
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Semakin meningkatnya jumlah perguruan tinggi baik swasta maupun negeri 

dan masuknya perguruan tinggi asing telah membuat peta persaingan antar 

perguruan tinggi semakin ketat. Perguruan Tinggi yang ingin bertahan dan 

memenangkan persaingan dituntut untuk melakukan continuous quality 

improvement (CQI) atau peningkatan mutu/kualitas secara  terus menerus 

(berkelanjutan). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut, “the college 

choose quality management to distinguish itself better from its competitors and to 

compete better in the marketplace” (Mergen et al. 2000).  

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 

13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi untuk menjamin standar 

mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Standar nasional pendidikan tinggi 

mencakup standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional 

penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional 

pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan; 

standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar 

pengelolaan; standar pembiayaan, dan standar penilaian.  

Standar proses dapat dikatakan merupakan inti dari semua standar tersebut, 

hal ini sesuai dengan pernyataan Ahuja (2013) yang menyatakan bahwa 

pengajaran merupakan tulang punggung dari setiap sistem pendidikan. Tujuan 

pengajaran adalah transmisi pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Di 

luar dari proses yang terjadi di ruang kuliah, cara penyampaian materi dapat 

disampaikan melalui cara lain yang lebih inovatif, misalnya diskusi, bermain 

peran, dan metode simulasi. Metode pengajaran diselaraskan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan memfasilitasi proses pembelajaran menjadi lebih baik.  

Proses pembelajaran di perguruan tinggi sangat erat kaitannya dengan 

tenaga pendidik atau dosen. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang (UU) no. 12 tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa dosen adalah pendidik 

profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Trisnaningsih (2011) 

menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab dosen tidak hanya terbatas dalam 

hal transferring of knowledge semata. Mereka memikul tanggung jawab 

individual dan kolektif. Tanggung jawab individual adalah tanggung jawab secara 

akademik. Adapun tanggung jawab kolektif adalah tanggung jawab selaku senat 

perguruan tinggi. 

Melihat pentingnya tugas serta fungsi dosen dalam proses pembelajaran 

maka persepsi dosen mengenai standar mutu proses pembelajaran tentunya juga 

sangat penting untuk dikaji.  
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Identifikasi Masalah 

 

Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) yang bertugas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja 

perguruan tinggi serta memberikan akreditasi berdasarkan penilaian tersebut 

untuk memastikan bahwa setiap perguruan tinggi menjaga dan terus 

meningkatkan mutu pendidikan. Pasal 1 ayat 9 peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang sistem 

penjaminan mutu pendidikan tinggi menyatakan bahwa BAN-PT adalah Badan 

yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi 

perguruan tinggi secara mandiri. Akreditasi merupakan salah satu instrumen untuk 

mengukur kinerja (mutu) suatu perguruan tinggi. Hal tersebut sesuai dengan isi PP 

Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 1 

ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut, “Akreditasi adalah kegiatan penilaian 

kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan.” BAN-PT merupakan bentuk Sistem Penjaminan Mutu eksternal 

(SPME) perguruan tinggi dan secara internal perguruan tinggi juga membentuk 

unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).   

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung sebagai salah satu perguruan 

tinggi negeri yang telah memiliki unit SPMI juga telah mengimplementasikan 

sistem penjaminan mutu internal. Namun karena keterbatasan sumber daya baik 

sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keterbatasan dana, maka unit SPMI 

ISBI Bandung baru dapat melakukan asesmen atau penilaian terhadap standar 

proses pembelajaran di ISBI Bandung mulai tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan 

hasil asesmen yang dilakukan oleh unit SPMI ISBI Bandung didapatkan kondisi 

bahwa kesadaran sebagian dosen ISBI Bandung mengenai standar mutu proses 

pembelajaran dinilai masih rendah dengan indikator secara umum di hampir 

semua program studi di ISBI Bandung kelemahan yang ditemukan adalah 

kurangnya kelengkapan bahan ajar dan media pembelajaran. Kondisi inilah yang 

mendorong dilakukan penelitian tentang pengaruh persepsi dosen ISBI Bandung 

mengenai standar mutu proses pembelajaran terhadap kinerja dosen dalam proses 

pembelajaran dan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dosen mengenai 

standar mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi dari setiap 

program studi yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) mengacu pada 

tiga standar yakni standar tim pengajar, standar program studi, dan standar 

kurikulum program studi. 

