena kemampuan berfikir kritis merupakan 

modal penting bagi mahasiswa di asa yang akan datang. Jika  

kemampuan berpikir kritis dan konstruktif dapat terbentuk, 

diharapkan proses berpikir perlu dijaga agar tetap jernih, 

jangan sampai terjadi bias atau sesat pikir. Perlu diingat, sesar 

pikir bisa menyebabkan sesat perilaku.  

  



 

139  

BAB V DOSEN 

 

Perguruan tinggi merupakan salah satu instrumen 

pendidikan nasional. Merupakan wahana tenaga ahli, 

diharapkan mampu menjadi pusat penyelenggara dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian 

dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para 

mahasiswanya. Sebagai masyarakat ilmiah yang penuh cita- 

cita luhur, serta mampu memberikan sumbangan kepada 

pembangunan. Dengan demikian maka Perguruan Tinggi 

turut ambil bagian dalam kegiatan pelayanan sesuai dengan 

tema era penguatan pelayanan (periode 2010-2014) yang telah 

dicanang- kan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Perguruan 

Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Kedinasan, Perguruan 

Tinggi Agama maupun Perguruan Tinggi Swasta dengan 

mengikuti Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga 

pendi- dikan yang secara formal diserahi tugas dan tanggung 

jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu mengisi kebutuhan masyarakat 

akan tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan 

tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam. 
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Salah satu faktor internal perguruan tinggi yang sangat 

mempengaruhi kinerja pergu- ruan tinggi adalah kinerja 

dosen. Berbagai indikator membuktikan bahwa kemerosotan 

kualitas pendidikan tinggi di Indonesia aki- bat kondisi-

kondisi internal perguruan tinggi itu sendiri, antara lain adalah 

kinerja dosen yang rendah jika dilihat dari berbagai 

kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan hanya terfokus pada 

salah satu kegiatan mengajar saja. Untuk itu berbagai upaya 

perlu terus dilakukan oleh semua Perguruan Tinggi baik 

Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta 

agar perguruan tingginya semakin lebih baik. 

Djohan Syarif (2003:86) menyatakan bahwa kunci 

utama untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi ialah 

lembaga/pimpinan harus meningkatkan mutu dosen yang 

memiliki motivasi tinggi untuk memajukan perguruan tinggi 

tempatnya bekerja, memi- liki kompetensi di bidangnya, dan 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap institusinya. 

Dengan meningkatnya mutu dosen yang ada pada perguruan 

tinggi swasta akan sangat berpengaruh terhadap kinerja para 

dosen yang tentunya akan berdampak pada mutu lulusan serta 

dapat meningkatkan citra perguruan tinggi swastanya 

tersebut. 
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A.  Motivasi Dosen. 

Motivasi merupakan rangsangan atau dorongan 

terhadap dosen untuk bekerja sebaik-baiknya. Rangsangan 

atau dorongan tersebut bersifat intern dan ekstern serta harus 

dapat dirasakan manfaatnya yaitu dapat merubah sikap dosen 

dalam pelak- sanaan tugasnya sehingga dapat dicapai hasil 

yang maksimal. Robbins dan Judge (2007:166) 

mendefinisikan: “Motivasi seba- gai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketentuan seorang individu untuk 

mencapai tujuannya (motivation as the process that account 

for an individual’s intensity, direction, and persistence of 

effort toward attaining a goal)”. Menurut Gibson (2010;175): 

“Motivasi adalah kekuatan dalam diri seseorang yang mampu 

mendo- rongnya melakukan sesuatu yang menim- bulkan dan 

mengarahkan perilaku”. Menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara (2007;103): “Motivasi berprestasi dapat 

diartikan sebagai suatu dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan atau menger- jakan suatu kegiatan atau tugas 

dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan 

predikat terpuji”. Dapat juga diartikan motivasi adalah 

keinginan dan kesungguhan seseorang pekerja untuk 

mengerjakan pekerjaan dengan baik serta berdisiplin untuk 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. 
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Penelitian empiris mengenai kompetensi, motivasi, dan 

kepuasan dalam kaitannya dengan kinerja telah banyak 

dilakukan. Stoner (1996 ; 134): ”Motivasi merupakan 

karakteristik psikologi manusia yang mem- berikan 

kontribusi pada tingkat komitmen seseorang”. Sedangkan 

Cascio (2003;117) menyatakan bahwa: ”Abilitas dan motivasi 

sebagai faktor-faktor yang berinteraksi dengan kinerja. 

