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ABSTRAK 

 

MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA 

(Studi Kasus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Meningkatkan 

Input dan Output UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro) 

 

Peneliti : Gunawan Tahun 2016  

 
Perguruan tinggi di Indonesia walaupun penggarapan bidang penjaminan 

mutu perguruan tinggi secara formal baru dimulai tahun 2003 yaitu ketika saat 
munculnya pedoman penjaminan mutu perguruan tinggi yang diterbitkan oleh 
Dikti Depdiknas, namun sesungguhnya gerakan penjaminan mutu telah ada jauh 
sebelumitu.Pendidikan di Indonesia belum menghasilkan sumber daya manusia 
yang bermutu. Manajemen mutu akan mempengaruhi input, proses dan output.  

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui proses penyusunan  
perencanaan  manajemen mutu perguruan tinggi Islam dalam peningkatan input 
dan output UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro.2) untuk 
mengetahui pelaksanaan  manajemen mutu perguruan tinggi Islam dalam 
peningkatan input dan output UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro. 
3) untuk mengetahui evaluasi manajemen mutu perguruan tinggi Islam dalam 
peningkatan input dan output UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro. 
4) untuk mengetahui dampak pelaksanaan manajemen  mutu perguruan tinggi 
Islam di UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro. Ketiga perguruan 
tinggi tersebut, berada di kota Metro dengan luas wilayah 68.78 km

2
 dan jumlah 

penduduk 150.950 jiwa, bersaing dengan 14 perguruan tinggi dalam 74 program 
studi namun sampai sekarang masih tetap eksis (sustainible) dengan perolehan 
peminat mahasiswa yang cukup tinggi.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis field research 
(penelitian lapangan), artinya data yang diangkat adalah data dari realitas yang 
ada atau terjadi dilapangan untuk memperjelas kesesuaian teori dan realita di 
lapangan, sebagaimana Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 
secara holistik (utuh). Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural 
serfing) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari 
pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa 
induktif dan makna merupakan hal yang esensial. 

Berdasarkan analisis data diperoleh temuan dan sebagai berikut : 1) 
Temuan Umum profil perguruan tinggi Islam Swasta yang diteliti. 2) Temuan 
Khusus perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan peningkatan mutu dan 
evaluasi peningkatan mutu perguruan tinggi. 3) Temuan lintas situs 4) Temuan 
lain yang mempengaruhi 5) Model Teori Mutu Baitul Ikhsan. 

Kesimpulan : 1) Manajemen mutu pendidikan perguruan tinggi islam 
swasta di UM Metro, IAIM Metro, dan STIT Agus Salim Metro secara 
perencanaan dan administrasi keseluruhan telah terlaksana dengan baik. yang 
masing-masing perguruan tinggi berorientasi kepada peningkatan mutu input, 
proses dan output. 2) Tinggi rendahnya peminat calon mahasiswa (Input) ketiga 
perguruan tinggi tersebut dipengaruhi oleh faktor lain. dampak banyaknya 
peminat calon mahasiswa yang ada di tiga perguruan tinggi Islam swasta 
tersebut  dipengaruhi oleh faktor sejarah, faktor lingkungan, faktor basis, faktor 
silaturahmi dan konsolidasi dan faktor penyelenggaraan perkuliahan.  
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ABSTRACT 

 

EDUCATIONAL QUALITY MANAGEMENT IN PRIVATE ISLAMIC 

COLLEGE 

(A Case Study of Private Islamic College in Increasing Input and Output in UM 

Metro, IAIM NU and STIT Agus Salim Metro) 

 

Researcher: Gunawan Year 2016 

 

On 2003 the field of college quality guarantee just started formally the 

educational quality management when the guidence of college quality guarantee is 

published by Dikti Depdiknas, actually the application of quality guarantee of the 

college has been started to work in the year before. The education in Indonesia does 

not generate a good quality human sources yet. The management of quality will 

influence the input, process and output in Private Islamic College. 

The aims of this research are; I) to know the process how to design the 

planning of educational quality management, 2) to know the action of educational 

quality management, 3) to know the evaluation of educational quality management, 

4) to know the impact of educational quality management action in Private Islamic 

College to increase input and output of UM Metro, IAIM NU and STIT Agus Salim 

Metro. All of three Private Islamic Colleges are located in Metro which has the large 

of area 68.78 km
2
 and the number of population is 150.950 people, they are 

competing with another 14 colleges and 74 study programs in Metro. However they 

are still sustainable gaining the students highly. 

This kind of research is conducted using Field Research, it means that the 

taken data is from the real condition happened in the field to match the theory and 

the fact clearly. This research is as the qualitative approach, so the procedure of 

research products the descriptive data in written or oral form from the subject of the 

research. This approach is directed to the background and the individual holistically. 

This approach has a natural characteristic as a direct data source, descriptive, and 

process which are more important than the product. The analysis in qualitative 

approach is conducted using inductive analysis and the mean is the most essential. 

Based on the data analysis, the researcher found the result as follow; 1) the 

data of Private Islamic College profile, 2) the data of planning, acting, and evaluating 

of quality enhancement, 3) data of site cross, 4) all data which have the impact, 5) a 

model of Baitul Ikhsan quality theory. 

Conclusion: 1) the educational quality management in Private Islamic 

College to increase input and output of UM Metro, IAIM NU and STIT Agus Salim 

Metro based on the planning and administration are conducted well, which each 

college has oriented aim to increase the quality of input, process and output, 2) the 

increase and decrease of the students (input) of all the colleges are influenced by 

another factors; historical factors, basic factor, hospitality and consolidation and the 

course management factor. 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia belum menghasilkan sumber daya manusia yang 

bermutu. Pendidikan juga belum berhasil menciptakan orang-orang yang cerdas; 

spiritual, emosional dan sosial, intelektual, dan kinestetik. Padahal kecerdasan 

merupakan sumber daya vital bagi suatu bangsa. Bahkan Peter F. Drucker dalam 

The Post Capitalist Society  menjelaskan bahwa: “Masyarakat modern bukanlah 

masyarakat kapitalis ataupun sosialisasi  melainkan masyarakat pasca-kapitalis, 

yaitu: masyarakat pengetahuan (the knowledge based society)”. Pengetahuan 

adalah basis dari keunggulan masyarakat dan pengetahuan hanya dapat diproses 

menjadi nilai oleh manusia. Artinya, keunggulan suatu bangsa pada akhirnya 

ditentukan oleh keunggulan manusianya.  

Perguruan tinggi di Indonesia walaupun penggarapan bidang penjaminan 

mutu perguruan tinggi secara formal baru dimulai tahun 2003 yaitu ketika saat 

munculnya pedoman penjaminan mutu perguruan tinggi yang diterbitkan oleh 

Dikti Depdiknas, namun sesungguhnya gerakan penjaminan mutu telah ada jauh 

sebelum itu. 
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Katakanlah : “Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan 

yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka 

hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan 

seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". ( Q.S Al Kahfi : 110) 

Pendidikan di Indonesia belum menghasilkan sumber daya manusia yang 

bermutu. Pendidikan juga belum berhasil menciptakan orang-orang yang cerdas; 

spiritual, emosional dan sosial, intelektual, dan kinestetik. Padahal kecerdasan 

merupakan sumber daya vital bagi suatu bangsa. Bahkan Peter F. Drucker dalam 

The Post Capitalist Societymenjelaskan bahwa: “Masyarakat modern bukanlah 

masyarakat kapitalis ataupun sosialisasi  melainkan masyarakat pasca-kapitalis, 

yaitu: masyarakat pengetahuan (the knowledge based society)”. Pengetahuan 

adalah basis dari keunggulan masyarakat dan pengetahuan hanya dapat diproses 

menjadi nilai oleh manusia. Artinya, keunggulan suatu bangsa pada akhirnya 

ditentukan oleh keunggulan manusianya.  

Manusia yang unggul adalah hasil dari sebuah proses pendidikan yang 

unggul pula atau bermutu. Pendidikan adalah determinan keunggulan kornpetitif; 

penentu arah keberhasilan. Dalam hal ini pemerintah melalui berbagai kebijakan 

telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu 

bagi segenap bangsa Indonesia. 

Hal tersebut sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan amanat UUD 1945' Pasal 31 tentang hak setiap warga negara 
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mendapatkan pendidikan Serta kewajiban pemerintah membiayai dan 

menyelenggarakan pendidikan. Di samping itu pemerintah mengeluarkan 

beberapa kebijakan lain tentang pendidikan berupa UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas, PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

dan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan.  

Mutu pendidikan merupakan isu strategis pendidikan nasional, karena 

mutu pendidikan secara nasional masih rendah. Usaha-usaha yang dilakukan 

pemerintah belum berhasil mendongkrak mutu pendidikan. Berbagai kebijakan 

pendidikan yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya mampu mendorong 

peningkatan mutu pendidikan secara merata. Laporan UNESCO: Education for 

All (EFA) Global Monitoring Report of 2006 yang menyatakan: "meskipun akses 

pendidikan tumbuh, mutu pendidikan di sejumlah negara masih tetap rendah" 

mempertegas ketidakberhasilan penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara 

termasuk Indonesia dalam menciptakan SDM yang bermutu. United Nations 

Development Programs (UNDP) yang diliris tahun 2008 bahkan menempatkan 

Indonesia pada urutan ke-111 dari 182 negara dalam indeks pembangunan 

manusia Indonesia (IPM) di posisi yang jauh lebih rendah dibandingkan 

Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan bahkan Laos.  

                    

         

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada 

Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan 

Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al Furqon : 74). 
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Perguruan  tinggi  di  Indonesia  walaupun  penggarapan  bidang  

penjaminan mutu  perguruan  tinggi  secara  formal  baru  dimulai  tahun  2003  

yaitu  ketika  saat munculnya  pedoman  penjaminan  mutu  perguruan  tinggi  

yang  diterbitkan  oleh Dikti Depdiknas, namun sesungguhnya gerakan 

penjaminan mutu telah ada jauh sebelum   itu.   Salah   satu   faktor   yang   

signifikan   mendorong   adanya   gerakan penjaminan  mutu  di  lingkungan  

perguruan  tinggi  adalah  ditetapkannya  HELTS 2003-2010   yang   berharap   

besar   untuk   pendidikan   tinggi   nasional   dapat menyumbang bagi 

peningkatan  kemampuan kompetisi bangsa serta terwujudnya organisasi  

perguruan  tinggi  yang  sehat.
1
 Dalam   perkembangan   berikutnya,   gerakan   

penjaminan   mutu   menjadi semakin cepat tumbuh dalam perguruan tinggi di 

saat semua skenario pemberian blockgrant  harus  disertakan  adanya  kesediaan  

perguruan  tinggi  nasional  untuk menyelenggarakan  penjaminan  mutu.  Faktor  

tersebut  merupakan  faktor  yang  paling memacu   munculnya   wadah-wadah   

penjaminan   mutu   pada   Perguruan   tinggi  di Indonesia, walaupun akhirnya 

banyak pelaksanaan penjaminan mutu  di  Perguruan  tinggi  terlahir  bukan  

karena  dorongan  dari internal berupa budaya mutu tetapi sebatas kepentingan 

pemenuhan administratif persyaratan  perolehan  blockgrant. 

Di Perguruan Tinggi, seorang dosen memegang peran  sangat penting bagi 

kemajuan institusinya. Hal ini telah lama disadari oleh dosen itu sendiri. 

Kesadaran ini ditunjukkan oleh upaya-upaya pribadi untuk manjadikan dirinya 

                                                 
1
 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi. Pedoman Manajemen Mutu Pendidikan tinggi. 

Jakarta: 2003. h.1 
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memiliki kompetensi dan kepakaran yang sesuai dengan minat dan bidang yang 

ditekuni. Dia menjadi terkenal di masyarakat tentang kepakarannya tersebut.  

Banyak presentasi di berbagai seminar yang semakin menunjukkan 

kepakarannya sehingga dikenal luas di masyakarat. Adakah kontribusi dosen 

tersebut terhadap kualitas pendidikan di perguruan tinggi tempat dosen tersebut 

bernaung? Jawabnya, ada. Karena perguruan tinggi tempat dosen berasal jadi 

semakin dikenal luas oleh masyarakat. Banyak mahasiswa yang bangga karena 

diajar oleh dosen yang sangat terkenal dan dikenal di masyarakat luas. Akhirnya, 

banyak mahasiswa termotivasi untuk dapat bercita-cita ingin menjadi seorang 

dosen yang terkenal tersebut.  

Semakin banyak perguruan tinggi tersebut memiliki dosen-dosen pakar 

yang terkenal, maka akan banyak mahasiswa yang termotivasi. Kuliah selalu 

penuh, banyak seminar dan diskusi terjadi. Debat kepakaran antar dosen 

melingkupi atmosfir akademik di perguruan tinggi tersebut, mahasiswa pun 

terbawa suasana akademik yang baik tersebut, sungguh sangat membanggakan. 

Perkembangan model pendidikan saat ini telah maju pesat. Dari model 

yang memfokus-kan pada teacher center beralih ke arah  student center.  Banyak 

perguruan tinggi yang telah melalukan proses pendidikannya dari teacher center 

ke student center, meskipun demikian tidak semua perguruan tinggi tersebut 

secara nyata melakukan proses pembelajaran yang student center.  

Botol boleh beda tapi isi tetap sama. Inilah yang terjadi. Mengapa 

demikian, ternyata paradigma para dosennya belum bisa berubah. Hal ini banyak 
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dijumpai dalam praktek-praktek mengajar dikeseharian, dosen masih 

mendominasi dalam proses pendidikan dan evaluasi pendidikan ditentukan oleh 

hasil akhir ujian.  Sistem pendidikan student center membutuhkan perubahan 

paradigma para pelaku pembe-lajaran baik dosen maupun mahasiswa. 

 Dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, sedangkan mahasiswa 

berperan sebagai pelaku  pembelajar aktif dan mandiri. Kedudukan dosen bukan 

satu-satunya sumber materi pendidikan namun sebagai salah satu   sumber materi 

pendidikan,  dan kedudukan mahasiswa sebagai pengguna materi pendidikan. 

Langkah-langkah yang perlu untuk dapat merealisasikan ini, diawali 

dengan desain dari kurikulum, proses pendidikan sampai dengan standar 

penilaiannya. Penyusunan desain kurikulum diarahkan pemenuhan kepuasan dan 

kebutuhan pengguna.Pelaksanaan pendidikan dibagi dalam beberapa tahapan 

aktivitas belajar.  

 Di setiap tahapan aktivitas belajar ditetapkan indikator capaiannya, dan 

indikator-indikator capaian ini menjadi komponen dasar penilaian.  Berdasar 

komponen penilaian ini, maka dapat ditentukan dan ditetapkan nilai akhir 

mahasiswa. Untuk mengukur tingkat keberhasilan seorang dosen dalam proses 

pembelajaran, maka diperlukan sasaran mutu pendidikan dari mata kuliah yang 

diampunya.Jika setiap dosen pengajar menyusun sasaran mutu pendidikan yang 

dilakukan di setiap semester maka secara keseluruhan proses di suatu program 

studi dapat diketahui.  
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Berdasar sasaran mutu pendidikan ini maka program studi mampu menilai 

tingkat keberhasilan proses pendidikan semua mata kuliah yang diselenggarakan.  

Bila semua dosen telah melakukan demikian, sasaran mutu pendidikan ini dapat 

ditingkatkan lagi menjadi sasaran mutu pendidikan untuk program studi. 

Selanjutnya, ke tingkat fakultas dan pada akhirnya ke tingkat universitas. Di 

sinilah letak peran dosen dalam meningkatkan capaian sasaran mutu universitas 

atau perguruan tinggi. Dengan kata lain, peran dosen dalam meningkatkan capaian 

sasaran mutu universitas diawali dengan menyusun sasaran mutu pendidikan mata 

kuliah yang diampunya.Sasaran mutu pendidikanini perlu dituangkan dalam 

pedoman perkuliahan untuk mahasiswa, hal ini dimaksudkan agar mahasiswa pun 

mengetahui dan mampu melakukan kontrol terhadap dosen dalam mengajar. 

Tantangan yang meniscaya akan munculnya penjaminan mutu  

setidaknya diidentifikasi tiga faktor yaitu: (1) perubahan tuntutan pada 

perguruan  tinggi oleh semakin langkanya sumber pendanaan masyarakat yang 

didalamnya muncul (2) keharusan adanya akuntabilitas public serta (3) 

persyaratan kualifikasi lulusan oleh pasaran kerja.
2
 

Pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya yang tidak pernah 

rugi dan sekaligus memiliki nilai tambah yang dipastikan memiliki nilai balik  

yang menguntungkan. Fenomena demikian mulai menguat pada masyarakat  

Indonesia yang semakin sadar atas investasi sumber daya manusia untuk  

kepentingan kompetisi maupun upaya meningkatkan kompetisi serta keunggulan 

                                                 
2
Olssen, Mark. Education Policy : Globalization, Citizenshipand Democracy. (London: 

Sage Publications. 2004), h.194 
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terutama dalam memasuki globalisasi dan kompetisi dalam ekonomi.
3
 Dan 

menurut pendapat lain mobilisasi status individu melalui pencapaian keunggulan 

keilmuan dan teknologi serta keunggulan financial.
4
 

Sejalan dengan harapan besar masyarakat atas peran lembaga pendidikan 

tinggi Islam, maka kini tuntutan masyarakat terhadap kualitas  pendidikan Islam 

semakin menguat. Tuntutan atas mutu ini semakin  menguat terlebih ketika 

dalam masyarakat terjadi perubahan paradigm makro  dari efek globalisasi 

dengan corak logika ekonomi yang semakin transparan.
5
 Dan dalam realitanya 

dalam Perguruan tinggi Islam belum terwujud jaminan mutu yang sesuai. 

