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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini semakin berkembang dan memiliki 

tantangan yang cukup besar. Perkembangan tersebut diantaranya terlihat dari 

tingginya tingkat persaingan antara PTN, PTS, maupun dengan perguruan tinggi 

asing. Seluruh wilayah Indonesia berupaya untuk memajukan daerah mereka 

dengan dukungan dari sektor pendidikan. Pembangunan di berbagai bidang tidak 

bisa dilepaskan dengan keberadaan perguruan tinggi sebagai pencetak sumber 

daya manusia yang berkualitas. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan tinggi 

membutuhkan input tentang hasil-hasil studi atau penelitian tentang perguruan 

tinggi. Perguruan tinggi mempunyai karakteristik masing-masing yang 

memengaruhi kesesuaian dan ketepatan perlakuan dalam merumuskan kebijakan. 

Kajian tentang tata kelola perguruan tinggi telah banyak dilakukan pada 

perguruan tinggi di jawa, namun untuk perguruan tinggi di indonesia timur masih 

sangat terbatas. Sehingga penelitian tentang tema tersebut masih dibutuhkan.  

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang sedang giat 

melakukan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan 

mengejar kemajuan yang sudah dicapai lebih awal oleh beberapa daerah lainnya. 

Pada tahun 2013, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa provinsi 

Sulawesi Tengah termasuk sembilan provinsi dari 33 provinsi yang mengalami 

peningkatan pertumbuhan ekonomi cukup baik, yaitu sebesar 9,38%. Sulawesi 

Tengah dinilai memiliki potensi untuk menjadi provinsi yang besar di Indonesia 

dengan menjadikannya sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

Potensi dan harapan tersebut tentunya mustahil untuk diwujudkan tanpa 

pembenahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di 

Sulawesi Tengah. Perguruan tinggi diharapkan mampu mengemban tugas untuk 

membangun SDM yang tangguh dan profesional. Keberadaan perguruan tinggi 

mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan suatu masyarakat 

dan proses perubahan sosial (social change) di masyarakat yang begitu cepat, 

menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan tinggi itu benar-benar terwujud 

dalam peran yang nyata (Yuliawati 2012). 

Universitas Tadulako merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di 

kawasan timur Indonesia yang didirikan 18 Agustus 1981. Universitas Tadulako 

mengemban tugas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi senantiasa berupaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan terus memberi kontribusi bagi 

pembangunan, khususnya di Sulawesi Tengah. Harapan masyarakat yang besar 

dan persaingan di bidang pendidikan yang semakin kompetitif menjadikan 

Universitas Tadulako harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk 

berkembang lebih maju. Universitas Tadulako menetapkan visi, misi dan tujuan 

serta sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pengembangan SDM. 

Universitas Tadulako (UNTAD) harus memiliki daya saing yang tinggi dan 

keunggulan melalui peningkatan mutu di seluruh aspek. Kualitas yang terus 

diperbaiki dan ditingkatkan menjadi modal yang utama dalam mencapai tujuan 

institusi. Perguruan tinggi  diarahkan untuk memberikan  jaminan mutu dan 

peningkatan kualitas agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Tuntutan akuntabilitas 
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dan tanggung jawab mengharuskan perguruan tinggi memberikan penjaminan 

mutu (quality assurance) kepada masyarakat (Ghafur 2008). 

Tujuan penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah memelihara dan 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan 

secara internal untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi, serta untuk 

memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan 

tinggi. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi yang 

bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan 

oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  atau lembaga lain 

secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan 

peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat 

diwujudkan. 

Universitas Tadulako saat ini telah memiliki  10 Fakultas  dan satu 

Pascasarjana yang terdiri dari lima program studi D3, 43 program studi S1, 14 

program studi S2, dua program studi S3 dan satu program profesi. Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) diresmikan oleh Rektor 

Universitas Tadulako melalui SK Rektor No. 2958/H28/2007 tanggal 1 Agustus 

2007 dengan empat program studi yaitu Fisika, Matematika, Kimia dan Biologi. 

Tahun 2015 Fakultas MIPA terdiri atas Jurusan Fisika, Matematika, Kimia dan 

Biologi serta Program studi Farmasi dan Statistik. Fakultas MIPA pada tahun 

ajaran 2014/2015 mengalami lonjakan kenaikan jumlah mahasiswa sebesar 84%. 

Pertambahan jumlah tersebut menunjukkan minat siswa di Provinsi Sulawesi 

Tengah untuk menekuni bidang MIPA semakin meningkat.  