Abilitas ditentukan oleh skill dan pengetahuan, sedangkan 

skill dipengaruhi oleh kecakapan, kepriba-dian dan 

pengetahuan yang terbentuk oleh pendi- dikan, pengalaman 

latihan, dan minat, yang seluruhnya terangkum dalam teori 

kompetensi. 

B.  Kompetensi Dosen 

Konsep Kompetensi. Judge (2007): “Menjelaskan 

konsep kompetensi sebagai gabungan dari bakat (attitude) dan 

kemampuan (ability)”. Bakat menunjukkan kapabilitas untuk 

belajar sesuatu, sifatnya potensial, untuk kemampuan 

merujuk pada kapasitas individu, untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan kemampuan dibina oleh 

pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks ini, 

kompetensi atau modal manusia dipandang sebagai kombinasi 

dari penge- tahuan, keterampilan, keinovasian dan 

kemampuan (ability) individu anggota orga- nisasi yang dapat 

digunakan untuk mengha- silkan layanan profesional (Mayo, 
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2002, Fitzewz & Davison, 2000). Spencer & Spencer 

(1993;9) mengemukakan: “Kompe- tensi adalah kemampuan 

individual yang relatif tetap ketika menghadapi suatu peker- 

jaan”. Kompetensi terbentuk dari sinergi antara watak, 

konsep diri, motivasi internal dan kapasitas pengetahuan 

kontekstual. Menurut Ainswort et. al. (2002;61) 

“Kompetensi adalah kapasitas pengetahuan dan ketrampilan 

yang relevan dengan standar pekerjaan yang akan dilakukan 

pekerja”. Sedangkan Mulyasa (200337) mengemukakan: 

“Kompetensi adalah perpa- duan dari pengetahuan, 

ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebia- 

saan berfikir dan bersikap”. 

Konsep kompetensi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah konsep yang dikemu- kakan Spencer and Spencer 

(1993) yang mengemukakan bahwa: ”Kompetensi indi- vidu 

merupakan karakter sikap dan perilaku, atau kemampuan 

individu yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu 

situasi di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara 

watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas 

pengetahuan kontekstual”. Selanjutnya, Spencer dan Spencer 

(1993 : 25-89) mengemukakan bahwa, kompetensi yang 

dimiliki individu dapat dibedakan menjadi enam kelompok 

atau kluster dan 18 indikator kompetensi. Tabel 2 
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menjelaskan keenam kluster dan ke- 18 indikator yang 

dimaksud. 

Sedangkan dimensi kompetensi yang digu- nakan 

adalah berpedoman Buku Pedoman Sertifikasi Dosen yang 

meliput : kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompe- tensi kepribadian, kompetensi sosial. Hal ini sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Spencer and Spencer tentang 

enam kluster kompetensi. Dari kluster yang dikemukakan 

oleh Spencer and Spencer terdapat banyak kesamaannya 

dengan kompetensi berda- sarkan Serdos 2010. Untuk 

kompetensi pedagogik senada dengan kluster pertama, 

kompetensi profesional dengan kluster yang kelima, 

kompetensi kepribadian dengan kluster yang ketiga dan 

keenam, kompetensi sosial dengan kluster yang kedua dan 

keempat. 