Seharusnya Perguruan tinggi islam juga berfungsi sebagai layanan publik 

sebagaimana perguruan tinggi  umum lainnya.
6
 Penemuan sistematik dan 

penjaminan mutu pada lembaga Perguruan tinggi islam yang berbasis islam 

yang mengakomodasikan unsur dasar penjaminan mutu yang ada sangat 

diperlukan. 

Kota Metro yang memiliki luas wilayah hanya 68.74 km
2
 dengan jumlah 

penduduk 150.950 jiwa, terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan yaitu : 

 

 

 

                                                 
3
Thune, Christian. European Networ for Quality Assurance in Higher Education 

,(Helsinki: Multiprint..2001), h.5 
4
Darling, L. Hammond. Preparing Teacher for a Changing world, What teachers should 

learn and beable to do,(San Francisco; Jossey-Bass, 2005), h .468 
5
Olssen, Mark. Education Policy: Globalization … h.7 

6
Middlehurst, Robin. Quality Assurance Implications of New forms of Higher 

Education. (Helsinki: ENQA : 2001), h.5 
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Tabel 1  

Data Perguruan Tinggi di Wilayah Kota Metro 

 

NO 
NAMA 

KECAMATAN 

NAMA PERGURUAN 

TINGGI 

JUMLAH 

PRODI 

1 Kec. Metro Pusat  

 

- IAI Agus Salim 

- DCC Metro 

- Ma’had Ali 

 

7 prodi 

1 prodi 

1 prodi 

2 Kec. Metro Utara 

 

- IAIM NU 12 prodi 

3 Kec. Metro Selatan 

 

-   

4 Kec. Metro Timur  

 

- IAIN  

- UMM 

- Akbid Wirabuana 

 

18 prodi 

24 prodi 

1 prodi 

5 Kec. Metro Barat - STIP Dharma Wacana 

- STISIPOL Dharma 

Wacana 

- Pertanian 

- Akbid Stikes 

- PGSD Unila 

- Akper Dharma Wacana 

- STKIP Kumala 

 

1 prodi 

2 prodi 

 

1 prodi 

1 prodi 

1 prodi 

1 prodi 

3 prodi 

 Jumlah 14 74 prodi 

 

 Dengan luas wilayah yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk yang 

tidak terlalu padat namun di Kota Metro berdiri 14 perguruan tinggi. 
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Dari jumlah 14 perguruan tinggi dan 74 program studi, namun ketiga 

perguruan tinggi (UM Metro, IAIM NU Metro dan STIT Agus Salim Metro) 

masih tetap eksis (sustainible), masing-masing perguruan tinggi tersebut 

memiliki akreditasi B dengan perolehan mahasiswa yang berminat melanjutkan 

ketiga perguruan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikutnya. 

Dari tabel di atas Perguruan Tinggi yang terbanyak adalah di Metro 

Barat, Metro Timur dan Metro Pusat, Metro Utara hanya ada 1 perguruan tinggi 

sedangkan Metro Selatan tidak ada perguruan tingginya. 

Kota Metro bertekad untuk menjadikan kota Metro sebagai kota 

pendidikan, hal tersebut mengingat banyaknya perguruan tinggi maupun 

sekolah-sekolah  menengah yang ada di wilayah kota Metro, sedangkan 

kecamatan Metro Barat mencanangkan sebagai kecamatan religius, hal ini 

didukung oleh beberapa perguruan tinggi yang berada di wilayah Metro barat 

maupun pondok-pondok pesantren. Sedangkan Metro Utara juga mencanangkan 

sebagai kecamatan yang religius, hal ini diawali pintu gerbang masuk kecamatan 

Metro Utara berdiri institute agama Islam Ma’arif NU dan seterusnya pondok 

pesantren Riyadhotutholibin, Pondok Pesantren Almuksin dan Pondok Pesantren 

Salafi. Suatu hal yang unik dari ketiga perguruan tinggi yang diteliti dengan 

bersaing 14 perguruan tinggi dan 74 prodi, namun masih mendapatkan 

mahasiswa dengan jumlah yang banyak. 
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Tabel 2  

Data Input Dan Output STIT Agus Salim, IAIM NU dan FAI UM Metro 

 

Tahun 

Perguruan Tinggi Islam Swasta Metro 

STIT Agus Salim IAIM NU Metro FAI UM Metro 

Input Output Input Output Input Output 

2013 255 255 534 534 85 85 

2014 276 276 572 572 79 79 

2015 260 260 463 463 87 87 

 

Peneliti melihat manajemen mutu ketiga perguruan tinggi tersebut dari 

input, proses dan outputnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jagal W 

Marsono : “Apabila perguruan Tinggi mengutamakan mutu dan menjaga quality 

improvement terhadap kualitas input, kualitas proses dan kualitas output 

maupun outcome, yang dikelola secara teratur dan selalu meningkatkan kontrol 

untuk perbaikan mutu. Maka eksistensinya akan selalu terlaksana dengan baik” . 

Keberlanjutan perguruan tinggi, mutu berkelanjutan menyatakan bahwa sebuah 

lembaga pendidikan selalu konsisten memelihara mutu. 

Berangkat dari pemikiran di atas, menjadi sesuatu yang menarik untuk 

dikaji lebih intensif tentang manajemen mutu yang ada di Perguruan Tinggi 

beserta faktor determinasinya, untuk menghasilkan data yang akurat, valid, dan 

objektif, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan dengan semangat 

ilmiah yang bebas nilai, terutama yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus 

Salim Metro, Institut Agama Islam Ma’arif Nahdhatul Ulama dan Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah di Kota Metro. 
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 Dari realita yang penulis amati, terlihat bahwa secara output, Sekolah 

Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim Metro, Institut Agama Islam Ma’arif Nahdhatul 

Ulama dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah di Kota Metro, 

memiliki persamaan yakni sama-sama mempunyai background perguruan tinggi 

Islam. Namun secara jumlah dari tiga perguruan tinggi tersebut memiliki sedikit 

perbedaan. Data output lulusan perguruan tinggi  

Dari pemaparan di atas jelas terlihat bahwa manajemen mutu pendidikan 

diperguruan tinggi sangat mempengaruhi output. Seberapa besar usaha perguruan 

tinggi untuk melakukan manajemen pendidikan, hal itu juga mempengaruhi 

penilaian para penyerap tenaga kerja, dan tidak kalah penting adalah animo 

masyarakat terhadap perguruan tinggi tersebut. 

Dalam situasi lingkungan yang penuh dengan dinamika ini, manajemen 

pendidikan harus dapat menciptakan organisasi yang mampu memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada dan masyarakat pada umumnya dan objek 

pendidikan (mahasiswa dan orangtua) khususnya. Saat yang bersamaan dapat pula 

bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional bahkan dalam konteks 

global. Dengan kata lain dunia pendidikan kini dituntut untuk mengembangkan 

manajemen pendidikan yang bermutu maka strategi dan pelaksanaan mutu 

direncanakan semua bersama berbagai komponen (Stake Holders) sehingga 

mampu dilaksanakan serta dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan.  

 

 



13 

 

  

 

 

B.  Fokus dan Subfokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian  

Untuk memahami dengan lebih mendalam dan komprehensip 

terhadap fenomena yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

memusatkan perhatian pada : “ Manajemen mutu Perguruan Tinggi Islam 

Swasta”.  

 

2. Subfokus Penelitian 

Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah : 

a. Perencanaan manajemen mutu   

b. Pelaksanaan manajemen mutu  

c. Evaluasi pelaksanaan manajemen mutu  

 

C. Perumusan Masalah 

Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi dalam pengolaan program-program 

pendidikan tidak lepas dari Tri Dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan 

baik proses maupun aplikasi, bidang penelitian dan bidang pengabdian pada 

masyarakat. Keberhasilan proses peningkatan mutu pendidikan dipengarauhi oleh 

faktor-faktor input  pendidikan baik instrumental input, raw input maupun 

enviromental input. Pertama Instrumen Input  berupa berbagai kebijakan yang 

mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu, program yang 

bermutu, sarana prasarana yang lengkap, media yang mendukung dan biaya yang 

cukup. Kedua, raw input mahasiswa menjadi salahsatu faktor yang menentukan 
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dalam keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan mahasiswa  yang transparan 

dan akuntabel didukung oleh profesionalisme  dalam penyelenggaraan dapat 

menghasilkan raw input mahasiswa yang bermutu dan akan berdampak pada hasil 

pendidikan. Ketiga environmental input yang berkaitan dengan lingkungan 

kampus menjadi salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam proses 

pendidikan karena berdampak pada hasil pendidikan. 

Melihat kepada aspek atau komponen pendidikan diatas, mengisaratkan 

bahwa kegiatan pendidikan bukanlah hal sederhana, pendidikan begitu komplek 

karena terkait dengan berbagai aspek atau komponen yang terintegrasi secara total 

didalamnya.  

Berawal dari latar belakang masalah tersebut maka persoalan yang 

menjadi tema sentral dalam penelitian adalah :  

1. Bagaimana proses penyusunan  perencanaan  manajemen mutu 

perguruan tinggi Islam dalam peningkatan input dan output? 

2. Bagaimana pelaksanaan manajemen mutu perguruan tinggi Islam 

dalam peningkatan input dan output? 

3. Bagaimana evaluasi manajemen mutu perguruan tinggi Islam dalam 

peningkatan input dan output? 

4. Bagaimanakah dampak pelaksanaan manajemen  mutu perguruan 

tinggi Islam ? 
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D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan manajemen mutu 

pendidikan perguruan tinggi Islam swasta dalam meningkatkan input dan 

output di perguruan tinggi  metro yang secara rinci  dirumuskan sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui proses penyusunan  perencanaan  manajemen mutu 

perguruan tinggi Islam dalam peningkatan input dan output UM Metro, 

IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro. . 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan  manajemen mutu perguruan tinggi 

Islam dalam peningkatan input dan output UM Metro, IAIM NU dan 

STIT Agus Salim Metro. 

c. Untuk mengetahui evaluasi manajemen mutu perguruan tinggi Islam 

dalam peningkatan input dan output UM Metro, IAIM NU dan STIT 

Agus Salim Metro 

d. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan manajemen  mutu perguruan 

tinggi Islam di UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik 

secara teoritis maupun secara praktis, meliputi: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian  yang dilakukan  diharapkan dapat menghasilkan 

temuan substantif maupun formal dalam menambah wacana baru dalam 
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teori manajemen mutu dalam pendidikan pada pengembangan ilmu 

manajemen pendidikan, kususnya manajemen pendidikan Islam. 

Mampu menemukan konsep mutu perguruan tinggi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan maupun out put atau lulusan dari 

perguruan tinggi tersebut. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

koreksi demi peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen mutu 

yang dikelola, agar melaksanakan manajemen mutu perguruan tinggi 

yang ideal, dan dapat dijadikan dasar untuk memberikan kontribusi bagi 

perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan secara berkualitas. 

 

Gambar 1. Proses Output yang Unggul 
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 Perguruan tinggi Islam yaitu UM Metro, IAIMNU Metro dan FAI 

STIT Agus Salim Metro, akan bisa maju dan berkualitas apabila 

menerapkan manajemen mutu yang baik atau mengimplementasikan 

konsep manajemen mutu secara keseluruhan. Implementasi manajemen 

mutu tentu harus didahului oleh perencanaan yang bermutu.. Perencanaan 

tersebut sebenarnya merupakan aplikasi yang ingin diwujudkan dan 

dikehendaki. Kemudian quality planning dibreakdown dalam 

bechmarking. Bechmarking, yaitu kegiatan untuk menetapkan standar, 

baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. 

Untuk kepentingan praktis, maka standar tersebut direfleksikan dari 

realitas yang ada. Sehingga akan menghasilkan kualitas dimaknakan 

sebagai proses yang tersusun untuk peningkatan output yang dihasilkan. 



BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Landasan Teologis Tentang Management Mutu 

Penelitian ini dibangun atas dasar landasan teologis dari al-Qur’an dan 

Sunnah, sebagai berikut:   

a. Iman  

                          

                  

Artinya : Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran.
1 
 

 Menurut Quraish Shihab : “Bagi yang melakukan suatu pekerjaan, namun 

ia tidak beriman, pada hakikatnya ia tidak menantikan sesuatu di akherat kelak. 

Karena ia tdak mempercayainya, bahkan ketika itu ia tidak menantikan ganjaran 

sama sekali. Sedangkan, bagi mereka yang percaya akan adanya tuhan tetapi 

bukan Allah, kalaupun ia mengharapkan ganjaran di akherat nanti, ganjaran 

tersebut tentunya tidak dinantikannya dari Allah melainkan dari tuhan yang 

disembahnya jadi silahkan ia menuntut kepada tuhan-tuhan itu. Di sisi lain tidak 

adil jika seseorang datang menuntut upah kepada orang lain yang ia sendiri tidak 

bekerja untuknya. Tidak wajar penyembah binatang misalnya, datang kepada 

                                                 
1
 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah hal. 583  
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Allah untuk diberi ganjaran. Bukankan ia tidak melakukan pekerjaan “baik” 

nyaitu demi Allah? Lalu, mengapa ia datang menuntut kepada-Nya”.
 2

 

Kaitannya dengan manajemen mutu pendidikan Islam, disini yang menjadi ruh 

dari semua aspek kegiatan hendaknya bertujuan semata-mata mencari ridho Allah 

SWT. Dengan kata lain kegiatan manajemen mutu tidak hanya semata-mata untuk 

keberhasilan dunawi saja, namun yang lebih penting adalah untuk mendapatkan 

kepentingan ukhrowi. 

b. Ikhlas  

                         

                      

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan 

supaya mereka mendirikan  shalat dan  menunaikan zakat; dan  yang demikian 

Itulah agama yang lurus.
3
  

 Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi : “  : melakukan suatu 

pekerjaan dengan ikhlas, hanya karena Allah SWT semata dan di dalam 

melaksanakan pekerjaan tidak menyekutukan Allah”.  

 Ikhlas aritnya mengerjakan sesuatu karena Allah semata-mata 

mengerjakan sesuatu karna Allah SWT, apa yang diniatkan di dalam hatinya 

semata-mata untuk mengharap keridhoan Allah SWT.  

 Kaitannya dengan manajemen mutu, betapa baiknya pengaruh sikap ikhlas 

terhadap kerja dalam suatu organisasi. Motivasi yang tumbuh dalam dirinya 

                                                 
2
 Ibid, hal. 583  

3
 Ahmad Mustofa Al Maragi, Tafsir Al Maragi, Semarang, Toha Putra Hal : 366 
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bukan semata-mata karna imbalan yang akan diperolenya. Motivasi yang lebih 

dari hal itu adalah bagaimana bekerja dengan sebaik-baiknya dalam rangka 

mengharapkan ridho Allah SWT. 

c. Sabar  

                      

                         

Artinya : mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan 

darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang 

baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka kesabaran yang baik Itulah (kesabaranku). 

dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu 

ceritakan."
4
 

 Hampir seluruh keadaan dan situasi yang dihadapi manusia membutuhkan 

kesabaran, karena situasi dan keadaan tersebut tidak keluar dari dua kemungkinan 

yaitu situasi yang sejalan dengan kecendrungan jiwanya seperti ingin sehat, kaya 

meraih popularitas dan sebagainya. Kemudian tidak sejalan dengan  kecendrungan 

jiwa manusia.  

 Kaitannya dengan  pelaksanaan  manajemen mutu perlunya perilaku  sabar 

karena apa-apa yang kita lakukan hasilnya pasti ada dua kemungkinan, yaitu 

kemungkinan berhasil sesuai dengan harapan kita maka dianjurkan untuk 

besyukur kepada Allah serta berniat lagi untuk menyusun dan melaksanakan 

rencana-rencana berikutnya. Kedua kemungkinan gagal, maka dianjurkan segera 

beristighfar atau bertaubat sambil memohon pertolongan agar diberi kekuatn 

untuk mewujudkan niatnya tersebut. Di sinilah letak pentingnya evaluasi untuk 

mengetahui letak kesalahan untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam suatu 

organisasi. 

                                                 
4
 Ibid, hal. 366 
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d. Fitrah/Potensi Manusia  

 

 

 

   

Artinya : Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan 

ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikan (jiwa itu), dan 

sungguh rugi orang yang mengotorinya. (Q.S As-Syams : 8-10).
5
 

Dalam ayat ini Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada setiap jiwa manusia 

tentang kefasikan dan ketakwaan serta memperkenalkan keduanya sehingga ia 

mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana petunjuk dan 

mana kesesatan.
6
  

Thabathaba’i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mengilhami jiwa” 

adalah penyampaian Allah kepada manusia tentang sifat perbuatan apakah dia 

termasuk ketakwaan atau kedurhakaan.  

Sayyid kutub menjelaskan bahwa kedua ayat di atas dan kedua ayat berikutnya, di 

samping firman Allah :  

 

Artinya: dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (Q. S. Al-Balad : 10) 

Serta firman Allah SWT :  

 

                                                 
5
 Ibid. hal. 298. 

6
 Ahmad Mustafa Al Maragi, Tafsir Al Maragi, (Semarang, Toha Putra), h. 298. 
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Artinya : Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang 

bersyukur dan ada pula yang kafir.
7
 

Kesemua ayat-ayat ini merupakan landasan pandangan Islam tentang jiwa 

manusia. Ayat-ayat ini berkaitan sekaligus menyempurnakan keberandaan tabiat 

manusia, antara tabiat yang baik dan tabiat yang buruk.
8
 

Pada dasarnya, manusia mempunyai dua kecendrungan berbuat kefasikan dan 

ketakwaan. Apabila kecendrungan berbuat kebaikan dioptimalkan, maka akan 

mampu berbuat kebaikan dan menjadi pribadi yang berkualitas. Namun, apabila 

mengedepankan sifat kefasikan maka akan banyak berbuat yang jelek yang akan 

mengakibatkan kerugian dan kerusakan (pribadi yang tidak bermutu).  

