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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berdiri pada tahun 

1981.Seiring kiprahnya UMS membawa visi “menjadi pusat pendidikan dan 

pengembangan iptek yang islami dan memberi arah perubahan”. Sebagai 

langkah dasar untuk mencapai visi UMS, Fakultas Psikologi dan Fakultas Agama 

Islam program studi (progdi) Tarbiyah, menyiapkan anak didiknya menjadi 

sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam softskill dan hardskill 

dibidangnya agar mampu bersaing menghadapi tantangan era globalisasi. 

Sudirman 2003 menerangkan bahwa salah faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan akademik adalah Raw Input, Instrumental Input dan Instrumental 

Output. Pertama, Raw Input (masukan mentah), UMS menyaring para calon 

mahasiswanya dengan melaksanakan ujian masuk berbasis komputer yang 

dikembangkan untuk menugukur potensi akademik calon mahasiswa, sehingga 

calon mahasiswa yang lolos merupakan mahasiswa yang diprediksi sukses dan 

sesuai dengan karakteristik kebutuhan Universitas dan jurusan Progdi yang dituju 

(Kerlinger, 1996). 

Igwue dan & Adikwu melakukan penelitian di University of Agriculture di 

Nigeria tentang “Measurement of Intelectual Fucntioning of Nigerian Youth: The 

Predictive Validity of JAMB/UME in Relation to Student’s Performance in 

University”. Penelitian ini menunjukkan korelasi antara JAMB/UME dengan 
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performansi di Universitas pada nilai probabilitas di level 0,05. Hasil ini dapat 

diartikan bahwa JAMB/UME mempunyai dampak yang sangat baik terhadap 

performansi mahasiswa di Universitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryana & Fahmie tentang “Validitas 

Prediktif Ujian Masuk Penerimaan Calon Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 

(UII) terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa”. Penelitian mendapatkan hasil bahwa 

Ujian Masuk UII belum sepenuhnya mampu menjadi predictor yang signifikan 

dan konsisten bagi pencapaian prestasi akademik mahasiswa UII di masa yang 

akan dating. Hal ini disebabkan dengan adanya subtes yang menjadi prediktor 

negatif, artinya semakin rendah nilai skor pada tes, semakin tinggi indeks 

prestasinya. 

Kedua, Intrumental Input (Proses Pembelalajaran). UMS memberikan 

buku pedoman pembelajaran dan penilaian pada masing – masing dosesn di 

seluruh fakultas dan progdidalam upaya untuk mendapatkan keluaran mahasiswa 

yang sesuai dengan misinya. 

Ketiga, Instrumental Output (Keluaran Penunjang). UMS membuat 

lembaga carier center bagi alumninya sebagai penyalur ke dunia kerja. 

Studi pendahuluan yang dilakukan dibagian IT UMS sebagai pelaksana 

dan penyimpan data sistem seleksi mahasiswa UMS terhadap mahasiswa Fakultas 

Psikologi dan Fakultas Agama Islam Progdi Tarbiyah, didapati hanya ada 2 

mahasiswa yang mendapat IPK kurang dari 2.75 diakhir lulusan, data didapat di 

Fakultas Agama Islam Progdi Tarbiyah. Berbeda pada kualitas lulusan,terdapat 
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sekitar mahasiswa 47,3% di Fakultas Psikologi dan 46,2% di Fakultas Agama 

Islam Progdi Tarbiyah yang mampu menyelesaikan lulus tepat waktu selama 8 

(delapan) semester. Banyaknya mahasiswa yang belum mampu menyelesaikan 

masa kuliah tepat waktu dapat menjadi kendala dalam pencapaian salah satu 

sasaran mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu sekurang – kurangnya 

75% mahasiwa dapat lulus tepat waktu dengan prestasi yang memuaskan (IPK 

minimum 2,75). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sutiman tentang “Perbandingan 

Prestasi Akademik Mahasiwa Beasiswa Kader dan Mahasiswa Reguler” 

menghasilkan pengertian bahwa tidak ada perbedaan antara mahasiswa beasiswa 

kader dan mahasiswa regular dengan thitung -0,4582 lebih kecil daripada ttabel yaitu 

2,0685, dengan selisih rata – rata sebesar 0,047. 

Sejauh penggunaanya Universitas Muhammadiyah Surakarta belum 

pernah mengadakan penelitian mengenai dampak ujian masuk yang digunakan 

sebagai seleksi mahasiswa terhadap indeks prestasi mahasiswa. Hal ini menarik 

peneliti untuk mengkaji melalui sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Dampak 

Ujian Masuk Universitas Muahammadiyah Surakarta Terhadap Indeks 

Prestasi Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Fakultas Agama Islam Progdi 

Tarbiyah Angkatan 2009” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetehui : 

1. Perbedaan nilai ujian masuk antara Fakultas Psikologi dan Fakultas Agama 

Islam Progdi Tarbiyah. 

2. Perbedaan Indeks Prestasi Mahasiswa antara Fakultas Psikologi dan Fakultas 

Agama Islam Progdi Tarbiyah. 

3. Apakah ujian masuk UMS mempunyai dampak pada indeks prestasi 

mahasiswa 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

merencanakan atau menyusun bentuk penyeleksian calon mahasiswa. 

2. Hasil penelitian ini dapat juga menjadi bahan masukan bagi Fakultas 

Psikologi dan Fakultas Agama Islam Progdi Tarbiyah tentang perbedaan nilai 

ujian masuk dan indeks prestasi mahasiswa sehingga dapat melakukan 

pembenahan di Fakultas masing – masing. 

3. Bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 