Tabel 2. Model Kompetensi Spencer dan Spencer 

Kluster Kompetensi Indikator 

Kompetensi berprestasi dan 

bertindak (Achievement and 

Action) 

Orientasi prestasi (achievement 

orientation) Perhatian terhadap 

kerapihan, mutu, dan ketelitian 

(concern for order, quality and 

accuracy) 

Inisiatif (initiative) 
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Kompetensi pelayanan 

(Helping and Human Service) 

Empati (interpersonal 

understanding) Orientasi 

pelayanan dan kepuasan 

(customer service orientation) 

Kompetensi mempengaruhi 

orang lain (The Impact and 

Inflluence) 

Mendukung dan mempengaruhi 

(impact and infuence) 

Kesadaran berorganisasi 

(organizational awareness) 

Membangun hubungan kerja 

(relationship building) 

Kompetensi manajerial 

(Managerial) 

Mengembangkan orang lain 

(developing others) Pengarahan 

(directiveness) Kerja kelompok 

dan bekerjasama (teamwork and 

cooperation) 

Kompetensi keahlian 

(Cognitive) 

Berpikir analitis (analytical 

thinking) Berpikir konseptual 

(conceptual thinking) 

Keahlian teknis (expertise) 

Efektivitas diri (Personal 

Effectiveness) 

Pengendalian diri (self-

confidence) Percaya diri (self-

confidence) Fleksibilitas 

(flexibility) 

Sumber : Diadaptasi dari Spencer dan Spencer (1993).
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Karakteristik Kompetensi. Spencer and Spencer 

mengemukakan bahwa kompetensi individu merupakan 

karakter sikap dan perilaku, atau kemampuan individual yang 

relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di 

tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep 

diri, moti- vasi internal, serta kapasitas pengetahuan 

kontekstual. Lima karakteristik utama dari kompetensi yang 

dapat mempengaruhi kinerja individu karyawan, yaitu : 

Motif (motives), yaitu sesuatu yang dipikirkan atau 

diinginkan oleh seseorang secara konsisten dan adanya 

dorongan untuk mewujudkannya dalam bentuk tindakan- 

tindakan. Motif akan mengarahkan dan menyeleksi sikap 

menjadi tindakan atau mewujudkan tujuan. 

Watak (traits), yaitu karakteristik mental dan 

konsistensi respon seseorang terhadap rangsangan, tekanan, 

situasi, atau informasi. 

Konsep diri (self concept), yaitu tata nilai luhur yang 

dijunjung tinggi oleh seseorang, yang mencerminkan tentang 

bayangan diri atau sikap diri terhadap masa depan yang 

dicita-citakan atau terhadap suatu fenomena yang terjadi di 

lingkungannya. 

Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang 

memiliki makna yang dimiliki sese- orang dalam bidang 

kajian tertentu. 
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Keterampilan (skill), yaitu kemampuan untuk 

melakukan suatu pekerjaan fisik atau mental. Keterampilan 

adalah aspek perilaku yang bisa dipelajari melalui latihan 

yang digunakan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. 

Kelima karakteristik kompetensi di atas saling 

berinteraksi dan bersinergi membentuk kompetensi individu. 

Interaksi kelima elemen kompetensi individu disajikan pada 

Gambar 1. 

Sumber : Spencer and Spencer (1993 : 9) 

Gambar 1. Elemen Pembentuk Kompetensi Individual 

Kompet
ensi 

individu 

Konsep 
diri 

Ketrampil
an 

Watak Motif 

Pengetahu

an 
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Kompetensi pengetahuan dan ketrampilan adalah 

bagian kompetensi yang lebih nyata (visible), berada di 

permukaan dan mudah untuk dikembangkan melalui 

pelatihan dan pengalaman. Kompetensi motif dan watak 

cenderung lebih tersembunyi (hidden) dan sulit untuk dinilai 

dan dikembangkan. Berdasarkan undang-undang guru dan 

dosen dijelaskan bahwa kompetensi guru dan dosen adalah 

seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang 

harus dimi- liki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofe- sionalan. Jenis 

kompetensi yang akan digu- nakan dalam disertasi ini adalah 

kompetensi yang mengacu pada Pedoman Sertifikasi 

Pendidikan untuk Dosen Tahun 2010. Kompetensi yang 

harus dimiliki dalam bidang jasa pendidikan dosen sesuai 

dengan Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 

2010, terdiri dari : 

Kompetensi Pedagogik, meliputi: kemam- puan untuk 

merancang pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta 

kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Kompetensi Profesional, meliputi : penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam, merancang, 

melaksanakan dan menyusun laporan penelitian, kemampuan 
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mengembangkan dan menyebarluaskan ino- vasi, serta 

kemampuan merancang, melak- sanakan dan menilai 

pengabdian kepada masyarakat. 