 

 

 

 

 

 

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada 

perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui (Q.S. Ar-Rum: 30). 
9
  

 

Makna ayat ini adalah kalimat berita sesuai dengan apa adanya, yang berarti 

bahwa Allah Swt. memberikan fitrah-Nya secara sama rata di antara semua 

makhluk-Nya, yaitu fitrah (pembawaan) yang lurus. Tiada seorang pun yang 

                                                 
7
 Q.S. Al-Insaan : 3 

8
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta, Lentera Hati), 2004, hal:345. 

9
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Surabaya, Mekar Surabaya), h  574 
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dilahirkan melainkan dibekali dengan fitrah tersebut dalam kadar yang sama 

dengan yang lain, tiada perbedaan di antara manusia dalam hal ini.dengan dibekali 

fitrah yang sama sebagai manusia maka manusia harus senantiasa dapat 

mengoptimalkan dan memenej apa yang diberikan Allah SWT sehingga bisa 

menjadi pribadi yang bermutu. 

e. Kewajiban Mempersiapkan Generasi yang Tangguh  

 

 

 

 

 

 

 

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaldah mereka bertakwa 

kepada Allah dan hendaklah rnereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S. 

An-Nisa: 9).
10

 

Hal yang bisa kita pelajari dari Al Qur’an Surat An Nisa’ Ayat 9 diatas, berpesan 

agar umat islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga anak 

mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan dimasa 

mendatang. Dengan terciptanya generasi yang tangguh maka pasti akan tumbuh 

sosok pemimpin yang bermutu. Dalam syat ini generasi pemimpin yang bermutu 

tidak hanya intelek dalam segi fisik namun juga tanggu dalam segi kerohanian 

oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah 

dan selalu berlindung dari hal-hal yang dimurkai di sisi Allah. 

                                                 
10

 Ibid, h 101 
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f. Manajemen Strategis 

 

 

 

 

 

 

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 (Q.S. Al-Hasyr: 18).  
11

 

 

Bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, dimana proses kehidupan manusia 

tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemaren), disamping 

itu kata perhatikanlah  mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan 

dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri 

(merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok. 

 

Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Perencana semua makhluk ciptaannya, 

Allah adalah Maha Merencanakan, Al-Bari, sifat tersebut menjadi inspirasi bagi 

umat islam terutama para manajer. Karena pada dasarnya manajer yang harus 

mempunyai banyak konsep tetang manajemen termasuk di dalamnnya 

perencanaan pemimpin yang adalah yang mempunyai visi dan misi, dan 

membangun kedua hal tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Visi 

dan misi merupakan hasil dari perencanaan yang baik dan matang. 

                                                 
11

 Ibid h. 799 
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g. Perbaikan terus–menerus 

 

 “Barang siapa yang dua harinya (hari ini dan kemarin) sama maka ia telah 

merugi, barangsiapa yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya maka ia 

tergolong orang-orang yang terlaknat.
12

 

Uangkapan ini tampaknya memberikan pesan-pesan agar dalam 

kehidupan lembaga pendidikan Islam ada tradisi yaitu :  

1) Anjuran untuk selalu meningkatkan kualitas hidup mereka dari satu masa 

ke masa 

2) Anjuran untuk mewujudkan kreativitas dalam kehidupan mereka  

3) Anjuran untuk mengadakan evaluasi secara terus – menerus  

4) Anjuran untuk menumbuhkan kesadaran penyempurnaan secara terus – 

menerus 

5) Anjuran untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan positif secara terus – 

menerus  

6) Anjuran untuk membandingkan kondisi dan mengambmil yang terbaik.
13

  

Hadist tersebut menjelaskan pentingnya akan manajemen mutu terpadu 

yang merupakan sebuah proses perbaikan secara terus menerus dalam 

mencapai perguruan tinggi yang bermutu. Perbaikan terus menerus, artinya 

                                                 
12

 Hadits Soheh Bukhori Muslim. hal.117 
13

 Mujamil Komar, Manajemen Pendidikan Islam, (Gelora Aksara Pratama: 2007), h.222 
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mutu selalu diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan yang menyangkut 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

h. Berbuat Profesional  

“Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat-saat 

kehancurannya”. Salah seorang bertanya: “Bagaimana bentuk menyia-

nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Apabila urusan 

itu diserahkan (dipercayakan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka 

tunggulah saat-saat kehancurannya”.
14

 

Manajemer mempunyai peran dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Manajemen sumber daya manusia berfungsi sebagai pengatur dan pengelola 

pendidikan sehingga dihasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas 

sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. pimpinan sebagai manajer 

sebuah lembaga sangat dibutuhkan dalam pengembangan lembaga 

pendidikan, peran pemimpin yang efektif dan efisien akan mempercepat 

dalam meningkatkan kualitas sebuah lembaga. Apabila lembaga-lembaga 

pendidikan berupaya mengembangkan institusinya masing masing maka 

akan terwujudlah mutu pendidikan yang berkualitas. 

Posisi manajemer menjadi sangat penting dan utama karena keberhasilan 

dalam pendidikan didasari pada pengelolaan sumber daya manusia yaitu 

                                                 
14

 Op.Cit. hal. 117 
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pimpinan dan dosen dan setaf serta elemen yang terkait sehingga output 

yang dihasilkan mempunyai standar pendidikan bermutu. 

B. Landasan Filosofis Tentang Manajemen Mutu Pendidikan 

Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir 

dalamjiwa” (Hakim dan Saebani, 2008:260). Filsafat ini dimiliki oleh Plato 

(427-47M) dan tilsgat modern yang dipelopori oleh J.G. Fichte (1762-1814 

M),Schelling (1775-1854 M), dan Hegel (1770-1831). Idealisme adalah 

suatualiran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat 

dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Idealisme merupakan 

madzhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan apriori atau 

deduktif dapat diperoleh manusia dengan akal. Lawan rasionalisme adalah 

empirisme bahwa pengetahuan bukan diperoleh melalui rasio (akal), 

melainkan melalui pengalaman empiris. Orang empiris sangat sulit menerima 

paham bahwa semua realitas adalah mental atau bergantung kepada jiwa atau 

roh karena pandangan itu melibatkan dogma metaiisik. Pemikiran falsafah 

Plato menurut Syadali (Hakim dan Saebani: 193) bahwa:  

Dunia lahir adalah dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan 

“berwarna-warni. Semua itu adalah bayangan dari dunia idea. Sebagai 

bayangan, hakikatnya adalah tiruan dari yang asli, yaitu idea. Oleh karena 

itu, dunia pengalaman ini berubah-ubah dan bermacarn-macam, sebab 

hanyalah mempakan tiruan yang tidak sempurna dari idea yang sifatnya 

bagi dunia pengalaman. Barang-barang di dunia ini semua ada contohnya 

yang ideal di dunia idea” 
15

 

                                                 
15

 Syadali Hakim dan Saebani. 261 
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Syadali kemudian menjelaskan bahwa: “Keadaan idea bertingkat- 

tingkat. Tingkat idea tertinggi adalah idea kebaikan, di bawahnya idea jiwa 

dunia, yang menggerakkan dunia. Berikutnya idea keindahan yang 

menimbulkan seni, ilmu, pendidikan, dan politik”. Gagasan Plato tentang 

alam idea telah membuka filsafat berikutnya tentang etika Plato. Etika Plato 

bersifat rasional dan mencerminkan intelektualitas yang tinggi. “Dasar 

ajarannya adalah mencapai budi baik. Budi ialah tahu. Orang yang 

berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik”. Pendapat Plato seterusnya 

tentang etika bersendi pada ajarannya tentang idea. Dualisme dunia dalam 

teori pengetahuan diteruskannya ke dalam praktik hidup. Oleh karena itu, 

kemauan seseorang tergantung kepada pendapatnya, nilai kemauannya itu 

ditentukan pula oleh nendapat itu. Pengetahuan sebenamya yang dicapai 

dengan dialektika, timbul budi yang lebih tinggi daripada yang dibawakan 

oleh pengetahuan dari pengertian. Jadi, menurut Plato ada dua macam 

budiyaitu: Pertama, budi filosofi yang timbul dari pengetahuandengan 

pengertian; dan kedua, budi biasa yang terbawa oleh kebiasaan orang banyak.  

Idea Plato sebenarnya lebih merupakan obyek yang universal, ideanya 

tidak spesitik tentang mental. Namun, ideanya sejalan dengan idealisme 

modern yang diusung oleh J.G. Fichte, Schelling, dan Hegel yang 

mengajarkan bahwa hakikat yang nampak itu bewvatak (khas) spiritual. 

Dengan demikian menurut Fichte (Hakim dan Saebani, 2008: 261): “Realitas 

merupakan buah dari hasil aktivitas fikir subjek”. Fichte mengomentari 

tentang etika, menurutnya bahwa “tugas moral manusia didasarkan atas 
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pikiran bahwa manusia wajib menghargai dirinya sebagai makhluk yang 

bebas dan senantiasa berbuat dengan tidak melanggar kebebasan orang 

lain”.
16

  

 

C. Landasan Teoritis Tentang Manajemen Mutu Pendidikan 

1. Teori Pendidikan  

Pendidikan di sekolah berasrama pada penelitian ini didasari atas teori 

konvergensi/teori fitrah. “Pandangan konvergensi memberikan penjelasan 

tentang pentingnya pembawaan atau hereditas dan lingkungan dalam 

perkembangan anak” (Tirtahardja, 2008: 196).
17

  

Menurut teori ini setiap anak yang lahir memiliki potensi yang berupa 

pembawaan, namun pembawaan yang sifatnya potensial harus dikembangkan 

melalui pengaruh lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan. Tugas 

pendidik adalah menghantarkan perkembangan potensi anak secara optimal 

agar menjadi anak yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, dan 

bangsanya. Teori konvergensi ini dikembangkan oleh William Stern seorang 

ahli pendidikan berkebangsaan Jerman  menjelaskan:  

Seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun 

pembawaan buruk. Dalam proses perkembangan anak, baik faktor 

pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai faktor 

yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan 

berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai 

dengan perkembangan bakat itu. 

 

                                                 
16

 Op.Cit hal. 261 
17

 Tirtahardja, Ilmu Pendidikan, hal. 196 
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Teori konvergensi merupakan teori moderasi antara aliran empirisme 

yang dipelopori oleh John Locke  yang mengembangkan teori “tabula rasa” 

dengan aliran nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer John Locke  

mengatakan: “knowledge comes jrom external stimulation, that man is 

receiver and transmitter”. Bagi John Locke manusia adalah makhluk pasif 

yang tergantung pada pengaruh lingkungannya. Lingkungan yang baik akan 

menjadikan manusia itu baik dan lingkungan yang buruk juga akan 

menjadikan manusia itu buruk pula. Sedangkan Schopenhauer (Tircahardja, 

2008: 198) menjelaskan “Bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan 

buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh anak didik itu 

sendiri, yang jahat akan mnenjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik”.  

Teori konvergensi dari William Stern ini sejalan dengan teori fitrah 

(potensi), sebuah teori yang berlandaskan hadits Nabi SAW yang 

menjelaskan tentang manusia, khususnya anak sebagai subyek didik bahwa 

manusia dilahirkan membawa fitrah (potensi). Berkaitan dengan potensi 

Syaibani menjelaskan : 

Manusia mempunyai tiga kekuatan yang sama pentingnya, laksana sebuah 

segitiga yang sisi-sisinya sama panjang. Potensi yang dimaksud ialah 

jasmani, akal, dan roh. Kemajuan, kebahagiaan, dan kesempurnaan 

kepribadian manusia bergantung pada keselarasan ketiga potensi itu.
18

  

 

2. Teori Manajemen Mutu Pendidikan  

Teori manajemen mutu pendidikan pada disertasi bersandar pada teori 

manajemen mutu total yang digagas oleh Juran yang dikenal dengan Trilogi 

                                                 
18

 Op.Cit. hal. 261 
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Juran, yaitu perencanaan mutu, pelaksanaan yang bersifat pengendalian, dan 

evaluasi yang bersifat peningkatan. Landasan teori tersebut kemudian 

diperkuat oleh beberapa pakar manajemen mutu total (TQM) yang muncul 

kemudian yaitu Besterfield, Jerome, Lakhe and Mohante, dan Gasper.Trilogi 

.furan merupakan penyernpurnaan dari fungsi-fungsi manajemen yang 

dikembangkan dalam manajemen ilmiah. Langkah-langkah yang dibutuhkan 

untuk perencanaan mutu menurut Juran adalah:  

1) Identifikasi pelanggan. Setiap orang yang akan dipengaruhi adalah 

pelanggan;  

2) Menentukan kebutuhan pelanggang  

3) Menciptakan keistimewaan produk yang dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan;  

4) Menciptakan proses yang mampu menghasilkan keistimewaan produk 

di bawah kondisi operasi;  

5) Mentransfer rencana kepada level operasi.
19

  

 

Juran menyatakan bahwa perencanaan mutu seharusnya melibatkan 

partisipasi mereka yang akan dipengaruhi oleh rencana. Juga mereka yang 

merencanakan mutu seharusnya dilatihdalam menggunakan metode-metode 

modern dan alat-alat perencanaan mutu. Pendekatannya terhadap 

pengendalian mutu melibatkan beberapa aktivitas, yaitu: 

“Menilai/mengevaluasi kinerja aktual, Membandingkan yang aktual dengan 

sasaran, dan mengambil tindakan atas perbedaan antara yang aktual dengan 

sasaran”.  

                                                 
19

 Juran   
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Juran mendukung penyelesaian kepada tingkat paling bawah dalam 

perusahaan melalui penempatan karyawan ke dalam keadaan swakendali (self 

Control). Ia juga memungkinkan mereka membuat keputusan berdasarkan 

pada fakta-fakta. Pendekatannya terhadap perbaikan mutu memuat hal-hal 

berikut: 1) Mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan 

perbaikan mum setiap tahun; 2) Mengidentifikasi bagian-bagian yang 

membutuhkan perbaikan dan melakukan proyek perbaikan; 4) Membentuk 

suatu tim proyek yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan Setiap 

proyek perbaikan; dan memberikan tim-tim tersebut apa yang mereka 

butuhkan agar dapat mendiagnosis masalah guna rnenentukan sumber 

penyebab utama, memberikan solusi, dan melakukan pengendalian yang akan 

mempeltahankan keuntungan yang diperoleh.  

 

D. Landasan Konseptual Tentang Manajemen Mutu Pendidikan 

1. Konsep Manajemen Mutu 

Perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan yang semakin 

kuat mengarah  pada  pendidikan  sebagai  investasi  kini  telah  

mengkondisikan  semua sektor  pendidikan  harus  menjadi  lembaga  yang  

mampu  memberikan  nilai  balik ekonomi   yang   menguntungkan.   

Perguruan   tinggi   harus   mampu   menjadikan lulusan yang handal 

berkompetisi, dapat memberikan penguatan secara individual untuk 

penyebaran ilmu pengetahuan, sehingga lembaga pendidikan harus proaktif 
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dan menjadi lembaga yang efisien dan efektif.
20

 Untuk  merealisasi  status  

perguruan  tinggi  yang  mampu  kompetisi  dan mampu menjadi tumpuan 

investasi masyarakat, maka kehadiran penjaminan mutu pendidikan tinggi 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku stakeholders menjadi  

sangat  penting,  begitu  pentingnya  bahkan Asia  Development  Bank  pun 

mendorongnya   melalui   sumbangan   anggaran   untuk   peningkatan   

mutu.
21

 

Menurut Sallis, sikap terhadap penjaminan mutu sangat beragam   

karena   ada   perguruan   tinggi   yang   mulai   sadar   untuk   melakukan 

perbaikan penyelenggaraan pendidikan ada yang belum memerlukannya.
22

 

Perbedaan   sikap   terhadap  penyelenggaraan   penjaminan   mutu   karena 

adanya  perbedaan  persepsi  atas  hakikat  kualitas  itu  sendiri,  sebab  

gambaran tentang   mutu   banyak   orang   mempunyai   kesimpulan   yang   

berbeda bahkan berlawanan.  Kualitas seringkali menjadi sulit diukur.  

Kualitas  dianggap  sebagaikonsep enigmatic yaitu konsep yang wujud dan 

pelaksanaan menurut pemahaman dan  tafsir  orang  perorang.
23

  Selama  ini  

kualitas  selalu dianggap sama dengan produk
24

 dan dalam hal ini  kualitas  

                                                 
20

B. Satriyo Soematri, TheIndonesian Higher Education 2003 2010, (Jakarta:Directorate 

General Of Higher Education. 2004), h. 1 
21

 S.A. Chowdhury, Paperon Openingremarksof Seminaron Higher education 

Governance. Bali 25-27 April 2004 
22

Edward Sallis, Total Qualiry Management in Education. (London: Koganpage Limited 

2001),h.7 
23

 Edward Sallis, Total Qualiry Management in Education. (London: Koganpage Limited 

2001),h.1 
24

Harvey L dan Green D. 1993,h 177 
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dipersepsikan  sebagai  mutu  lulusan.  Fokus  penjaminan  mutu  di banyak 

perguruan tinggi mengarah pada aspek pembelajaran.
25

 

Dalam perspektif manajemen pendidikan, penjaminan mutu 

memiliki nilai penting yang signifikan karena penjaminan mutu bersifat 

spesifik dan eksistensinya  sangat  tergantung  pada  sistem  tempat  

berlakunya  jaminan  mutu berada,  sehingga  dapat  berbeda  antara  

perencanaan  desain  dengan  pendekatan yang diterapkan. Dalam hal ini  

jaminan  mutu sebagaimana diklasifikasikan oleh Ellis,   Roger   dapat   

diposisikan   dalam   posisi   latent,   radical   atau   sebagai development.
26

  

Kedudukan  penjaminan  mutu  sangat  dipengaruhi  oleh bagaimana   

situasional kelembagaan   itu   sendiri.   Robin,   Stephen memberikan  

penggambaran  bahwa  dalam tingkat sistem implementasi  kebijakan 

kelembagaan   seperti   penjaminan   mutu   selalu   melibatkan   budaya   

organisasi, struktur kelembagaan maupun penataan kerja organisasi 

sehingga dalam kebijakan yang sama bisa saja kelembagaannya, tata 

kerjanya berlainan.
27

Ada dua penjaminan mutu perguruan tinggi yaitu 

penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. 

