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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hampir semua orang mendapatkan pendidikan dan melaksanakan 

pendidikan. Sebab pendidikan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia. 

Baik pendidikan di dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Pendidikan merupakan sarana 

yang menumbuh kembangkan potensi-potensi manusia untuk bermasyarakat 

dan menjadi manusia yang sempurna. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan kita hendaknya melihat jauh     

kedepan, memikirkan apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Di 

zaman era globalisasi ini merupakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang telah menimbulkan persaingan dalam berbagai bidang yang menuntut 

masyarakat untuk memantapkan diri dalam peningkatan kualitas dan sumber 

daya manusia yang unggul, mampu bersaing, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mampu bersaing dalam tantangan kehidupan yang semakin 

ketat. 

Didalam pendidikan akan melibatkan manusia dalam kegiatan belajar. 

Kegiatan belajar lebih banyak diartikan kegiatan di dalam sekolah maupun 

universitas. Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup. Sejak masih bayi hingga liang
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lahat. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya 

perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Sebagaimana disebutkan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 (1) yang dikutip oleh 

Wahyudi (2012) yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan 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. 

Menurut Djamarah (2002) “Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh 

perubahan dan pembaharuan atas segala komponen pendidikan”. Komponen 

yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan meliputi kurikulum, sarana 

prasarana, guru, siswa, dan model pengajaran yang tepat. Semua komponen 

tersebut saling terkait dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang 

diinginkan. 

Dalam pengertian luas pendidikan adalah segala situasi dalam hidup 

yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan dapat pula diartikan 

sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. 

Pendidikan berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, tetapi berlangsung 

sepanjang hidup sejak lahir hingga mati. Mudyaharjo (2004) Tempat 

berlangsungnya pendidikan tidak terbatas dalam satu jenis lingkungan hidup 
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tertentu dalam bentuk sekolah, tetapi berlangsung dalam segala bentuk 

lingkungan hidup manusia. 

Salah satu indikator keberhasilan pengajar dalam mendidik anak 

didiknya adalah dengan prestasi dalam bidang akademik maupun non 

akademik. Prestasi non akademik diperoleh dari lingkungan keluarga, 

masyarakat, dan sosial dengan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan adat 

istiadat dan budaya ke timur an. Prestasi akademik diperoleh dari lingkungan 

sekolah atau universitas dengan lulus tepat waktu.   

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pengajar terhadap anak 

didiknya adalah dengan kinerja. Menurut Biatna (2007) dalam jurnalnya, 

“Kinerja adalah keberhasilan pusat pertanggungjawaban atau personel dalam 

mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetepakn dengan perilaku yang 

diharapkan.”  Pencapain kinerja dalam suatu lembaga sekolah khususnya 

universitas sering diukur dari kepuasan mahasiswa dalam menyampaikan 

materi perkuliahan, ketepatan waktu, dan suasana pembelajaran. Idealnya 

pengukuran kinerja yang dipakai oleh universitas disusun setelah memperoleh 

masukan dari mahasiswa, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang 

diharapkan oleh mahasiswa. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan 

pembelajaran yang lebih efektif, maka disusun sistem pembelajaran yang lebih 

jelas sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lijan Poltak 

Sinambela,dkk (2011), mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan 

didefinikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian 

tertentu. Kinerja pegai sangatlah perlu, sebab degan kinerja ini akan diketahui 
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seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan 

terukur serta ditetapkan secara bersama sama yang dijadikan sebagai acuan.” 

Menurut Rahmanto (dalam Biatna,2007) mengemukakan bahwa system 

penilaian kinerja mempunyai dua elemen pokok, yakni: 

1. Spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria yang 

memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (good performance) 

dapat dicapai, sebagai contoh: anggaran koperasi, target produksi tertentu 

dan sebagainya. 

2. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai 

cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan 

anggaran dan realisasi kinerja (budgeted and actual performance) atau 

tingkat produksi dibandingkan dengan angka penunjuk atau meteran suatu 

mesin. 

Baik tidaknya kinerja dosen dapat dilihat dari perspektif mahasiswa. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  “perspektif adalah cara melukiskan 

benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata.” 

Secara global perspektif dapat diartkan cara memandang dan memaknai setiap 

fenomena berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Setiap fenomena yang ada 

disekililing kemudian ditangkap oleh indera dan di analisa serta diberi makna 

oleh otak dan akal yang akhirnya melahirkan penilaian dan pemaknaan realitas 

atau fenomena sebagai konseptual baru melalui sebuah sudut pandang yang 

menjadi landasan analisa tertentu. Seperti misalnya perspektif tentang dosen 
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dengan usia muda yang dinilai banyak mahasiswa sebagai dosen yang lebih 

mudah dalam pemberian nilai, lebih bervariasi dalam penyampaian materi. 

Menurut Millor (2015) “pilihan perspektif yang diambil seseorang memiliki 

implikasi pada teori dan metodologi yang digunakan dan dikuasai serta 

dipahami seseorang dalam memahami suatu fenomena atau ralitas.” Dalam hal 

ini sangat jelas bahwa perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun  

keyakinan tentang suatu hal, dengan perspektif orang akan memandang suatu 

hal berdasarkan cara-cara tertentu, dan cara-cara tersebt berhubungan dengan 

asumsi dasar yang mendasirnya, unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup 

apa yang dipandangnmya. 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, peneliti akan menguji tentang, 

“TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KINERJA 

DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, FAKULTAS 

PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang 

telah dikemukan diatas, perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

terhadap kinerja menagajar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa  Fakultas Psikologi terhadap 

kinerja mengajar dosen Fakultas Psikologi 



6 
 

 
 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin waktu, materi perkuliahan, 

strategi perkuliahan dan evaluasi perkuliahan ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Dalam penelitian perlu adanya tujuan penelitian yang berfungsi untuk 

mengumpulkan data dan informasi, yang bertujuan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan untuk membantu dalam memecahkan masalah. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis mengenai kinerja mengajar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

2. Untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa Fakultas Psikologi 

terhadap kinerja mengajar dosen Fakultas Psikologi. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin waktu, materi perkuliahan, 

strategi perkuliahan dan evaluasi perkuliahan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Untuk Universitas 

Diharapkan universitas dapat menyusun dan memberikan arahan kepada 

dosen dalam rangka meningkatkan kinerja pembelajaran untuk 

mencerdaskan generasi penerus bangsa. 
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2. Untuk Penulis 

Dengan penelitian ini, penulis dapat mengetahui perspektif mahasiswa 

terhadap kinerja dosen. 

3. Untuk Pihak Lain 

Sebagai pedoman dan bahan masukan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan dalam melaksanakan penelitian berikutnya yang sejenis. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara berurutan mulai 

dari pendahuluan hingga penutup. Untuk lebih rincinya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan  mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori yang mendasari penelitian, kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu, hipotesis. Adapun  teori-teori yang mendasari 

penelitian ini meliputi penjelasan mengenai kinerja dan perspektif. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan strategi penelitian, subjek 

dan objek penelitian, sumber data, teknik dan iunstrument pengumpulan data, 

keabsahan data, teknik analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisi data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

diharapkan agar menjadi pertimbangan untuk penelitian-penelitian yang 

berkaitan dan kinerja dosen dalam perspektif mahasiswa. 