Kompetensi Kepribadian, meliputi : empati (empathy), 

berpandangan positif terhadap orang lain, berpandangan 

positif terhadap diri sendiri, genuine (authenticity) dan 

berorientasi kepada tujuan. 

Kompetensi Sosial, meliputi : kemampuan menghargai 

keragaman sosial, menyam- paikan pendapat dengan runtut, 

efisien dan jelas, menghargai pendapat orang lain, membina 

suasana kelas serta kemampuan mendorong peran serta 

masyarakat. 

Strategi Meningkatkan Kompetensi. Menurut Ulrich 

secara garis besar ada lima alat untuk meningkatkan 

kompetensi dalam suatu organisasi yang disebut dengan 5B 

(buy, build, borrow, bounce and bind). 

Kompetensi Dosen. Dihubungkan dengan upaya 

peningkatan mutu pendidikan tinggi, kompetensi dosen 

mempunyai peran yang strategis. Spencer & Spencer 

sebagaimana mengelompokkan kompetensi dalam enam 

kelompok, dan masing-masing kelompok tersebut memuat 

sejumlah kompetensi sebagai berikut : 

Pertama, semangat untuk berprestasi dan bertindak 

(achievement and action) yang meliputi kompetensi:  
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1) Orientasi untuk berprestasi, merupakan derajat 

kepedulian atau upaya seseorang untuk berprestasi dalam 

pekerjaannya sehingga ia berusaha bekerja dengan baik atau 

di atas standar, 2) Perhatian terhadap kerapian; mutu; dan 

ketelitian, merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk 

mengurangi ketidakpastian di lingkungan kerjanya khususnya 

berke- naan dengan ketersediaan dan akurasi data serta 

informasi, 3) Inisiatif, yaitu keinginan atau derajat usaha 

untuk bertindak melebihi yang diharapkan oleh pekerjaan, 

melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dulu, 4) 

Pencarian dan pengumpulan informasi. 

Kedua, kemampuan pelayanan yang meli- puti 

kompetensi-kompetensi empati dan orientasi pada kepuasan 

pelanggan. Empati bermakna kemauan untuk : 1) mendengar- 

kan, 2) memahami, dan 3) mendengarkan hal-hal yang tidak 

terkatakan, atau pema- haman atas pemikiran dan perasaan 

orang lain. 

Ketiga, kemampuan mempengaruhi orang lain yang 

meliputi kompetensi-kompetensi : 

1) Mendukung dan mempengaruhi meru- pakan 

kemampuan untuk membujuk, meya- kinkan, 

mempengaruhi atau menim-bulkan kesan baik pada 

orang lain sehingga orang lain mau mendukung 

gagasannya,   
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2) Kesadaran berorganisasi yaitu kemampuan untuk 

memahami hubungan kekuasaan atau posisi dalam 

organisasi, mengidentifikasi orang-orang   yang   

berperan   atau   berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan, dan kemampuan memprediksi pengaruh 

suatu situasi-kondisi terhadap nasib individu atau 

kelompok dalam organisasi,   

3) Membangun hubungan kerja. 

Keempat, kemampuan manajerial dengan cakupan 

kompetensi sebagai berikut: 1) Kemampuan memberi 

dukungan merupakan kemampuan mendorong 

pengembangan atau proses belajar orang lain, 2) Kebera- 

nian memberi perintah dan memanfaatkan kekuasaan jabatan 

yaitu kemampuan meme- rintah dan mengarahkan orang lain 

baik karena kemampuan diri maupun karena kekuasaan 

jabatannya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan sasaran 

organisasi, 3) Kerja kelompok dan kerjasama adalah 

kemampuan dan kemauan bekerja sama dengan orang lain 

dalam suatu kelompok kerja atau menjadi bagian suatu 

kelompok kerja, dan 4) Kepemimpinan kelompok merupakan 

kemampuan dan kemauan untuk berperan sebagai pemimpin 

kelompok, biasanya ditunjukkan dalam posisi otoritas formal. 