1. Penjaminan mutu internal yaitu:  

a. Pemantauan Berkelanjutan 

 Pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan 

akademik menjadi tanggungjawab fakultas secara keseluruhan, dalam hal 

                                                 
25

 NS Degeng, Slrgtegi Pembelajaran, Mengorganisasi isi dengan model Elaborasi. 

Jakarta : Ikatan Profesi Teknologi pendidikan Indonesia, 1997), h.10 
26

 NS Degeng, Slrgtegi Pembelajaran, Mengorganisasi isi dengan model Elaborasi. 

Jakarta : Ikatan Profesi Teknologi pendidikan Indonesia, 1997), h.7 
27

Robin,   Stephen   (2001:   24) 
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ini dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Untuk mendukung 

pelaksanaan ini, Wakil Dekan Bidang Akademik dibantu oleh beberapa 

komisi atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 

satuan kegiatan akademik yang lebih kecil. Dengan adanya pemantauan 

berkelanjutan, maka setiap saat bisa dilakukan pengecekan apakah 

pelaksanaan kegiatan akademik sudah sesuai dengan standard akademik 

dan tindakan perbaikan dapat segera direncanakan dan dilaksanakan. 

 

b. Evaluasi oleh Mahasiswa, Lulusan dan Pengguna 

 Dalam Sistem Jaminan Mutu ini mahasiswa juga dilibatkan dalam 

pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan akademik. Mahasiswa akan 

ikut duduk sebagai anggota dalam berbagai komisi atau kelompok 

koordiriasi. Evaluasi dan mahasiswa dapat berupa umpan balik secara 

langsung dalam rapat-rapat rutin komisi atau kelompok koordiriasi. Di 

samping itu, mahasiswa juga secara reguler diminta untuk mengisi 

kuesioner mahasiswa. 

Evaluasi dari lulusan dan pengguna lulusan dapat dilakukan 

melalui kuesioner yang dikirimkan secara berkala, tergantung kesepakatan 

prodi masing masing. Bila dikehendaki, fakultas dapat melaksanakan 

penelusuran lulusan (tracer study). 

c. Evaluasi Diri 

Kernampuan melakukan evaluasi diri menunjukkan kematangan 

suatu institusi. Evaluasi diri merupakan suatu kegiatan yang sangat penting 

sehingga disebut sebagai salah satu kegiatan utama dalam sektor 
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pendidikan tinggi seperti dikemukakan dalam Undang-Undang No. 

25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional. 

Evaluasi diri program studi ataupun institusi pendidikan bukan 

hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus, misalnya 

dalam rangka menghadapi akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional-

Perguruan Tinggi (BAN-PT) ataupun untuk mengajukan proposal suatu 

proyek tertentu. Seyogyanya kegiatan evaluasi diri menjadi suatu kegiatan 

yang rutin dalam rangka melakukan penjaminan mutu internal serta untuk 

melengkapi data dasar dari setiap program studi dan institusi pendidikan 

tinggi. 

Ada dua macam Evaluasi Diri, yaitu Evaluasi Diri Program Studi 

dan Evaluasi Diri Institusi. Evaluasi Diri Program Studi dilaksanakan 

setiap tahun di akhir tahun ajaran sebelum ada visitasi dan Tim Auditor 

Akademik Internal. Evaluasi diri ini dilakukan oleh setiap prodi untuk 

menganalisis sejauh mana prodi yang bersangkutan telah secara efektif 

mengelola mutu program pendidikannya. Evaluasi Diri Institusi 

dilaksanakan pada tahun terakhir masa studi prodi atau paling lama 5 

tahun sekali (misalnya suatu prodi memiliki masa studi 4 tahun, maka 

Evaluasi Diri Institusi dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Evaluasi diri ini 

merupakan analisis terhadap pencapaian tujuan pendidikan (learning 

outcomes) dari program studi. 
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d. Audit Akademik Internal  

 Audit Akademik Internal meliputi pengumpulan informasi secara 

sistematis dan melakukan verifikasi untuk menilai apakah keseluruhan 

kegiatan akademik berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

2.   Penjaminan Mutu Eksternal 

Jaminan mutu eksternal diperlukan untuk meyakinkan komparabilitas 

dari suatu prodi dari berbagai perguruan tinggi, baik secara nasional maupun 

internasional. Selain itu juga untuk meningkatkan “keyakinan” bahwa lulusan 

suatu prodi memenuhi standard atau baku mutu (benchmark) tertentu. 

a.  Mutu Pendidikan Tinggi secara Kolektif 

 Standard kompetensi dari suatu program studi bisa ditetapkan oleh 

organisasi profesi ataupun asosiasi subyek atau kelompok disiplin 

ilmunya, sehingga badan-badan inilah yang menentukan standard profesi. 

Prodi akan menggunakan standard profesi tersebut sebagai standard 

pendidikannya, sehingga lulusannya diharapkan dapat memenuhi kriteria 

standard profesi. 

b.  Penguji Eksternal (External Examiner) 

 Pencapaian standard pendidikan tinggi dapat pula dicapai melalui 

penguji eksternal. Penguji eksternal memiliki dua peran, yaitu: 

1) Untuk meyakinkan bahwa gelar/sebutan akademik yang diberikan oleh 

suatu prodi dapat sesuai dengan standard kompetensi yang telah 

ditetapkan dan sebanding dengan prodi dari universitas lain. 

2) Untuk meyakinkan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa 

dilaksanakan secara adil sesuai jenjang pencapaian mahasiswa. 
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Tanggung jawab seorang penguji eksternal adalah sebagai berikut 

(bisa sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kesepakatan setiap prodi): 

1) Mempelajari laporan evaluasi diri dari program studi yang 

bersangkutan. 

2) Melakukan kunjungan ke program studi untuk mengamati secara 

langsung pelaksanaan prodi. 

3) Menyetujui perubahan sistem penilaian mahasiswa yang akan 

mempengaruhi mahasiswa pada saat yang bersangkutan. 

4) Mempelajari kegiatan-kegiatan penilaian mahasiswa. 

5) Mempelajari contoh-contoh nilai mahasiswa dan laporan hasil kerja 

mahasiswa (bisa mengamati secara langsung presentasi mahasiswa, 

baik secara individual maupun kelompok). 

 

c. Tim Kaji Ulang Eksternal (External Reviewer) 

 Tim Kaji Ulang Eksternal (TKUE) terdiri dari Subject-specialist 

Reviewer dan institutional Reviewer dengan perincian tugas sebagai 

berikut: 

Subject-specialist Reviewer bertugas untuk: 

1) Membaca dan menganalisis laporan evaluasi diri yang disiapkan oleh 

program studi serta dokumentasi lain yang diberikan sebelum visitasi. 

2) Mengunjungi prodi untuk mengumpulkan dan memverifikasi bukti. 

3) Melakukan penilaian terhadap pencapaian standard akademik serta 

mutu belajar mengajar. 

4) Menyusun laporan.  

 

Institutional Reviewer bertugas untuk: 

1) Membaca dan menganalisis Laporan Evaluasi Diri yang disiapkan oleh 

Fakultas serta dokumen lain yang diberikan sebelum visitasi. 

2) Mengunjungi Fakultas untuk mengumpulkan dan memverifikasi bukti. 

3) Menilai bagaimana institusi mengelola standard dan mutu akademik. 

4) Menyusun laporan hasil kaji-ulang. 

 

Dari definisi jaminan mutu terlihat bahwa jaminan mutu 

memerlukan organisasi yang akan mewadahi kegiatan-kegiatan 

pemantauan dan evaluasi secara terus menerus dari kegiatan akademik. 

Organisasi jaminan mutu akademik yang dikembangkan di UGM dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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a. Tingkat Universitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Jaminan Mutu Tingkat Universitas 

 

b. Tingkat Fakultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep Jaminan Mutu Tingkat Fakultas 
 

* Untuk fakultas dengan satu program studi tugas-tugas TK2A dilaksanakan sekaligus oleh 

K3A 

 
Membahas tentang Mutu, maka penulis mengangap perlu menjelaskan 

tentang apa itu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu 

dari kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kedua 

kata itu digabung menjadi managere yang artinya menangani. Managere 



40 

 

 

diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kerja to manage, dengan 

kata benda management dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan 

manajemen. Akhirnya management diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

menjadi manajemen atau pengelolaan.
28

 Menurut Sugiyono, terdapat banyak 

definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli antara lain
29

: 

Terry, Management is distinct process consisting of planning, 

organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish 

stated objectives by use of human being and other resources. Manajemen 

adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengontrolan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.  

Kast & Rosenzweig, Management is a process of planning, organizing, 

actuating, and controling activities. Management involve the coordination of 

human and materials resources toward objective accomplishment. Manajemen 

itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan suatu 

aktivitas. Manajemen melakukan koordinasi sumberdaya manusia dan 

sumberdaya lain untuk mencapai tujuan.Rue dan Byars, Management is a form 

of work activities coordinating and organization’s resourceland, labour and 

capitaltoward accomplishing organizational objectives. Manajemen adalah 

bentuk kerjasama dalam melaksanakan suatu aktifitas melalui 

pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai sumber seperti lahan, tenaga 

kerja dan modal dalam upaya mencapai tujuan organisasi.Sementara Nanang 

                                                 
28

 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan ( Jakarta : PT. Bumi 

Aksara, 2006), h. 3 
29

 Sugiyono, Perspektif Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: t.p., t.t), h. 4-6 
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Fattah, mengartikan manajemen sebagai proses merencana, mengorganisasi, 

memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar 

tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
30

 Dari berbagai pendapat 

para ahli diatas, maka dapat diambil pemahaman bahwa manajemen 

merupakan kegiatan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap sumberdaya yang 

ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Atau secara singkat dapat 

dikatakan bahwa manajemen adalah proses pengelolaan sumberdaya yang ada 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Mengambil contoh kerangka konsep jaminan mutu yang dikembangkan 

di UGM, manajemen penjaminan mutu akademik dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 1 
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Gambar 4. Pelaksanaan Jaminan Mutu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 Pelaksanan Peningkatan Mutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN: Menjaga dan meningkatkan Kualitas, Relevansi, Iklim Akademik 
Q  A A A E :   Quality, Autonomy, Accountability, Accreditation, Evaluation. 

RA  I S E + + :  Relevance, AcademicAtmosphere, International Managemen, Sustainability,   

Efficiency & Productivity, Access & Equity, Leadership. 

Peningkatan Mutu 
(Quality Improvement) 

Jaminan Mutu 

(Quality Assurance) 
 

Internal 

-   Evaluasi berkelanjutan 

- Evaluasi oleh mahasiswa, lulusan, 

pengguna lulusan. 

- Evaluasi Diri 

Eksternal 

-  Standard 

-  Kajian Ulang Eksternal 

-  Penguji Eksternal 

 

 

Indikator Keberhasilan 

Akademik 

 
Universitas (umum) 

- Indikator Masukan 

- Indikator Proses 

- Indikator Keluaran 

 

Program Studi (khusus) 

Kesesuaian dengan 

kompetensi dan spesifikasi 

program studi 

Pelaksana Peningkatan Mutu: 

Pimpinan dan pengurus 

universitas dan fakultas 

Penanggung jawab: 

Pimpinan dan pengurus 

universitas dan fakultas 

MASUKAN 
Dosen - Mahasiswa 

KELUARAN 
Lulusan 

PROSES 
Proses Belajar Mengajar 



43 

 

 

2. Pelaksana Jaminan Mutu 

1) Tim Jaminan Mutu pada semua tingkat 

Konsep Sistem Jaminan Mutu Akademik UGM 

Indikator kinerja penyelenggara kegiatan akademik terdiri atas 

indikator yang bersifat umum maupun yang khusus (spesifik) untuk suatu 

program studi. Indikator yang bersifat umum antar lain: 

a. Indikator Masukan: 

1) Nilai ijazah calon mahasiswa. 

2) Nilai tes seleksi mahasiswa baru. 

3) Jumlah dan kompetensi staf pengajar. 

b. Indikator Proses: 

1) Kesesuaian proses dengan kerangka standard akademik. 

2) Angka putus kuliah/pindah prodi. 

c. Indikator Keluaran: 

1) IPK (Indeks Prestasi Komulatif). 

2) Lama Studi. 

Indikator yang bersifat khusus terutama adalah kesesuaian proses 

dan keluaran dengan spesifikasi dan kompetisi program studi. Kegiatan 

peningkatan mutu dilaksanakan secara menerus dan menjadi tanggungjawab 

dari eksekutif pada semua tingkat (universitas, fakultas, jurusan, bagian). 

Kegiatan jaminan mutu merupakan tanggungjawab eksekutif pada semua 

tingkat yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim pelaksana Jaminan Mutu. 
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2) Proses Jaminan Mutu Akademik. 

 

 Proses Jaminan Mutu dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Proses Jaminan Mutu Akademik 

Manajemen sebagai suatu ilmu dan teknik untuk mendesain atau 

mengelola tidak lepas dari fungsi-fungsi dan kewajiban manusia yang telah 

ditetapkan Allah, antara lain:  

1. Fungsi manusia sebagai khalifah Allah,  

 

 

 

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. 

(Q.S. Al-Baqarah : 30)
31

 

Jadi dibumi ini manusia ditugaskan menjadi khalifah-Nya. Khalifah 

sendiri berarti wakil atau pengganti. Karena tugasnya yang demikian, maka 

                                                 
31

 Departemen Agama RI Op Cit h 6 
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manusia sebagai wakil Allah, tidak diperbolehkan berbuat kerusakan di 

muka bumi ini. Tugas sebagai khalifah ini merupakan ujian bagi manusia, 

apakah ia berhasil atau gagal dalam mengemban misinya. Manusia (al 

insan) sebagai khalifah Allah dimuka bumi diberi tanggungjawab dan 

amanah untuk memeliharan bumi ini, karena kekhususannya dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk, diberi ilmu, diberi akal dan diberi 

kemampuan. 

Tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan dalam kehidupan. Tugas ini adalah dalam rangka 

pengabdian/ibadah. Dalam hal ini manusia dibekali sistem kehidupan dan 

sarana kehidupan. Sistem kehidupan mengatur segala aspek dari kehidupan 

manusia yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah yang terkenal dengan 

hukum lima : wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Sedangkan sarana 

kehidupan adalah segala sarana dan prasarana yang diciptakan Allah untuk 

kepentingan manusia seperti udara, air, tumbuhan, hewan dan harta benda 

lainnya. Dalam bahasa lain sebagai khalifah dan hamba, manusia dibekali 

syariah dan sumber daya. 

 

2. Kewajiban manusia sebagai pengemban amanat Allah,  

ۖ

Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah 

mereka meyakini ayat-ayat kami. (Q.S Sajadah :24)
32

 

                                                 
32
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Sifat-sifat pokok seorang pemimpin tersebut ada empat syarat untuk 

menjadi pemimpin: Pertama, memiliki aqidah yang benar (aqidah salimah). 

Kedua, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas (`ilmun 

wasi`un) agar sebagai manajer bisa memberikan petunjuk yang benar dalam 

mengelola institusi. Ketiga, memiliki akhlak yang mulia (akhlaqulkarimah). 

Keempat, memiliki kecakapan manajerial dan administratif dalam mengatur 

urusan-urusan. 

Dengan mengetahui hakikat kepemimpinan di dalam Islam serta kriteria dan 

sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kita 

wajib untuk memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan 

Hadits. 

Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar beriman kepada Allah dan 

beriman kepada Rasulullah saw dilarang keras untuk memilih pemimpin 

yang tidak memiliki kepedulian dengan urusan-urusan agama (akidahnya 

lemah) atau seseorang yang menjadikan agama sebagai bahan 

permainan/kepentingan tertentu. Sebab pertanggungjawaban atas 

pengangkatan seseorang pemimpin akan dikembalikan kepada siapa yang 

mengangkatnya (masyarakat tersebut). Dengan kata lain masyarakat harus 

selektif dalam memilih pemimpin dan hasil pilihan mereka adalah "cermin" 

siapa mereka. 
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3. Perjanjian manusia dengan Penciptanya,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Anak 

Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami 

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 

"Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 

terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Q.S Al-Araf 172)
33

 

Ada kalanya suara hati itu tertutup, buta. Manusia sering mengabaikan 

pengakuan ini, yang justru mengakibatkan dirinya terjerumus ke dalam 

kejahatan, kecurangan, kekerasan, kerusakan, kehancuran [non- Fitrah] 

dan lainhal yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan, atau tidak efektif, 

Menurut AL Qur’an, sebelum bumi dan manusia di ciptakan, ruh manusia 

telah mengadakan perjanjian dengan ALLAH, ALLAH bertanya kepada 

jiwa manusia : “ Bukankah aku Tuhanmu ?” Lalu ruh manusia menjawab ; “ 

Ya, kami bersaksi ....! 