Fakultas MIPA mendapatkan tugas dan tanggungjawab yang besar untuk 

memenuhi kewajibannya dalam memberikan proses pendidikan dan pembelajaran 

yang bermutu. Pimpinan fakultas dengan semua staf pendidik maupun staf 

kependidikan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dengan 

segala keterbatasan yang ada. Tenaga dosen tetap yang dimiliki oleh FMIPA saat 

ini dari segi jumlah masih belum memadai dan secara kualitatif harus 

ditingkatkan, jika dibandingkan dengan kualifikasi bidang kajian tertentu 

sebagaimana dipersyaratkan oleh setiap mata kuliah. Kebutuhan akan 

pengembangan SDM masih harus dipenuhi, di sisi lain pembelajaran yang 

profesional dan berkualitas adalah kewajiban yang utama. Sehingga pengelolaan 

proses belajar mengajar harus efisien dan efektif. Hasil yang optimal memerlukan 

sistem penjaminan mutu yang baik. 

Proses belajar mengajar merupakan bentuk pelaksanaan dari darma pertama 

tri darma perguruan tinggi yaitu pendidikan. Dengan demikian ukuran 

keberhasilan suatu perguruan tinggi telah melaksanakan darma pertama dengan 

baik tercermin dari keberhasilan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi 

sudah sangat dirasakan perlu, termasuk untuk menggunakan prinsip-prinsip 

manajemen modern yang berorientasi pada mutu/kualitas. Bagi para pemilik dan 

pengelola perguruan tinggi, sistem manajemen mutu pada hakekatnya berinti pada 

perbaikan terus menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu lulusan 

sehingga dapat diserap oleh kalangan instansi dan pasar tenaga kerja (Asmawi 

2005). Proses belajar mengajar harus dikelola dengan sistem manajemen yang 

baik. Fakultas MIPA UNTAD mengalami sejumlah permasalahan dalam 

pencapaian pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Enam program studi di 
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FMIPA sampai saat ini belum ada yang terakreditasi A, empat program studi 

sudah terakreditasi B dan dua lainnya masih C. Rerata lama studi mahasiswa 

cenderung naik dan IPK lulusan cenderung turun dalam tiga tahun terakhir 

sebagaimana terlihat dalam tabel 1. 

Tabel 1  Rata-rata masa studi dan IPK lulusan selama tiga tahun terakhir 

No. Program Studi 
Rerata masa studi(tahun) Rerata IPK lulusan(tahun) 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 PS – Fisika 5,30 5,05 5,51 2,94 3,03 3,27 

2 PS – Matematika 5,25 4,90 5,12 3,46 3,41 2,98 

3 PS – Kimia  4,70 5,00 5,20 3,13 3,18 3,17 

4 PS – Biologi 4,00 4,00 4,56 3,44 3,48 3,42 

5 PS – Farmasi - 4,40 3,89 - 3,49 3,32 

 Rata-rata di Fakultas 4.81 4,67 5,28 3,20 3,28 3,23 

Sumber : Subag akademik FMIPA UNTAD 2014 

Sejumlah permasalahan tersebut mengindikasikan belum optimalnya 

pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di FMIPA UNTAD. Berdasarkan 

uraian yang dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

menganalisis sistem pembelajaran di Fakultas MIPA Universitas Tadulako dan 

merumuskan strategi untuk menyelesaikan permasalahan sekaligus meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem penjaminan 

mutu.  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Sistem pembelajaran di Fakultas MIPA Universitas Tadulako belum berjalan 

secara optimal, sehingga membutuhkan kajian terhadap pelaksanaan proses 

tersebut untuk mengetahui sebab permasalahan  

2. Strategi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan 

sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran di FMIPA UNTAD 

sebagai upaya peningkatan dan pengembangan sistem penjaminan mutu  

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Menganalisis sistem pembelajaran di Fakultas MIPA Universitas Tadulako 

2. Merumuskan strategi untuk menyelesaikan permasalahan dan sekaligus 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Fakultas MIPA Universitas 

Tadulako dalam rangka pengembangan sistem penjaminan mutu 
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Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini secara teoretis untuk 

mengembangkan ilmu manajemen pendidikan tinggi, terutama mengenai perbaikan 

dan pengembangan kualitas pengelolaan sebuah perguruan tinggi. Hal lain yang dapat 

digali dari penelitian ini adalah kemungkinan munculnya pengembangan konsep-

konsep baru tentang mutu proses pendidikan dan pembelajaran pendidikan tinggi, 

untuk pencapaian visi dan misi yang lebih efektif.  Penelitian ini diharapkan 

memberikan rekomendasi kebijakan dan operasionalisasi penyelenggara manajemen 

mutu yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.  

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan adalah sebagaimana 

dilukiskan dalam gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Kerangka pemikiran sistem pembelajaran 
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