Kelima, memiliki kemampuan/daya pikir yang 

mencakup kompetensi-kompetensi, 1) Berpikir analitik, yaitu 
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kemampuan untuk memahami situasi atau permasalahan 

dengan cara menguraikan menjadi bagian- bagian yang lebih 

rinci, atau kemampuan untuk mengamati implikasi suatu 

keadaan tahap demi tahap berdasarkan pemahaman dan 

pengetahuan masa lalu, 2) Bersikap konseptual; ialah 

kemampuan memahami situasi atau permasalahan dengan 

cara memandangnya sebagai satu kesatuan, men- cakup 

kemampuan untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antara 

masalah yang bersifat tidak tampak, atau kemampuan 

mengidentifikasi masalah mendasar dalam situasi kompleks, 

3) Keahlian teknis yaitu penguasaan pengetahuan eksplisit 

berupa keahlian atau keterampilan untuk menye- lesaikan 

suatu pekerjaan serta motivasi untuk mengembangkan, 

menggunakan, dan mendistribusikan pengetahuan dan 

keteram- pilan pada orang lain. 

Keenam, efektivitas individu yang menca- kup 

kompetensi-kompetensi : 1) Pengenda- lian diri merupakan 

kemampuan mengen- dalikan emosi diri sehingga mampu 

mence- gah perilaku negatif, khususnya ketika menghadapi 

tantangan atau penolakan dari orang lain atau pada saat 

bekerja di bawah tekanan, 2) Kepercayaan diri keyakinan 

seseorang pada kemampuannya untuk menyelesaikan suatu 

tugas atau pekerjaan, 3) Fleksibilitas merupakan 

kemampuan menyesuaikan diri secara efektif pada berba- gai 
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situasi, kemampuan untuk mema-hami dan menghargai 

perbedaan perspektif dengan sesuatu hal; kemampuan untuk 

berubah atau kemudahan untuk menerima suatu perubahan 

dalam organisasi maupun pekerjaan, dan 4) Komitmen pada 

organisasi berupa kemauan seseorang untuk menye- suaikan 

sikap atau perilakunya, atau mela- kukan tindakan yang 

menunjang kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. 

C.  Komitmen 

Banyak pengertian komitmen yang menekankan suatu 

organisasi sebagai objek dari komitmen. Namun objek 

komitmen dapat juga berupa orang (person), kelompok orang 

(group of person), gagasan (idea), praktik (practice), 

pekerjaan (work) dan seterusnya. Pada dasarnya komitmen 

merupakan pernyataan yang tumbuh dari lubuk hati yang 

dalam untuk melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-

sungguh. Menurut Hornby (2002 : 242): ”Komitmen adalah 

kerelaan karyawan untuk bekerja keras dan memberikan 

energi serta waktu untuk sebuah pekerjaan atau aktivitas”. 

Lee and Olshfki (2002 : 109) mengemukakan bahwa: 

”Komitmen adalah konstruk multidimensional yang berhu- 

bungan dengan berbagai cara individu untuk mencapai 

sesuatu yang superior”.  

Konsep komitmen dalam penelitian ini menggunakan 

konsep yang dikemukakan Burr and Girardi (2002:80) yaitu: 



 

154  

”Sikap kerja atau keyakinan yang kuat dan pene- rimaan 

terhadap nilai dan tujuan organisasi, kesediaan untuk berbuat 

terbaik untuk organisasi, dan adanya keinginan untuk tetap 

bertahan dalam organisasi”. 

a.  Dimensi Komitmen.  

Burr and Girardi (2002) tiga dimensi tersebut secara 

rinci adalah sebagai berikut: 

1. Komitmen Afektif, yaitu bagian komitmen organisasi 

yang lebih menekankan pada sejauh mana karyawan 

mengenal dan meli- batkan diri dalam pencapaian 

tujuan orga- nisasi. Komitmen afektif adalah tingkat 

dimana individu terkait secara psikologis terhadap 

organisasi melalui perasaan loyalitas, kasih sayang, dan 

memiliki perasaan cinta terhadap organisasi. 