 

                                                 
33

 Ibid……h 232 
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4. hakikat eksistensi manusia di muka bumi.
34

 

Artinya:  Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.(Q.S Adz Dzariyaat : 56)
35

 

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala 

sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada 

melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. 

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, maka dapat diambil 

pemahaman bahwa manajemen merupakan kegiatan kemahasiswaan, fungsi-

fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan 

terhadap sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa manajemen adalah proses 

pengelolaan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. 

Sedangkan dalam perbincangan sehari-hari, istilah “bermutu” 

digunakan dalam arti “bermutu baik”, misalnya perguruan tinggi bermutu, 

makanan bermutu atau pelayanan bermutu, dan lain-lain. Dalam bahasa inggris 

juga demikian : “quality food, “ quality service”, jadi tidak selalu disebut kata 

“baik” atau “good” atau good quality”. Dalam pemahaman umum, mutu berarti 

“sifat yang baik” atau “goodness”,. Tapi apa yang dimaksud dengan “sifat yang 

baik” tidak selalu jelas, tolok ukurnya perlu diteliti. 

                                                 
34

Mochtar Effendy, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam. Jakarta: 

PT. Bharata Karya Aksara,1986) h. 16 
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Dalam menentukan barang atau jasa dapat digunakan ukuran subjektif. 

Apabila seseorang melihat sebuah mobil dan menurut pandangannya baik, 

maka menurut orang itu baik tersebut bermutu. Mutu yang ditentukan secara 

subyektif atau hanya oleh satu pihak adalah mutu dalam arti absolut atau 

bersifat absolut.  

Dalam konsep  klasik, mutu suatu produk ditentukan oleh produsen 

sedangkan dalam konsef modern mutu ditentukan oleh konsumen atau 

tergantung pada penilaian konsumen. Dalam konsep klasik ini mutu 

menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat ”baiknya” suatu 

barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga. Adapun 

dalam konsep relatif mutu menunjukkan kepada sifat suatu produk apakah 

memuaskan konsumen atau tidak.
36

 

Dengan demikian konsep mutu yang bersifat absolut, derajat (degree) 

baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga barang atau 

jasa itu serta tingginya standar atau tingginya penialaian dari lembaga yang 

memproduksi atau memasok barang itu. Sedangkan pada konsep mutu yang 

bersifat relatif, derajat mutu itu tergantung pada penilaian pelanggan yang 

memanfaatkan produk tersebut. Filosofi klasik tentang mutu dewasa ini telah 

berubah. Perubahan itu dapat diidentifikasi dari orientasinya yang semula pada 

produsen telah bergeser pada pelanggan. Mutu suatu produk tidak ditentukan 

                                                 
36

Ali, M, Manajemen Mutu dalam Manajemen Mutu Pendidikan.( Jurnal Mimbar 
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oleh produsen, melainkan ditentukan oleh pelanggan dengan kriteria yang 

digunakan adalah memuaskan atau memenuhi pelanggan.
37

 

Dalam pengertian lain seperti yang dikemukakan oleh Juran bahwa 

mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Lebuh lanjut dia 

menjelaskan bahwa mutu didefinisikan sebgai M-Kecil dan M-besar. M-Kecil 

adalah mutu dalam arti sempit, berkenaan dengan kinerja bagian perguruan 

tinggi, dan tidak dikaitkan dengan kebutuhan semua jenis pelanggan.  

M-Besar adalah mutu dalam arti luas, berkenaan dengan seluruh 

kegiatan perguruan tinggi yang dikaitkan dengan kebutuhan semua jenis 

pelanggan. M-Besar inilah yang kemudian dimaksudkan dengan mutu 

terpadu.
38

 Selanjutnya Crosby  menjelaskan bahwa dalam pengertian mutu 

terkandung makna “kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, 

delivery, maintainability, and cost effectiveness.  

Merujuk dari berbagai pendapat yang dikemukakan di atas, bahwa mutu 

tidak hanya sekedar sebagai arti dari mutu, akan tetapi lebih luas dari itu. Ada 

makna lain yang mengikutinya yaitu mengarah pada pencapaian yang paling 

sempurna suatu produk yang dihasilkan atau layanan jasa yang diberikan. Jasa 

yang sempurna hendaknya memenuhi dua kriteria kepuasan baik dari sisi 

konsumen maupun sisi produsen sebagai penghasil jasa atau produk tersebut. 

Dalam lingkup pendidikan berarti antara proses dan hasil pendidikan yang 

bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah 

arah, maka mutu dalam artian hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh 
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perguruan tinggi, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun 

atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu 

pada mutuhasil (output) yang ingin dicapai. Pengertian mutu perlu dirumuskan 

secara jelas sehingga perguruan tinggi memiliki acuan untuk bekerja. Ton 

Vroeijenstijn menyatakan bahwa mutu (quality) merupakan kondisi dasar 

untuk mampu berkompetisi, memiliki daya tarik (attractiveness) dan untuk bisa 

bertahan (survival).Dengan menggabungkankan beberpa definisi tersebut 

UGM mendefenisikan mutu pendidikan tinggi sebagai berikut : Mutu 

pendidikan tinggi adalah pencapaian tujuan dan kompetensi lulusan yang telah 

ditetapkan oleh instansi pendidikan tinggi didalam rencana strategisnya, atau 

kesesuaian dengan standard yang telah ditentukan.   

Secara luas pengertian mutu pendidikan tinggi dapat mencakup aspek 

sarana/prasarna, organisasi, manajemen, masukan, proses, keluaran yang dapat 

memuaskan pelanggan internal (dosen, staf administrasi, pengelola universitas) 

serta pelanggan eksternal (mahasiswa, orang tua, masyarakat pengguna serta 

masyarakat yang lebih luas). 

a. Unsur-unsur masukan antara lain:  

1). Mahasiswa. 

2). Dosen dan staf administrasi 

3). Keuangan. 

4) Sarana/Prasarana. 

5). Informasi. 

 

b. Unsur-unsur proses mencakup; 

1). Prodi 

2). Proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar 

3). Sistem manajemen  
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c. Unsur-unsur  keluaran antara lain; 

 1). Lulusan 

 2). Penelitian 

 3). Pengabdian kepada masyarakat 

 

Mutu pendidikan tinggi bersifat proaktif artinya institusi pendidikan 

tinggi memiliki produk (lulusan) yang secara terus menerus menyesuaikan 

dirinya dengan perkembangan ilmu dan teknologi,  serta realitas sosial yang 

terus berkembang secara dinamis.Dengan kata lain tanggung jawab perguruan 

tinggi dalam school based quality improvement bukan hanya pada proses, 

tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Untuk 

mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh perguruan tinggi terutama yang 

menyangkut aspek kemampuan akademik atau “kognitif” dapat dilakukan 

benchmarking (menggunakan titik acuan standar pendidikan). Mutu memiliki 

14 karakteristik seperti berikut ini
39

: 

1. Kinerja (performa): berkaitan dengan aspek fungsional perguruan 

tinggi. Misalnya: kinerja dosen dalam mengajar baik, memberikan 

penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan 

bahan pelajaran lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif 

perguruan tinggi baik yang ditandai hasil belajar tinggi, lulusannya 

banyak, putus perguruan tinggi sedikit, dan yang lulus tepat waktu 

banyak. Akibat kinerja yang baik maka perguruan tinggi tersebut 

menjadi perguruan tinggi favorit. 
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2. Waktu wajar (timeliness): selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya: 

memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Waktu ulangan tepat. 

Batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar. Waktu untuk dosen 

naik pangkat wajar. 

3. Handal (reliability): usia pelayanan prima bertahan lama. Misalnya: 

pelayanan prima yang diberikan perguruan tinggi bertahan dari tahunke 

tahun, mutu perguruan tinggi tetap bertahan dari tahun ke tahun. 

Sebagai perguruan tinggi favorit bertahan dari tahun ke tahun. 

Perguruan tinggi menjadi juara tertentu bertahan dari tahun ke tahun. 

Dosen jarang sakit. Kerja keras dosen bertahan dari tahun ke tahun. 

4. Daya tahan (durability): tahan banting. Misalnya: meskipun krisis 

moneter, perguruan tinggi masih tetap bertahan, tidak tutup. Mahasiswa 

dan dosen tidak putus asa dan selalu sehat 

5. Indah (aestetics). Misalnya: eksterior dan interiorperguruan tinggi 

ditata menarik. Taman ditanami bunga dan terpelihara dengan baik. 

Dosen-dosen membuat media pendidikan yang menarik. Warga 

perguruan tinggi berpenampilan rapi. 

6. Hubungan manusiawi (personal interface): menjunjung tinggi nilai-

nilai 

7. Moral dan profesionalisme.Misalnya: warga perguruan tinggi saling 

menghormati, baik warga intern maupun ektern perguruan tinggi, 

demokratis, dan menghargai profesionalisme. 
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8. Mudah penggunaannya (easy of use). Sarana dan prasarana 

dipakai.Misalnya: aturan-aturan perguruan tinggi mudah diterapkan. 

Buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat 

waktu. Penjelasan dosen di kelas mudah dimengerti mahasiswa. Contoh 

soal mudah dipahami. Demonstrasi praktik mudah diterapkan 

mahasiswa. 

9. Bentuk khusus (feature): keunggulan tertentu.Misalnya: perguruan 

tinggi ada yang unggul dengan hampir semua lulusannya diterima di 

universitas bermutu untuk program pascanya. Unggul dengan bahasa 

Inggrisnya. Unggul dengan penguasaan teknologi informasinya 

(komputerisasi). Ada yang unggul dengan karya ilmiah kesenian atau 

olahraga. 

10. Standar tertentu (conformance to specification): memenuhi standar 

tertentu.Misalnya: perguruan tinggi sudah memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal (SPM), perguruan tinggi sudah memenuhi standar minimal 

ujian nasional atau perguruan tinggi sudah memenuhi ISO 9001:2000 

atau perguruan tinggi sudah memenuhi TOEFL dengan skor 650. 

11. Konsistensi (Consistency): keajegan, konstan, atau stabil.Misalnya: 

Mutu perguruan tinggi dari dahulu sampai sekarang tidak menurun 

seperti harus mengontrol nilai mahasiswa-mahasiswanya. Warga 

perguruan tinggi konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Apabila 

berkata tidak berbohong, apabila berjanji ditepati, dan apabila dipercaya 

tidak mengkhianati. 
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12. Seragam (uniformity): tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya: 

perguruan tinggi menyeragamkan pakaian perguruan tinggi dan pakaian 

dinas. Perguruan tinggi melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau 

pilih kasih. 

13. Mampu melayani (serviceability): mampu memberikan pelayanan 

prima.. Misalnya: perguruan tinggi menyediakan kotak saran dan saran-

saran yang masukmampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Perguruan 

tinggi mampu memberikan pelayanan primanya kepada pelanggan 

perguruan tinggi sehingga semua pelanggan merasa puas. 

14. Ketepatan (Accruracy): ketepatan dalam pelayanan. Misalnya: 

Perguruan tinggi mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

diinginkan pelanggan perguruan tinggi, dosen-dosen tidak salah dalam 

menilai mahasiswa-mahasiswanya. Mutu meliputi: 1) mutu produk, 2) 

mutu biaya, 3) mutu penyerahan, 4) mutu keselamatan, dan 5) mutu 

semangat / moril. Secara sederhana mutu memiliki karakteristik: 1) 

spesifikasi, 2) jumlah, 3) harga, dan 4) ketepatan waktu penyerahan.  

 

3. Konsep Pendidikan 

Pengertian pendidikan berasal dari kata Yunani “educare” yang berarti 

membawa keluar yang tersimpan, untuk dituntut agar tumbuh dan 

berkembang.
40

 Dan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah “tarbiyah”, 

berasal dari kata “raba-yarbu” yang berarti mengembang, tumbuh. “Seperti 

satu benih yang menumbuhkan tunas dan lembaganya, makin mengeras dan 
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kokoh batangnya hingga mengagumkan bagi banyak petani”
41

. Berikut ini 

merupakan defenisi pendidikan dari beberapa ahli:  

a. Johann Amos Comenuis. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus 

diorientasikan ke dunia sana (baka), keakhirat. Ia menekankan 

pendidikan budi pekerti dan kearifan.  

b. Menurut Hasan Langgulung : Pendidikan ialah yang memiliki 3 macam 

fungsi, yaitu : 

1) Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan 

tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini 

berkaitan erat dengan kelanjutan hidup (survival) masyarakat sendiri. 

2) Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan 

peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda.  

3) Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan 

kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan 

hidup (surviral) suatu masyarakat dan peradaban. Dengan kata lain, 

tanpa nilai-nilai keutuhan (integrity) dan kesatuan (integration) suatu 

masyarakat, maka kelanjutan hidup tersebut tidak akan dapat 

terpelihara dengan baik yang akhirnya akan berkesudahan dengan 

kehancuran masyarakat itu sendiri. 
42

 

c. John Dewey, Ia penganut aliran filsafat pragmatisme. Seorang pragmatis 

berpendapat bahwa suatu pengetahuan itu benar apabila pengetahuan itu 

berguna dalam memecahkan masalah kehidupan. Jadi mengandung nilai 

praktis. Pendidikan memiliki 2 aspek yakni aspek psikologis dan aspek 

sosiologis. Aspek psikologis artinya tiap anak mempunyai daya-daya 

atau potensi yang harus dikembangkan. Aspek sosiologis adalah bahwa 

perkembangan daya atau potensi itu diarahkan agar bremanfaat dalam 

kehidupan sosial.
43
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dalam 

pengertian yang luas adalah meliputi perbuatan atau semua usaha generasi tua 

untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, 

kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk 

menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah 

maupun rohaniah. 

Mutu merupakan hal fundamental yang harus diperhatikan setiap 

organisasi dalam memenangkan persaingan global. Mutu (quality) mempunyai 

pengertian yang bervariasi. Misalnya Edward Deming mengatakan bahwa 

mutu adalah perbaikan terus menerus (continous improvement). Ada juga yang 

memahami mutu sebagai paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara langsung atau 

tidak langsung, dinyatakan atau tidak dinyatakan, maupun yang tersirat masa 

kini dan masa depan.
44

 

Sementara itu, Sallis secara garis besar membagi menjadi dua 

pemaknaan tentang mutu, yaitu mutu sebagai suatu konsep absolut dan mutu 

sebagai konsep relatif. Pertama,mutu sebagai suatu konsep absolut. Sebagai 

suatu konsep yang absolut, mutu samahalnya dengan sifat baik, cantik, dan 

benar; merupakan suatu idealisme yang tidak dapatdikompromikan. Dalam 

definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagiandari standar 

yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk-produk yang bermutu 

adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang 
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mahal.
45

Kedua, mutu sebagai suatu konsep relatif. Pengertian relatif ini 

memandang mutu tidak sebagai suatu atribut poduk atau servis (jasa), tetapi 

sebagai sesuatu yang berasal dari produk atau servis tersebut. Mutu dapat 

dikatakan ada apabila sesuatu yang baik atauservis memenuhi spesifikasi yang 

ada. Produk atau servis mutu, dalam konsep relatif initidak harus mahal dan 

eksklusif. Produk atau servis tersebut tidak harus spesial, tapi iaharus asli, 

lumrah, dan familiar.
46

Definisi relatif tentang mutu tersebut mempunyai dua 

aspek. Pertama adalah memiliki spesifikasi yang dikehendaki (measuring up). 

Kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu bagi produsen diperoleh 

dengan produk atau lanyanan yangmemenuhi spesifikasi sebagaimana yang 

telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu bentukatau mode yang konsisten. 

Mutu dapat diwujudkan oleh seorang produsen yang mempunyai sistem mutu 

(quality assurance system), yaitu suatu sistem yangmensyaratkan adanya 

produksi yang konsisten terhadap nilai terhadap standar atauspesifikasi khusus 

yang baik. Sebuah produk dikatakan bermutu jika secara konsistensesuai 

dengan tuntutan mutu pembuatnya.  

Mutu dalam persepsi produsen harus sesuai dengan persepsi pelanggan, 

karena pandangan produsen dan konsumen tentang mutu tidak selalu sama. 

Yang terjadi adalah bahwa terkadang produk dan jasa sangat baik dan 

bermanfaat menurut produsen, ditolak oleh pelanggan. Pelanggan adalah 
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Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (London :Kogan,1993),h 51 

Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu ini sangat elitis, karena hanya 

sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman pendidikan bermutu tinggi (high quality) 
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46
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penentu akhir mutu, dan tanpa mereka institusi tidak akan eksis. Institusi 

pendidikan harus menggunakan pemaknaan ini untuk mengeksplorasi 

keperluan pelanggannya.
47

 Peningkatan mutu pendidikan harus difokuskan 

pada pembelajaran dan pengajaran, dan menciptakan suatu kerangka kerja di 

dalamnya sehingga aktivitasaktivitaspendidikan dapat dilakukan secara efektif. 