Butir penilaian pada standar tim pengajar meliputi ketersediaan kelengkapan 

pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, ketersediaan media 

pembelajaran, ketersediaan kelengkapan bahan ajar yang dimiliki oleh pengajar, 

dan kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan peraturan akademik. Penelitian 

ini fokus pada standar tim pengajar yang mencakup ketersediaan media 

pembelajaran dan ketersediaan kelengkapan bahan ajar yang dimiliki oleh 

pengajar karena pada dua hal tersebut nilai yang diperoleh sebagian besar program 

studi dinilai masih kurang seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Hasil monitoring-evaluasi proses pembelajaran tahun ajaran 2013-2014 

Program Studi 

Butir Penilaian 

Ketersediaan 

Media Pembelajaran 

Ketersediaan 

Kelengkapan  

Bahan Ajar 

Seni Karawitan Tidak ada nilai Tidak ada nilai 

Seni Rupa Murni 4,0 3,9 

Seni Tari 3,28  3,19  

Seni Teater 3,6 3,6 

Seni Rupa 2,32 2,62 

Angklung dan Musik Bambu Tidak ada nilai Tidak ada nilai 

Tata Rias dan Busana 4,0 3,0 

Produksi acara TV dan Film 2,07 2,07 

Sumber: Tim SPM ISBI Bandung (2015)  

keterangan skala penilaian: 

1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, 

selanjutnya disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang memengaruhi persepsi dosen ISBI Bandung mengenai 

standar mutu proses pembelajaran? 

2. Bagaimana pengaruh persepsi dosen ISBI Bandung mengenai standar mutu 

proses pembelajaran terhadap kinerja dosen dalam proses pembelajaran? 

3. Kebijakan apa yang dapat diambil oleh Pimpinan ISBI Bandung untuk 

meningkatkan kinerja dosen ISBI Bandung dalam memenuhi standar mutu 

proses pembelajaran? 

 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dosen ISBI 

Bandung mengenai standar mutu proses pembelajaran. 

2. Menganalisis pengaruh persepsi dosen ISBI Bandung mengenai standar mutu 

proses pembelajaran terhadap kinerja dosen dalam proses pembelajaran. 

3. Merumuskan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan ISBI Bandung 

untuk meningkatkan kinerja dosen dalam proses pembelajaran. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat utama yang ingin diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan butir 

ke tiga tujuan penelitian yakni dapat menjadi sumber informasi yang dapat 

digunakan oleh pimpinan ISBI Bandung dalam membuat kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja dosen dalam memenuhi atau bahkan melampaui standar 

mutu proses pembelajaran. 

Manfaat lain adalah penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan 

pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai standar nasional pendidikan (SNP) 

Indonesia dan sistem penjaminan mutu pendidikan. 

 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis pengaruh persepsi dosen 

mengenai standar mutu proses pembelajaran terhadap kinerja  dosen dalam proses 

pembelajaran serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dosen ISBI Bandung 

mengenai standar mutu proses pembelajaran di delapan program studi (prodi) 

yang ada di ISBI Bandung, yakni prodi seni tari, seni karawitan, teater, angklung 

dan musik bambu, seni rupa, seni rupa murni, produksi acara televisi dan film, 

serta rias dan busana, untuk  menghasilkan alternatif langkah-langkah atau 

kebijakan yang dapat dibuat oleh pimpinan ISBI Bandung untuk meningkatkan 

kinerja dosen dalam memenuhi standar mutu proses pembelajaran. 

Adapun kinerja dalam penelitian ini didasarkan pada persepsi responden 

mengenai kinerja khususnya dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Mutu pada Pendidikan Tinggi 

 

Manajemen mutu merupakan hal yang sudah sejak lama digunakan dalam 

dunia usaha, dan bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi mengadopsi 

sistem tersebut. Namun perdebatan muncul pada awal implementasi manajemen 

mutu di perguruan tinggi, seperti yang dikemukakan oleh Owlia dan Aspinwall 

(2015) berikut ini: 

 

While TQM as a successful managerial strategy is generally 

accepted in commercial organizations, its role in the public sector, 

especially in higher education, is still controversial. From a theoretical 

point of view, customer orientation is a more problematic principle of 

TQM when applied to universities. This is because of the special nature 

of many academics whose motivation for work is often independent of 

market issues. Although this spirit should be regarded as having some 

value in scientific environments, it may also be detrimental. Disregarding 
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