2. Komitmen Kontinyu/Rasional, yaitu bagian komitmen 

organisasi di mana karyawan akan bertahan atau 

meninggalkan organisasi karena melihat adanya 

pertimbangan rasio- nal yaitu adanya keuntungan untuk 

tetap bertahan pada organisasi. Komitmen kontinyu 

merupakan perasaan cinta pada organisasi karena 

karyawan menghargai besarnya biaya yang 

dikorbankan seandai-nya ia meninggalkan organisasi. 

3. Komitmen Normatif adalah satu bagian dari komitmen 

organisasi dimana karyawan bertahan dalam organisasi 
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karena adanya ikatan emosional terhadap organisasi. 

Komitmen normatif merupakan refleksi dari perasaan 

wajib pekerja untuk tinggal dalam organisasi. 

b.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen. 

Lima faktor penting yang mem- pengaruhi keberadaan 

komitmen organisasi pekerja, yaitu:  

a) Karakteristik kerja,   

b) Sifat imbalan yang diterima,   

c) Keberadaan kesempatan kerja alternatif,  

d) Perlakuan pada pendatang baru dalam organisasi, dan 

e) karakteristik pribadi. (Greenberg and Baron, 1995:216). 

c.  Model Pengukuran Komitmen.  

Secara umum dapat diterima, bahwa komitmen 

karyawan terhadap organisasi dapat memi- liki berbagai 

bentuk pengukuran. Komitmen pada hakikatnya merupakan 

suatu pernya- taan pikiran seseorang dalam berhubungan 

dengan pihak lain, komitmen seperti ini disebut sebagai 

affective commitment. Bentuk kedua dari komitmen adalah 

calcu- lative commitment yaitu komitmen yang muncul dari 

evaluasi kognitif seseorang, sebagai hasil dari perhitungan 

untung-rugi, kalah-menang, lebih kurang, manfaat atau 

pengorbanan. Suatu komitmen kalkulatif (calculative 

commitment) akan tetap bertahan, manakala biaya-biaya 
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internal relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan 

biaya-biaya eksternalnya. 

Berikutnya dalam penelitian Meyer & Smith (2003:320-

321) mendefinisikan dan mengembangkan ukuran komitmen 

orga- nisasi dari tiga bentuk komitmen, yaitu : komitmen 

afektif, continuance (berke- lanjutan), dan normatif. 

Komitmen afektif mencerminkan ikatan emosional, identifi- 

kasi dengan dan keterlibatan dalam orga- nisasi. Komitmen 

berkelanjutan dida-sarkan pada biaya-biaya yang dirasakan 

terkait dengan pemecatan karyawan. Sedangkan komitmen 

normatif untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi. 

d.  Pengaruh Komitmen terhadap Kinerja Individu.  

Komitmen berhubungan signi- fikan dengan aktivitas 

dalam organisasi. Pekerja-pekerja dengan komitmen yang 

kuat akan tetap berada dalam organisasi, karena mereka 

merasakan bahwa mereka sebaiknya bekerja demikian 

D.  Kinerja Dosen 

a.  Konsep Kinerja dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya.  

Kinerja merupakan prestasi atau pencapaian hasil kerja 

yang dicapai karyawan berdasarkan standar dan ukuran 

penilaian yang telah ditetapkan. Banyak konsep kinerja yang 

disampaikan para ahli, beberapa diantaranya adalah 
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(Robbins, 2008;171) yang mengemukakan bahwa: ”Kinerja 

karyawan merupakan inter- aksi antara kemampuan (ability), 

motivasi (motivation) dan peluang (opportunity)”. Sedangkan 

(Bernardin Russell, 2006:379) mengemukakan bahwa: 

”Kinerja adalah pencatatan outcome yang dihasilkan pada 

fungsi atau aktivitas pekerjaan secara khusus selama periode 

waktu tertentu”. Kinerja dimaksudkan adalah: ”Kuantitas dan 

kualitas tugas-tugas yang diselesaikan oleh individu, 

kelompok, dan organisasi”. (Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 

2008). Dalam Mangkunegara (2006:15): ”Kinerja individu 

adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berda- sarkan standar kerja yang telah ditentukan”. 