Oleh karena tujuan utama sekolahadalah untuk membuat mahasiswa belajar, 

maka kebutuhan pelajar harus menjadi perhatian utama. Iklim belajar adalah 

kunci dari kesuksesan pembelajaran dan pengajaran. Iklim belajar berhubungan 

dengan dosen, mahasiswa, perspesi orang tua, prestasi mahasiswa, peraturan, 

dan kebijakan kampus.
48

 Berdasarkan alasan itu, maka mengembangkan 

kurikulum yang bermutu adalah menjadi tugas utama.
49

Pendidikan adalah 

tentang pembelajaran masyarakat. Oleh karena itu, jasa pendidikan harus 

memberi tekanan (stressing) pada mutu pengalaman pelajar. Padatataran 

praktik, tidak sedikit ditemukan ketidakkonsistenan hubungan antara biaya 
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David R.Jeffries, Training for Total Quality Management............. h.21. Pelanggan 

pendidikan, secara garis besar diklasifikasikan pada dua kelompok, yaitu pelanggan eksternal dan 

internal lembaga. Pelanggan eksternal pendidikan adalah seperti mahasiswa, orang tua, dan lain-

lain. Sedangkan pelanggan internal terdiri dari ketua/rektor, dosen, staf karyawan dan semua orang 

yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan.Secara lebih detail, pelanggan eksternal dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu pelanggan eksternal pelanggan utama (primer), pelanggan kedua 

(sekunder) dan pelanggan ketiga (tersier). Pelanggan utama adalah yang secara langsung 

menerima jasa, yaitu mahasiswa atau anak didik itu sendiri. Sementara pelanggan  sekunder adalah 

seperti orang tua, gubernur, sponsor mahasiswa  yang memiliki kepentingan langsung dalam 

pendidikan individu khusus maupun institusi khusus. Sedangkan pelanggan tersier adalah mereka 

yang kurang mempunyai hubungan langsung dan bukan pelanggan utama dalam pendidikan 

seperti pemilik lapangan kerja, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Lihat Sallis, 

Edward, Total QualityManagement  h. 68.   
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yangdikeluarkan dengan apa yang dicapai. Menurut analisis Hanushek, hal itu 

disebabkanoleh beberapa faktor, yaitu kondisi mahasiswa, lemahnya ukuran-

ukuran mutu kampus, dan lemah atau kurangnya paradigma penelitian.
50

 

Hasil atau temuan penelitian di China menunjukkan, bahwa terdapat 

empat faktor yang  mempengaruhi keefektifan kampus, yaitu: 

a. Terdapatdukungan yang konsistendarimasyarakatterhadappendidikan, 

b. Profesionalisme Dosen sebagaipihak yang berhubunganlangsungdengan 

mahasiswadalam proses pembelajaran, 

c. Terdapatbudayajaminanmutu (quality assurance), 

d. Terdapat harapan yang tinggi dari para mahasiswa.
51

 

 

Salah satu faktor penyebab ketidak konsistenan hubungan antara biaya 

dengan prestasi yang dicapai, adalah lemahnya ukuran mutu kampus. Ukuran 

mutu kampus atauyang dikenal dengan standar mutu pendidikan menjadi 

perhatian utama para ahli dan praktisipendidikan. Tidak sedikit perguruan 

tinggi yang menggunakan InternationalStandard Organization (ISO) sebagai 

standar atau ukuran mutu pendidikannya.  

Dalam konteks standar mutu ini, pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan kebijakan melalui permendikanas no. 17 dan 19 tahun 2007 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang isinya menegaskan bahwa 

kebermutuan sebuah pendidikan dapat diukur melalui kemampuan masing-

masing satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, yang 

terdiri atas standar pengelolaan pendidikan, standar kompetensi lulusan, 

standar isi, standar proses, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar 
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sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Pesan 

inti dari penerapan dan pemberlakuan standar mutu SNP ini adalah bahwa agar 

setiap sekolahatau madrasah memiliki ukuran yang sama tentang mutu 

pendidikan, sekaligus dapat meningkatkan dan mempertahankan mutu 

pendidikannya.Dalam menjamin mutu pendidikan tinggi ada beberapa 

pendekatan yang telah berkembang. Ada yang menggunakan pendekatan 

menurut “The International Standards Organization (ISO)” dan ada yang 

menggunakan pendekatan jaminan mutu yang di tekankan pada mutu 

pendidikannya.(mahasiswa, kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi dan 

sebagainya).Tom Vroeijenstijn  mendefinisikan jaminan mutu (QA) dengan 

“Continuous attention to reality for improvement and enhancement” dengan 

tiga pertanyaan dasar : 

1) Are we doing the right things? 

2) In the right way 

3) And achieve the right goals? 

 

Jaminan mutu pendidikan tinggi adalah program untuk melaksanakan 

pemantauan, evaluasi dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan, atau 

peningkatan mutu yang kontinyu dan sistematis terhadap semua aspek 

pendidikan (sarana/prasarana, pengelola, kepemimpinan, maupun proses 

kelebihan dan dampak) dalam rangka meyakinkan kesempurnaan pencapaian 

standard yang telah ditetapkan kepada semua pihak eksternal dan internal. 

(UGM.2002). Dari definisi jaminan mutu tersebut dapat disimpulkan bahwa : 
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1) QA is not a science, but commonsense 

2) QA arel not dependirig on sophisticated instrument, models, or structures 

3) QA is a mattee of attitude 

4) QA is about quality program and quality executive of the program. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka manajemen mutu pendidikan 

merupakan segala upaya yang dilakukan untuk memberdayakan segala sumber-

sumber yang ada dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memenuhi standar 

pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (pelanggan) yang notabene 

hidup dalam era global yang penuh dengan persaingan.Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka suatu lembaga harus memperhatikan sistem sekolah yang 

efektif, yang terdiri atas masukan, transformasi, dan keluaran.
52

 

Masukan (input) kampus mencakup komponen-komponen lingkungan 

yang mempengaruhi kefektifan organisasi. Input dapat berupa moneter dan non 

moneter.Sumber daya moneter biasanya berhubungan dengan kekayaan pajak, 

uang, segalasesuatu yang dapat digunakan untuk membeli sesuatu. Sedangkan 

input non moneter mencakup elemen-elemen seperti standar dan kebijakan 

pendidikan, dukungan orang tua,kemampuan siswa, dan lain-lain.  

Semua jenis input tersebut harus dapat dikelola dengan baik agar tujuan 

pendidikan dapat dicapai secara produktif, efektif, dan efisien. Interaksi antara 

inputinput untuk menghasilkan lulusan tersebut merupakan proses transformasi 
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pendidikan. Transformasi merupakan kuantitas, kualitas, dan konsistensi proses 

dan struktur internal yang mentransformasikan input-input pada out come. 

Contoh dari proses transformasi tersebut adalah isi kurikulum, kesehatan iklim 

interpersonal, tingkat motivasi mahasiswa dan dosen, kepemimpinan  dan 

administrator, kualitas dan kuantitas instruksi, dan prosedur-prosedur kontrol 

kualitas. Konsekuensi logis dari proses transformasi tersebut adalah keluaran 

pendidikanBaik buruknya output sangat ditentukan oleh proses. 

 

4. Konsep Manajemen Mutu Pendidikan  

Untuk memahami manajemen mutu pendidikan, penulis akan memulai 

dengan menguraikan terlebih dahulu' konsep mutu dari berbagai pakar. 

Terminologi mutu sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lain. 

Para pakar mutu memiliki perspektif berbeda dalam mendefinisi mutu. 

Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan, 

pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. Menurut Reeves dan Bedner mutu 

didefinisikan secara tidak konsisten. Mutu didefinisikan secara bervariasi 

seperti value, conformance to specyications, conformance to requirements, 

fitness for use , loss avoidance dan meeting and/or exceeding customers 

expectations .  

Definisi mutu di atas melahirkan beberapa perspektif mutu, baik 

perspektif konvensional terkait dengan sifat-sifat langsung produk yang 

bermutu maupun perspektif strategis terkait dengan kapasitas memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gaspersz :  
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Mutu memiliki dua pandangan: (1) Definisi konvensional, biasanya " 

menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: 

performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam 

penggunaan (easy for use), estetika (esthetics), dan sebagainya, dan (2) 

definisi strategik, yang menyatakan bahwa adalah segala sesuatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the 

needs of customers).  

 

Pengertian mutu di atas dapat dipaharni bahwa mutu baik yang 

konvensional maupun yang lebih strategik pada prinsipnya mutu selalu 

berkaitan dengan sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung 

maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan 

dengan demikian memberi kepuasan atas penggunaan produk dan juga segala 

sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Dengan demikian, produk- 

produk didesain, diproduksi, serta pelayanan diberikan untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Karena mutu mengacu kepada sesuatu yang menentukan 

kepuasan pelanggan, suatu produk yang dihasilkan baru dapat dikatakan 

bermutu apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan 

dengan baik, serta diproduksi dengan carayang baik dan benar. Goetsch dan 

Davis (2000: 49) kemudian merinci unsur-unsur mutu pada tiga ha1:”Mutu 

pada dasarnya adalah pemenuhan harapan pelanggan; mutu dikaitkan dengan 

produk, pelayanan, SDM, proses, dan lingkungan; dan mutu selalu berubah”.
53

 

Ketika berbicara mengenai mutu pasti tidak lepas dengan sebuah 

perencanaan. Perencanaan strategis merupakan bagian dari manajemen 

strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu untuk pembuatan 

(formulating), penerapan  (implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-
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keputusan strategis antar fungsi    yang memungkinkan sebuah organisasi 

mencapai tujuan di masa yang akan dating. Jadi perencanaan strategis lebih 

terfokus pada bagaimana pimpinan organisasi menentukkan     visi, misi, 

falsafah, dan startegi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka 

panjang. System dan formasi sosial yang ada dewasa ini pada dasarnya dapat 

dibagi dalam polarisasi tiga golongan besar, yakni Negara (state), pasar 

(market), dan masyarakat sipil (civil society).  

Mengacu kepada aspek-aspek yang terkait dengan mutu, maka 

program- program pendidikan di sekolah/madrasah berasrama harus 

difokuskan pada  perbaikan proses secara berkelanjutan melalui optimalisasi 

berbagai potensi yang dimiliki lembaga (man,money, methoal material,dan 

machine) dengan selalu memperhatikan prinsip eiisiensi, efektivitas, dan 

produktivitas. Di samping itu, mutu program pendidikan harus memperhatikan 

faktor lingkungan dengan merespon trend global dan perkembangan ilmu Serta 

teknologi. Lingkungan harus menjadi salah satu faktor determinan dalam usaha 

lembaga untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Untuk tujuan tersebut 

dibutuhkan lingkungan yang betul-betul kondusif dan men-support 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Adapun mutu total seperti bahwa 

definisi mutu, para pakar juga berbeda pendapat tentang definisi mutu total. 

Mutu total memiliki dua komponen, yaitu kamponen yang terkait dengan 

hakikat mutu dan komponen yang terkait dengan unsur-unsur yang 

membedakan antara pendekatan, mutu total dengan pendekatan bisnis lain. 
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Kedua komponen tersebut secara integral membentuk mutu total.
54

 Istilah 

komponen hakikat diwakili dengan what (apa) dan kornponen yang 

membedakan antara perspektif mutu total dengan perspektif bisnis lainnya 

dengan how bagaimana). Komponen what menjelaskan hakikat mutu total dan 

perspektif; yaitu sebuah pendekatan bisnis yang berkompetisi melalui 

peningkatan mutu berkelanjutan terhadap produk, pelayanan, orang, proses, 

dan lingkungan. Sedangkan komponen how menjelaskan tentang unsur-unsur 

yang membedakan antara pendekatan mutu total dengan pendekatan bisnis 

lainnya.
55

 mengurai komponen how dengan sebelas unsur kritis, yaitu berbasis 

strategis, fokus pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen 

jangka panjang, kerja tim, peningkatan proses berkelanjutan, pendidikan dan 

pelatihan, bebas kendali, kesatuan tujuan. Konsep Manajemen telah 

didefinisikan secara bervariasi dengan redaksi yang berbeda-beda namun, 

substansinya tetap sama. Secara garis besar, manajemen didefinisikan sebagai 

“kekuatan yang mengendalikan bisnis, sehingga  menentukan berhasil tidaknya 

bisnis dan ada yang mengatakan bagaimana mendapatkan sesuatu melalui 

orang lain”
56

. Sedangkan Gitosudarmo dan Mulyono mendefinisikan: 

“Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan 

semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan 
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efisien”
57

. Dengan demikian, manajemen dapat juga dianggap sebagai proses, 

yaitu proses dalam menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai atau 

menyelesaikan tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Selain itu manajemen juga 

dianggap sebagai kekuatan yang dapat membuat sesuatu bisa terjadi dan 

manajemen adalah yang mendorong berbagai sumber daya secara bersama- 

sama agar sesuatu itu tercapai dan dapat terselesaikan secara efektif dan 

efisien. Sumber daya yang digunakan dalam manajemen organisasi tersebut 

mencakup: (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya keuangan, (3) sumber 

daya fisik dan (4) sumber daya informasi.  

Para pakar manajemen, seperti Henry Fayol, Luther M. Gullick, John 

D. Milles, Harold Koontz, dan George Teny mengemukakan berbagai urutan 

fungsi manajemen secara berbeda. Indrajit dan Djokopranoto, misalnya, 

menjelaskan proses dan fungsi dasar manajemen: “management is a distinct 

process consisting of planning organizing actuating, and controlling, performed 

to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and 

other resources”
58

. Fungsi manajemen menurut Terry ada empat, yaitu: 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 
59

 

a. Perencanaan Mutu 

Teori manajemen mutu pendidikan pada desrtasi ini bersandar pada 

teori manajemen mutu total yang digagas oleh Juran yang dikenal dengan 
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Trilogi Juran yaitu perencanaan mutu, pelaksanaan yang bersifat 

pengendalian dan evaluasi yang bersifat peningkatan. 

Perencanaan pada prinsipnya merupakan pemilihan sasaran 

organisasi atau penentuan tujuan organisasi yang kemudian dijabarkan ke 

dalam bentuk kerja sama dan pembagian tugas. Pembagian tugas tersebut 

merupakan peta petunjuk kerja yang menggambarkan dan menunjukkan 

bagaimana tujuan  organisasi dapat dicapai oleh anggotanya. Cunningham 

mengemukakan bahwa perencanaan ialah:  

Menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan 

asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan 

memvisualisasikan dan memformulasikan hasil yang diinginkan, 

urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang 

dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. 
60

 

 

Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan antara apa 

(what is) dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian 

dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi 

sumber. Dengan demikian, perencanaan merupakan proses penyusunan 

sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan berdasarkan kebutuhan jangka waktu tertentu sesuai dengan 

keinginan pembuat perencanaan. Dalam pembuatan rencana menurut 

Gitosudarmo dan Mulyono  dapat dilakukan langkah-langkah berikut: 

“Menentukan tujuan yang akan dicapai, pendefinisian gabungan situasi 

secara baik, mencemaskan faktor-faktor yang membatu dan menghambat 

                                                 
60

 veithzal Rivai & Sylviana Murni. 2009. Education Management. Analisis Teori dan 

Praktik. Jakarata. PT Rajagrafindo Persada.h.106 



69 

 

 

tujuan-tujuan, dan merumuskan kegiatan yang harus dilaksanakan”. Rivai 

dan munmi menjelaskan bahwa dalam perencanaan harus dilakukan 

langkah-langkah berikut: “Pertama, membuat peta keadaan pendidikan. 

Kedua, berdasarkan peta tersebut, disusun pula masalah yang dihadapi 

dalam penyelenggaraan pendidikan dengan analisis SWOT. Ketiga, 

menyusun rencana pendidikan. Keempat. penganggaran”.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 

perencanaan pendidikan seorang perencana harus mampu memetakan 

terlebih dahulu kondisi obyektif lembaga. Kemudian berdasarkan kondisi 

tersebut perencanaan melakukan Analisis SWOT (strength, weakness, 

opportunity, Treats). Analisis SWOT adalah pendekatan dalam proses 

perencanaan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal. 

Pendekatan ini dipakai dalam penyusunan suatu rencana. Untuk membuat 

suatu rencana, analisis faktor internal dan faktor eksternal harus dilakukan 

untuk memetakan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan 

mernetakan peluang dan tantangan eksternal organisasi.  Data-data hasil 

analisis SWOT menurut Gitosudarmo dan Mulyono: “dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menyusun rencana strategis untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan dalam rencana global atau tujuan organisasi”. Proses 

perencanaan dengan analisis SWOT dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini:   
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Gambar 7.  Proses Perencanaan dengan Analisis SWOT
61

  

 

Perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi akan menghasilkan 

rencana-rencana yang dibedakan pada tiga bentuk, yaitu: rencana global 

(global plan, corporate plan), rencana strategis (strategic plan), dan rencana 

operasional (operational plan).  

 

1) Rencana Global  

Rencana global merupakan penentuan tujuan yang menyeluruh 

atau keseluruhan dan menyangkut jangka panjang dari organisasi 

sebagai keseluruhan atau totalitas. Dalam perusahaan perencanaan 

global sering disebut dengan “corporate plan”. Dalam perencanaan 

perusahaan diuraikan mengenai tujuan pokok yang akan Hicapai oleh 

perusahaan serta sasaran- sasaran yang ingin dicapai dalarn jangka 

panjang yang kemudian disebut sebagai misi perusahaan. Penyusunan 

perencanaan perusahaan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 

analisis SWOT untuk memetakan perkembangan yang akan terjadi di 
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masa yang akan datang, kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi 

perusahaan itu, tekanan-tekanan yang mungkin dihadapi oleh 

perusahaan itu di masa yang akan datang.  

2) Rencana Strategis (Strategic Plan)  

Rencana strategis disusun untuk menentukan tujuan-tujuan 

kegiatan atau tugas-tugas yang mempunyai arti strategis dan 

mempunyai dimensi jangka panjang yang cukup panjang. Dalam rangka 

mewujudkan misi atau tujuan global perusahaan harus disusun suatu 

kerangka kerja yang memiliki urutan kegiatan yang berkesinambungan 

dari suatu kegiatan yang bersifat fundamental. Arti strategis dalam 

penyusunan rencana ini adalah berarti usaha untuk menyusun dan 

memilih prioritas-prioritas program yang akan dilakukan dengan 

berpegang pada prinsip stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. 

Prinsip stabilitas dimaksudkan bahwa untuk melakukan suatu kegiatan 

pembangunan harus terlebih dahulu diciptakan keadaan dan suasana 

yang stabil. Setelah keadaan stabil, maka kegiatan selanjutnya adalah 

mengadakan pembangunan. Akibat dari adanya pembangunan, maka 

tahap berikutnya adalah pembagian hasil-hasil pembangunan tersebut 

kepada segenap anggota atau warga organisasi secara adil.  

3) Rencana Operasional  

Rencana operasional meliputi perencanaan terhadap kegiatan-

kegiatan operasional yang berjangka pendek guna menopang 

pencapaian tujuan jangka panjang baik dalam perencanaan global 
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maupun perencanaan strategis. Perencanaan ini sering pula disebut 

perencanaan taktis. 

Kaitannya dengan perencanaan program, Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 48 Tahun 2010 tentang 

rencana strategis pembangunan pendidikan nasional bahwa 

pembangunan dan pengembangan pendidikan di pusat dan sebagai 

acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan 

pendidikan di daerah yang dijadikan sebagai rencana jangka menengah 

yang akan dievaluasi setiap tahun. memperhatikan keselarasan antara 

kebijakan dan program dalam Renstra dengan kebijakan pembangunan 

nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan 

pembangunan, yaitu: pertama,Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005 -2025; kedua,Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional(RPJMN) 2010 -2014;ketiga, Renstra Kementerian 

Pendidikan Nasional 2010-2014;keempat, Renstra Kementerian Agama 

2010-2014; kelima, Renstra Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan 

Islam 2010-2014. Misi adalah arah untuk mewujudkan visi yang telah 

ditetapkan, menjadi dasar program pokok perguruan tinggi dengan 

penekanan pada kualitas layanan pada peserta didik dan mutu lulusan  

yang diharapkan. Misi perguruan tinggi memuat pernyataan umum dan 

khusus yang berkaitan dengan program perguruan tinggi, serta 

pengembangannya. Perguruan tinggi merumuskan dan menetapkan 

tujuan serta mengembangkannya, mengacu pada visi, misi, dan tujuan 
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pendidikan nasional Serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Sedangkan rencana kerja jangka menengah (empat tahun): 

menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat 

tahun berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai, serta 

perbaikan komponen pendukungnya.  

 

b. Pelaksanaan yang bersifat pengendalian 

Agar dapat sukses, setiap PT perlu melakukan proses secara 

sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep 

yang berlaku disini adalah siklus PDA (plan-do-act), yang terdiri dari 

langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif 

terhadap hasil yang diperoleh.
62

  

Sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan 

dengan strategi peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi antara lain: 

pertama, mahasiswa. Untuk dapat menghasilkan produk yang baik, kita harus 

menanam bibit-bibit yang baik. Untuk mendapatkan bibit yang baik perlu 

seleksi yang baik pula. Hal ini akan berdampak pada mutu lulusan sebab 

proses seleksi sangat menentukan mutu lulusan, kalau langkah awal ini sudah 

baik maka sumberdaya manusia akan mudah dikembangkan63 Kedua, dosen 

(pendidik). Dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan untuk 

mentranfer sekaligus mentransformasikan ilmunya kepada Mahasiswa. 

Dengan tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkan 
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penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang disampaikan 

kepada mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan 

kemampuan mahasiswa dengan kajian bidang ilmu yang dipilihnya. Ketiga, 

proses pendikan yang berkualitas. Dalam hal tugas pendidikan, dosen yang 

berkualitas adalah dosen yang melaksanakan tanggung jawab pengajaran, 

bimbingan dan latihan keterampilan bagi para mahasiswanya. Ada tiga faktor 

yang mempengaruhi proses pendidikan yang berkualitas, yakni mahasiswa, 

profesi dan institusi. Keempat kualitas tugas pengabdian pada masyarakat. 

Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang menghubungkan hasil 

penelitian dan penguasaan disiplin ilmu dalam bidang pendidikan di satu sisi, 

dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan masalah 

penelitian pada sisi lain. 

Penggerakkan adalah menggerakkan seluruh manusia yang bekerja 

dalam suatu perusahaan agar masing-masing bekerja sesuai dengan 

tugasnya dengan semangat dan kemampuan maksimal. Fungsi 

penggerakkan meliputi pemberian motivasi, kepemimpinan, 

penggerakkan, pengevaluasian kinerja individu, imbal jasa, pengembangan 

manajer, dan sebagainya. Dengan demikian, selama perencanaan dan 

pengorganisasian dilakukan, penggerakkan memainkan peranan yang 

sangat penting. Di samping itu, “penggerakkan berperan dalam fungsi 

manajemen lainnya, seperti pembinaan, penilaian, dan pengembangan”. 

Pembinaan termasuk ke dalamnya pengawasan, supervisi, dan monitoring.  

Melakukan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan apakah 

program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 
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dan sejauhmana pencapaiannya. Tujuan dan kegiatan monitoring dan 

evaluasi adalah untuk meneliti efektivitas dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan. Evaluasi tidak selalu bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, 

oleh karenanya selain hasil evaluasi juga diperlukan informasi lain yang 

akan digunakan untuk pembuatan keputusan selanjutnya dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program dimasa mendatang. Aktivitas 

tersebut terus menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses 

peningkatan mutu yang berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).  

 

c. Evaluasi yang bersifat peningkatan 

Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen. Pengawasan adalah 

“pengamatan dan pengukuran, apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah 

sesuai dengan perencanaan atau tidak”
64

. Arikunto dan Yuliana  

mendefinisikan pengawasan sebagai “usaha pimpinan untuk mengetahui 

semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk 

mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas 

mencapai tujuan”
65

. Pengawasan juga sering disebut control penilaian, 

penilikan, monitoring, supervisi, dan lain sebagainya.  

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang pengelolaan 

menjelaskan bahwa penyusunan program pengawasan di perguruan tinggi 

didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan dan program pengawasan 

disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap pihak 
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yang menerima  laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil 

pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu, termasuk 

memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan, 

mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki 

kinerja, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara 

keseluruhan.  

Sedangkan Evaluasi, seperti yang ditulis dalam kamus Oxford 

Advanced Learner ’s Dictionary of Current English“to find ou; decide the 

amount or value”. Suchman  memandang “evaluasi sebagai sebuah proses 

menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan 

untuk mendukung tercapainya tujuan”
66

. Apabila dikaitkan dengan 

program, maka evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebeam 

“upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil 

keputusan”
67

. Evaluasi program merupakan langkah awal dari proses 

akreditasi dan validasi lembaga. Evaluasi program, dengan demikian dapat 

dimaknai sebagai supervisi pendidikan dalam arti khusus tertuju pada 

lembaga secara keseluruhan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan 

suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-

masing komponennya, yaitu: siswa, guru, materi/kurikulum, sarana dan 

prasarana, manajemen, dan lingkungan.  
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Wujud dari sebuah evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator 

untuk mengambil keputusan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, ada empat 

kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan:  

1. Menghentikan program, karena dipandang program tersebut tidak ada 

manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya;  

2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan 

harapan;  

3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa 

segala sesuai telah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil 

yang bermanfaat. 

4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain 

atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut 

berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat 

dan waktu yang lain.  

5. Konsep Out Put 

Output perguruan tinggi pada umumnya adalah merupakan kinerja 

perguruan tinggi. Kinerja perguruan tinggi adalah prestasi perguruan tinggi 

yang dihasilkan dari proses/perilaku perguruan tinggi. Kinerja perguruan tinggi 

dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, 

inovasinya, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya. Oleh karena 

demikian dapat disimpulkan bahwa output perguruan tinggi yang diharapkan 

adalah prestasi perguruan tinggi yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan 

manajemen di perguruan tinggi. 
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Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output 

berupa prestasi akademik dan ouput berupa prestasi non-akademik. Output 

prestasi akademi misanya, IPK, lomba karya ilmiah remaja, lomba mata 

pelajaran, cara-cara berfikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, 

dedukatif, dan ilmiah). Output non-akademik, misalnya keingintahuan yang 

tinggi, harga diri kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi 

terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedipsiplinan, kerajinan 

prestasi oleh raga, kesenian, dan kepramukaan.Output adalah 

a. Hasil langsung dan segera dari pendidikan  

b. Jumlah atau units pelayanan yang diberikan atau jumlah orang-orang 

yang telah dilayani. 

c. Hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program, yang 

diukur dengan menggunakan takaran volume/banyaknya.
68

 

  

Outcome Pendidikan adalah hasil jangka panjang: dampak jangka 

panjang terhadap individu, sosial, sikap, kinerja, semangat, sistem, 

penghasilan, pengembangan karir, kesempatan pendidikan, kerja, 

pengembangan dari lulusan untuk berkembang, dan mutu pada umumnya. 

Manajemen perguruan tinggi berada pada seluruh komponen perguruan tinggi 

sebagai sistem, yaitu pada konteks, input, proses, output, outcome, dan dampak 

karena manajemen berurusan dengan sistem, mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian hingga sampai pengontrolan/ 

pengevaluasian. Kepemimpinan berada pada komponen manusia, baik 

pendidik dan tenaga kependidikan, maupun pada peserta didik, karena 

kepemimpinan berurusan dengan banyak orang. Outcome adalah: 
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a. Efek jangka panjang dari proses pendidikan misalnya penerimaan di 

pendidikan lebih lanjut, prestasi dan pelatihan berikutnya, kesempatan 

kerja, penghasilan serta prestise lebih lanjut.  

b. Respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu 

program. 

c. Dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau 

pelayanan suatu program. 
69

 

 

Tabel 3 

Korelasi Antara Input, Proses, dan Output dalam Pendidikan  

 

No Keadaan Input Keadaan Proses Keadaan Output 

1 Baik Baik Pasti baik 

2 Baik Sedang Menurun menjadi agak baik 

3 Baik Jelek Sedang 

4 Sedang Baik Meningkat 

5 Sedang Sedang Tetap 

6 Sedang Jelek Makin jelek 

7 Rendah Baik Sedang 

8 Rendah Sedang Cenderung sedikit meningkat 

9 Rendah Jelek Pasti rendah 

 

Tabel tersebut diatas menunjukkan proses lebih berpengaruh dari pada 

input, namun pada umumnya lembaga pendidikan yang ada selalu 

mengandalkan kualitas inputnya mestinya ketika ada lembaga pendidikan yang 

mengklaim diri sebagai lembaga pendidikan yang maju, atau bonafid, 

mestinya dapat membuktikan kepada publik menjadikan mahasiswa yang 

tadinya kurang pandai dengan upaya trobosan strategisnya maka dapat 

mengubah mahasiswa tersebut melalui proses yang baik menjadi pandai. 

Lembaga pendidikan tinggi Islam harus berkonsentrasi pada upaya 

meningkatkan mutunya dengan berusaha menjadikan input yang baik melalui 

proses yang sangat baik maka akan menghasilkan autput yang unggulan/ 
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istimewa. Input yang sedang melalui proses yang istimewa menghasilkan 

output yang baik sekali. Dan input yang rendah melalui proses yang sangat 

istimewa menghasilkan output yang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

tabel berikut ini :  

Tabel 4 

Usaha Memproses Peserta Didik Menjadi Lebih Baik  

 

No Keadaan Input Keadaan Proses Keadaan Output 

1 Baik Sangat Baik Unggul / Istimewa 

2 Sedang Istimewa Baik Sekali 

3 Rendah Sangat Istimewa Baik 

 

 

 

Model perguruan tinggi yang dapat menghantarkan tingkat perubahan 

dari input yang rendah proses pembelajaran yang baik maka akan 

menghasilkan autput yang baik. Jadi pendidikan benar-benar mampu menjadi 

sebuah lembaga yang dapat menolong bagi para mahasiswa sehingga menjadi 

perubahan yang positif. Oleh karena itu perbaikan mutu yang berkelanjutan 

menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan kinerja dosen meningkatkan 

kualitas kinerja yang profesional sehingga akan mampu memberi andil besar 

terhadap output yang baik.  

Menurut Malik Fadjar, diperlukan strategi peningkatan mutu 

pendidikan yang berorientasi pada keterampilan dan peningkatan mutu 

pendidikan yang berorientasi akademik. Upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan berorientasi akademik bisa ditempuh melalui cara-cara berikut.  

1. Quality assurance kepada semua lembaga pendidikan sehingga dapat 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat tersaring pada saat dilakukan 
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quality control melalui ujian nasional.  

2. Menjamin kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mereka dapat 

hidup layak dan dapat memusatkan perhatiannya pada kegiatan mengajar.  

3. Mendorong daerah dan lembaga untuk dapat memobilisasi berbagai 

sumber dana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
70

  

Khusus dalam pelaksanaan pendidikan agama di perguruan tinggi 

diperlukan perhatikan yang lebih besar dari pada pendidikan pada umumnya, 

terutama yang menyangkut mutu. Mutu pendidikan agama tidak dapat diukur 

melalui tabel – tabel statistik, tetapi dengan totalitas peserta didik sebagai 

pribadi dan bagian dari sistem sosial. Maka, mutu pendidikan agama itu perlu 

diorientasikan kepada hal – hal berikut ini :  

1. Tercapainya sasaran kualitas pribadi, baik sebagai manusia yang beragama 

maupun sebagai manusia Indonesia yang ciri-cirinya dijadikan tujuan 

pendidikan nasional.  

2. Integrasi pendidikan agama dengan keseluruhan proses maupun institusi 

pendidikan yang lain  

3. Tercapainya internalisasi nilai – nilai dan norma – norma keagamaan yang 

fungsinya secara moral untuk mengembangkan keseluruhan sistem sosial 

dan budaya.  

4. Penyandaran pribadi akan tuntutan hari depannya dan transformasi sosial 

dan budaya yang terus berlangsung.  

5. Pembentukan wawasan ijtihadiyyah (cerdas emosional) di samping 
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penyerapan ajaran secara aktif”
71

  

Ada faktor internal sekolah yang memberikan kontribusi signifikan 

terhadap mutu, yaitu :  

1. Kesejahteraan dosen  

2. Kemampuan dosen  

3. Sarana perkuliahan  

4. Buku – buku pelajaran  

Sedangkan faktor lain yang lebih rinci adalah sebagai berikut :  

1. Mahasiswa, terutama yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya  

2. Dosen, terutama menyangkut kemampuan profesional, moral kerja 

(kemampuan personal), dan kerja samanya (kemampuan sosial).  

3. Kurikulum, terutama menyangkut relevansi ini dan operasionalisasi proses 

pembelajarannya.  

4. Dana, sarana, dan prasarana, terutama menyangkut kecukupan dan 

efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran.  

5. Masyarakat (orangtua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) terutama 

menyangkut partisipasi mereka dalam pengembangan program – program 

pendidikan di sekolah.  

 

E. Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Islam  

 

Mutu dimaknakan sebagai standar dan keunggulan, sehingga unsur 

utama kualitas dalam manajemen mutu difahami sebagai proses adanya 

kepastian bahwa telah terdapat standar yang spesifik dan secara terus 
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menerus diupayakan dicapai untuk sebuah produk atau layanan yang unggul. 

Dengan demikian jika mutu diterapkan dalam pembelajaran menunjuk pada 

tinggi rendahnya pembelajaran dibandingkan dengan standar. 

Bagi J. Arcaro kualitas dipandang sebagai proses sehingga kualitas 

dimaknakan sebagai proses yang tersusun untuk output yang dihasilkan"
72

 

Dengan demikian hasil akhir dari kualitas adalah produk. Lain lagi bagi 

Djagal W. Marsono. rnenyatakan bahwa kualitas merupakan kondisi yaitu 

merupakan sekumpulan sifat khas suatu barang atau jasa yang harus sesuai 

dengan keinginan pengguna.
73

 Dalam konteks ini Marsono menegaskan 

bahwa mtuk rrenghasilkan sebuah jasa pendidikan yang berkualitas harus 

diperjelas lebih dahulu apa dan seperti apa kualitas yang diinginkan oleh 

pengguna Mutu kini sernakin populer karena dianggap sebagai lagkah 

terbaik untuk membantu memperoleh sistem pendidikan yang efektif dan 

efisien. Jjka didalami lebih jautr maka sesungguhnya fokus pendidikan yang 

efektif dan efisien intinya adalah pembelajaran. Manajemen mutu dalam 

pembelajaran (quality assurance in teaching) dalam proses pelaksanarnnya 

dipengaruhi oleh sumber-sumber mutu pendidikan berawal dari: 

a. Pemahaman dari dosen 

b. Nilai mora ltinggi 

c. Hasil ujian yang unggul 

d. Dukungan orangtua dan masyarakat sekitar 

e. Kecukupan sumber dukungan 

f.   Penerapan teknologi mutakhir 

g. Kekuatan dan tujuan pemimpin 

h. Berperhatian terhadap mahasiswa 
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i.   Kurikulum yang menantang.
74

 
 

 
Tentu saja apabila ke sembilan aspek di atas direalisasikan dalam 

perguruan tinggi maka mutu dapat terlahir dalam lembaga perguruan tinggi 

yang sedang dikelola Roger Ellis sebagai tokoh yang renekuni manajemen 

mutu pendidikanmemberikan ciri adanya manajemen mutu sebagai berikut:
75

 

a. Adanya standar yang khas atas layanan yang ingin dihasilkan. 

b. Adanya identifikasi atas fungsi-fungsi kritis dan atas prosedur yang  

diperlukan untuk mencapai standar 

c. Adanya kegiatan melakukan cek pada konsumen dan monitor untuk  

pencapaian standar 

d. Adanya dokumen yang menyimpan semua kegiatan yang berlangsung. 

e. Melibatkan semua pihak yang terkait dan komitmen untuk berkembang. 