Untuk konsep kinerja yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan buku pedoman Sertifikasi 

Dosen bahwa kinerja adalah pelaksanaan tugas tridharma 

perguruan tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan dan 

pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada 

masyarakat. 

b.  Pentingnya Pengukuran Kinerja.  

Ketika mengukur kinerja, adalah penting bahwa kriteria 

yang relevan digunakan. Umumnya kriteria itu relevan ketika 

difokuskan pada aspek yang paling penting dari pekerjaan 

pekerja. Selanjutnya dikemukakan oleh Mondy and Noe 

(2005 : 257) bahwa untuk menetapkan kriteria kinerja, yang 
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perlu diperhatikan, adalah : a) Traits (Karakter) : meliputi 

sikap, penampilan dan inisiatif, b) Behavior (Perilaku): 

meliputi kepemim- pinan, pengembangan, kerja sama, koope- 

rasi dan pelayanan, dan c) Competencies meliputi kontribusi 

strategik, pengetahuan bisnis, kredibilitas personal. Dengan 

meng- acu pada ketiga kriteria yang disebutkan di atas, maka 

kinerja dapat diukur dan memenuhi standar kualitas maupun 

kuantitas seperti yang diharapkan dalam organisasi. 

Menurut Gibson terdapat empat faktor yang menjadi 

dimensi kinerja yang akan diukur dalam penilaian 

performansi kerja sebagai berikut:  

1) Performance; menyangkut kemampuan untuk promosi 

karyawan, prestasi dalam menyelesaikan pekerjaan,   

2) Conformance; merefleksikan bagaimana individu 

bekerja sama dengan atasan dan rekan-rekan, serta 

kepatuhan terhadap peraturan perusahaan,  

3) Dependability: melihat sejauh mana tingkat 

kedisiplinan karyawan terhadap aturan yang 

ditetapkan dan disetujui oleh karyawan sendiri.   

4) Personal adjustment; melihat bagaimana kemampuan 

karyawan (dari sisi emosional) untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan   kerjanya. 
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c.  Indikator Kinerja Dosen.  

Dosen mempunyai tugas pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.  

Tabel 3. Standar Kinerja Dosen berdasarkan Tugasnya 

Tugas dosen Standar Kinerja Dosen 

Pendidikan dan Pengajaran 

 

 

 

 

Penelitian dan Pengembangan 

Ilmu 

 

 

 

Pengabdian pada Masyarakat 

1. Usaha kreatif 

2. Dampak perubahan 

3. Disiplin 

4. Keteladanan 

5. Keterbukaan terhadap 

kritik. 

1. Produktivitas ilmiah 

2. Makna dan kegunaan 

3. Usaha inovatif 

4. Konsistensi 

5. Target kerja 

1. Implementasi kegiatan 

pengabdian 

2. Perubahan 

3. Dukungan masyarakat 

4. Kemampuan 

komunikasi 

5. Kemampuan kerjasama 

Sumber: Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen tahun 

2010.
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Kinerja dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

dilakukan dalam bentuk mengajar, membimbing dan melatih 

keterampilan mahasiswa. Kinerja dosen dalam bidang 

penelitian dilakukan dalam bentuk keterlibatannya dalam 

berbagai kegiatan ilmiah, seperti: melakukan kegiatan 

penelitian/kegiatan ilmiah, menulis atau menyusun karya 

ilmiah, menulis buku yang keasliannya dapat 

dipertanggungjawabkan, atau menerjemahkan karya orang 

lain, membuat/menciptakan karya seni desain, menyajikan 

karya tulis dalam pertemuan ilmiah atau karya seni/desain 

dalam pentas seni/pameran, dan menulis buku ilmiah. Untuk 

dapat melaksanakan kegiatan penelitian ini, diperlukan 

kompetensi dan keprofesionalan dosen secara keseluruhan. 

Sedangkan kinerja dosen dalam pengabdian pada 

masyarakat ditujukan dan diarahkan untuk menunjang 

pembangunan di berbagai lapisan masyarakat. Pengabdian 

masyarakat juga merupakan kegiatan yang menghu- bungkan 

hasil penelitian dan penguasaan disiplin ilmu dalam bidang 

pendidikan dan pengembangan masalah penelitian pada sisi 

lain. 
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