 

Di negara Inggris penyelenggaraan pendidikan yang sudah 

menerapkan jaminan mutu hartrs terikat dengan keharusan renerapkan 

standar yang dikeluarkan oleh The National Council for Accreditation of 

teacher education sehingga lembaga pendidikan trnggi remiliki standar yang 

terjamin dan diketahui oleh masyarakat umum.
76

 Di Indonesia standar untuk 

manajemen mutu masih dalam penggarapan karena pp 19/2006 belum 

lengkap aturannya. 

Lain halnya dengan standar mutu yang dikemukakan Direktorat 

Jenderal Perguruan tinggi Indonesia yang dirangkum dalam pedoman 

Manajemen mutu Perguruan tinggi bahwa suatu penyelenggaraan 

pendidikan di Perguruan tinggi dipandang berkualitas apabila:
77

: 
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1. Perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan 

visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif). 

2. Perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholders 

terutama kepentingan mahasiswa dan industry (aspek induktif) yang 

berupa: 

a. Kebutuhan kemasyarakatan 

b. Kebutuhan dunia kerja 

c. Kebutuhan profesional. 

 

Inti dari ciri di atas adalah bahwa lembaga pendidikan tinggi mutlak 

untuk melakukan relasi dengan stakeholder untuk rengukur seberapa mutu 

layanan pendidikan tinggi yang harus diselenggarakan Dalam hal ini external 

criterium yang dijadikan pegangan ada tidalarya peningkaan kualitas. 

Mengacu pada pencirian ini maka ada penegasan bahwa dalam implementasi 

jaminan mutu diperlukan adanya pergeseran paradigrna tentang standard 

yaitu replacing the whole thing bukan hanya piecemeal change Dalam 

paradigma yang mengutarnakan mutu ini khususnya dalam pembelajaran 

(teaching) harus dihindari adanya tinkering yaitu mengerjakan sesuatu tanpa 

keahlian yang memadai atau sekedar melakukan. 

Suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan dipandang berkualitas 

apabila pendidikan tinggi marnpu rnenyediakan peluang pembelajaran yang 

terbaik yang dapat dimanfaatkan untuk membelajarkan mahasiswa mencapai 

tujuan. Dengan demikian kualitas akademik menyangkut kepastian tentang 

kesesuaian dan pembelajaran yang efektif, dukungan, penilaian dan 
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pernberian peluang belajar bagi mahasiswa. 

Manajemen mutu dalam pemaknaan yang lebih bercorak 

transformatit dapat dimaknakan sebagai perubalran kualitatif dan terus 

menerus berlangsung secara meningkat. Untuk menuju peningkatan out put 

dan out came, maka dalam penerapannya dalam sektor pendidikan tinggl, 

manajemen mutu membutuhkan dua hal yaitu adanya pemberdayaan bagi 

pihak yang turut serta dalam proses pendidikan dan juga peningkatan 

pelaksana pendidikan. Atas dasar itu maka kualitas lulusan dari sebuah 

perguruan tinggi seharusnya mempunyai kemampuan bukan sekedar nilai 

tambah/ keunggulan tetapi mempunyai cakupan area yang  lebih luas yang 

menyangkut : pengetahuan, kemampuan untuk selalu belajar,  ketangguhan 

dalam keintelektualan, kemampuan kerja didalam organisasi atau  lembaga 

yang modern, ketrampilan interpersonal dan juga kemampuan  

berkomunikasi secara efektif dan persuasive.
78

 

Menurut batasan Kemenristekdikti Pendidikan mutu sebuah 

perguruan tinggi sangat dipengaruhi faktor internal maupun ekternal  seperti 

struktur dan isi kurikulum, kebijakan institusi, kualifikasi staf pengajar, iklim 

akademik, standarisasi proses dan mutu, dukungan komunitas, jaminan 

pembiayaan dan dukungan institusional.
79

 Atas dasar hal tersebut mutu 

diartikan  sebagai kesesuaian dengan maksud/ isi yang diharapkan dari sisi 

pengguna jasa  atau produk, sedangkan jaminan mutu adalah keseluruhan 
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aktivitas dan sistem untuk menjamin agar semua produk dan jasa selalu 

konsisten dengan kualitasnya. 

Dalam pemahaman konsep ini ditegaskan bahwa mutu suatu produk 

atau jasa  pendidikan selalu menempatkan pelanggan sebagai ukuran baik 

buruknya kualitas produk atau layanan pendidikan yang dihasilkan. 

Apabila konsep mutu ini diterapkan dalam pendidikan tinggi berarti 

bahwa  penentu kualitas adalah pihak stakeholder bukan perguruan tinggi 

bersangkutan.  Dengan demikian penilai seberapa kualitas layanan 

pendidikan tinggi penentunya  adalah pihak ekternal. Pelanggan menjadi 

penentu dan informasi mengenai tingkat  kepuasaan akan dijadikan petunjuk 

tingkat kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi. Dalam hubungannya dengan indikator yang disampaikan oleh 

stakeholder tentang mutu, maka sangat penting bagi setiap  perguruan tinggi 

selalu melibatkan ekternal dalam perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan. 

Berdasarkan pada program operasional pengembangan Pendidikan 

tinggi, maka ada tiga program operasional yang dikedepankan untuk 

menanggapi  perkembangan dan perubahan orientasi yang mengarah pada 

kepuasaan pelanggan. Dalam upaya pengembangan pendidikan tinggi 

dilakukan program penataan sistem pendidikan, peningkatan mutu dan 

relevansi serta perluasaan dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Masing-

masing program operasional dilengkapi dengan indicator keberhasilan 

sehingga akan lebih jelas tolak ukur ketercapaiannya. 
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Tabel 5 

Program Operasional Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi 

 

No Program Operasional Indikator Keberhasilan 

1 Penataan Sistem PT 

a. Penerapan paradigma baru : 

otonomi, akuntabilitas, kualitas, 

akreditasi dan evaluasi diri 
b. Mekanisme pendanaan block 

grant 
c. Peningkatan evaluasi diri 

perguruan tinggi. 

d. Peningkatan perencanaan 

strategis perguruan tinggi.  

a. Kelulusan tepat waktu 

b. Kemandirian perguruan tinggi 
c. Efisiensi   dan   efektivitas   

penggunaan 
d. SDM Pendanaan melalui block 

grant 
e. Pembentukan Perguruan tinggi 

BHMN 
 

2 Peningkatan   Mutu   Dan 

Relevansi. 

a. peningkatan kualifikasi 

pendidikan dosen 

b. Kemitraan dan benchmarking 

internasional  

c. Peningkatan kapasitas dan 

mutu program studi sesuai 

dengan persaingan global 

Peningkatan mutu dan kegiatan 

penelitian.  

d. Peningkatan kegiatan dan mutu 

pengabdian masyarakat.  

 

a. Persentase dosen berkualifikasi 

S2 / S3 
b. Proporsi   mahasiswa   eksakta   /   

non eksakta, SO/S1. 

c. Prestasi dan posisi PT nasional di 

skala internasional. 
d. Produktivitas  karya  ilmiah,  

publikasi, paten dan HAKI. 

e. Kontribusi   PT   terhadap   

community development. 
 

3 Perluasaan dan Pemerataan Akses 

PT : 

a. Peningkatan daya tampung 

perguruan tinggi 
b. Pembukaan/penutupan program   

studi   sesuai   dengan kebutuhan 

masyarakat dan 

kemampuan institusi.  
c. Peningkatan dan perimbangan 

geografis   melalui   persebaran 

program studi. 
d. Penggabungan dari beberapa 

institusi   (merger)   berorientasi 

sinergi. 
e. Pemberian beasiswa (JPS, 

kompensasi BBM, BPPS)  
 

a. Pertumbuhan kapasitas 

perguruan tinggi  
b. Pertumbuhan   program   studi   

relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. 
c. Pertumbuhan pendidikan 

politeknik disesuaikan

 dengan potensi dan kebuthan 

masyarakat. 
d. Pertumbuhan  perguruan  tinggi  

sesuai dengan kebutuhan wilayah 

dan potensi masyarakat. 
e. Pertumbuhan   angka   partisipasi   

kasar pendidikan tinggi. 
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1. Model- Model Manajemen Mutu di Perguruan Tinggi Islam 

Salah satu rnodel manajemen mutu yang mencakup proses 

pembelajaran yang telah melibatkan pihak ekternal antara lain yang 

dikembangkan pada gambaran di bauiah ini. Keterlibatan ekternal antara lain 

nampak dalam bentuk keterlibatan /intervensi dalam penilaian kelayakan 

perguruar tinggi melalui tindakan akreditasi Dalam model manajemen mutu 

perguruan tinggi ini secara ideal menegaskan bahwa pelaksana akreditasi 

adalah pihak yang otonom serta bulran dari lingkungan perguruan tinggi 

bersangkutan. 

Model manajemen mutu dengan tindakan keterlibatan berupa 

akreditasi ekternal apabila diterapkan cukup sulit sebab pihak ekternal harus 

melakukan akreditasi yang menyeluruh. Pekerjaan ini sangat berat apalagi 

bila jumlah pergunnn tinggi sangat banyak. Dalam model manajemen mutu 

yang dikembangkan oleh Lewis ini, manajemen mutu diterapkan dalam tiga 

domain yaitu input, proses dan output. Dalam domain input, manajemen mutu 

dilaksanakan dengan menerapkan akreditasi yang dikenakan terhadap tujuh 

aspek dalam cakupan input. Dalam kerangka ini misalnya akan dinilai 

bagaimana sumber pendanaan, apakah akan terjadi disalokasi dana dalam 

pelaksanaan pendidikan di pergunran trnggi, bagaimana kelayakan dan 

kecukupan fasilitas pokok dan pendukungnya, sedangkan dalam proses, 

selalu dilakukan peningkatan secara terus menerus baik dalam desain input, 

sistem penyajian materi dan sebagainya. Dalam domain input rnanajemen 

mutu diterapkan pengukuran pada beberapa aspek melalui asesmen atas 

pencapaian akademik mahasiswa lulusan dan seterusnya. 
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Ketersediaan berbagai pilihan standar mutu telah menempatkan 

lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan pilihan sesuai dengan kondisi 

internal maupun misi dan visi yang diembannya. Berbagai persepsi yang 

berkembang pada pengelola institusi mempunyai andil besar terhadap 

pemaknaan manajemen mutu baik atas kerangka kerja misi yang 

dikembangkan maupun status kelembagaan yang dibangun. Ini semua 

akhirnya menyebabkan model kerja manajemen mutu yang diselenggarakan 

berbeda satu dengan lainnya. Memang ada sesungguhnya mekanisme maupun 

kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh para ahli sehingga dalam 

mekanismenya dapat melakukan benchmmking maupun juga melakukan 

pengambil alihan atas rnodel kerangka kerja yang telah tersedia. 

Dalam strategi mendorong penerapan manajemen mutu di Indonesia 

Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi menernpuh jalan stinulatif berupa 

memberikan rancangan sebagai inspirasi bagi pengembangan model 

manajemen di pergunran trnggi dengan menyesuaikan kemarnpuan dan 

ketersediaan daya dukung setempat. Bagi Dikti pelaksanaan manajemen mutu 

sangat membutuhkan komitmen sehingga strategi yang diterapkan adalah 

sebagai berikut : 

a. Dengan melalui pedoman manajemen mutu diharapkan perguruan  

tinggi segera menanggapi untuk melakukan manajemen mutu. 

b. Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk menjalankan  

manajemen mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. 

c. Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu  

pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk setiap program studi. 

d. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi beserta  

mekanisme kerja manajemen mutu pendidikan tinggi. 

e. Perguruan tinggi melakukan benchmarking mutu pendidikan tinggi  

secara berkelanjutan. 
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Model di atas merupakan model yang fungsi pokoknya fokus pada 

student learning. Dalam model ini terdapat dua pendekatan untuk mengukur 

kualitas di perguruan tinggi yaitu melalui akreditasi dan pengukuran lulusan 

Namun demikian untuk implementasi model ini dalam perguruan tinggi 

swasta tentunya harus dimodifikasi terutama dalam penanganan dan 

pelaksanaan akreditasi pada input. Mengapa harus dimodifikasi dalam aspek 

input ? sebab telah diketahui oleh umum bahwa perguruan tinggi swasta 

tidaklah mungkin apabila input terlalu ketat diberlakukan standarisasi. 

Pengketatan standar pada penerimaan mahasiswa baru dikawatirkan dapat 

berakibat fatal pada perguruan tmggi swasta yaitu tidak memperoleh atau 

setidaknya berkurang penerimaan calon mahasiswa dan pada gilirannya 

membahayakan eksistensinya. Demikian juga standarisasi dosen atau sarana 

prasarana, apabila diperketat maka dapat menyulitkan perguruan tinggi 

swasta untuk rnendapatkan dosen pendukung apalagi untuk perguruan tinggi 

swasta di daerah.  

Masih banyak perguruan trnggi swasta yang berpandangan bahwa 

pelaksanaan seleksi yang ketat justru merugikan perguruan trnggi yang 

bersangkutan Pandangan ini diperkuat kesimpulan yang yang memberikan 

penegasan bahwa kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia lebih 

berorientasi pada efisiensi saja. Sebagai imbangan dari kehnang ketatan 

dalam kualitas mutu maka pada fase proses penyelenggaraan  pembelajaran 
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justru akan diperkuat agar output yang dihasilkan maksimal.
80

 

 Khusus menyangkut manajemen mutu dalam fokus pembelajaran, maka  

sistem manajemen mutu meliputi tujuh aspek sebagai variabel yang 

berpengaruh.  Manajemen mutu dalam bidang pembelajaran ini menjadi 

fokus beberapa perguruan tinggi karena dipandang pembelajaran sebagai inti 

kegiatan di perguruan tinggi.
81

 Pandangan ini menunjukkan  bahwa kegiatan 

pembelajaran merupakan porsi terbesar kegiatan dalam penyelenggaraan 

perguruan tinggi serta bagian yang paling Nampak dan diterima  layanannya 

oleh stakeholders. 

Aspek yang dikenai manajemen mutu dalam pembelajaran. Menurut 

konsep manajemen mutu Dikti, pedoman penjaminan mutu (quality 

assurance) perguruan tinggi sesuai SPMI meliputi:  

1. Proses pembelajaran 

2. Kurikulum program studi 

3. Sumber daya manusia 

4. Mahasiswa 

5. Prasarana dan sarana 

6. Suasana akademik 

7. Keuangan 

8. Penelitian dan publikasi 

9. Pengabdian masyarakat 

10. Tata Kelola
82

 

 
Aspek utama di atas tentunya dalam implementasinya sangat 

terpengaruh oleh   lingkungan   lokal   dalam   hal   ini   situasi   dan   

keadaan   perguruan   tinggi bersangkutan sebab diakui bahwa pengaruh 
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lokal punya andil dalam pembentukan kualitas.  Itulah  sebabnya  kualitas  

perguruan  tinggi  bersifat  khas. 

 
2. Model Peningkatan Mutu JICA 
 

Menurut hasil  pengkajian  bersama  antara  JICA,  Direktorat  

Jenderal Pendidikan  tinggi dan Universitas Gadjah Mada dalam kerangka 

pening- katan mutu dikembangkan peningkatan lima aspek yang terkait 

langsung dengan aspek  pembelajaran.  Lima  aspek  tersebut  merupakan  

hal  yang  utama  sebagai wahana  dan  upaya  peningkatan  mutu  melalui  

dimensi  pembelajaran.  Adapun rincian aspek pembelajaran menurut JICA 

adalah sebagai berikut
83

: 

a. Peningkatan Lingkungan Pembelajaran 

 

1) Memberikan  penghargaan  tinggi  atas  upaya pembaharuan  

dalam pembelajaran. 

2) Memperkuat pedoman untuk penilaian pengajaran 

3) Menyelenggarakan mekanisme yang efektif yang dapat mengakses 

informasi   diseminasi   dan   praktek   pembaharuan   

pembelajaran khususnya dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. 

4) Mengembangkan  studi  melalui  modul  yang  dapat  dilaksanakan 

dengan sajian yang luwes 

5) Mempertimbangkan   isu   pengembangan   staf   dalam   kebijakan 

universitas. 

6) Menggali  lebih  luwes  pengalokasian  waktu  dalam  pembelajaran 

untuk dimungkinkan lebih memusatkan pada pembelajaran. 

7) Mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa kesepakatan 

penerimaan  dana  oleh  fakultas  dialokasikan  untuk  mendukung 

pembelajaran. 

8) Mengajukan  proposal  guna  peningkatan  pusat-pusat  pendukung 

fakultas bersama pengguna. 

 

Adapun pendapat dari peneliti bahwa sangat diperlukan adaadanya 

pembaharuan dalam pembelajaran merupakan sarana dalam peningkatan 
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mutu pendidikannya. Menyelenggarakan mekanisme yang efektif yang 

dapat mengakses informasi  dan   praktek   pembaharuan   

pembelajaran khususnya dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. 

Maka akan tersaji proses pembelajaran dengan sajian yang luwes 

 

b. Perbaikan Pembelajaran Mahasiswa 

 

Peningkatan keluwesan dalam pengajaran. 

 

1) Mengidentifikasi kesesuaian area dengan : a) perbaikan 

fleksibilitas  dalam  mengajar  mata  kuliah  dan  corak  

pembelajaran untuk menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dan 

untuk peningkatan kualitas  karyawan  berinteraksi  dengan  

mahasiswa,  b)  membuat rekomendasi tindakan dan rancangan 

pengembangan. 

2) Penyesuaian kebijakan akademik sebagai cerminan komitmen 

yang lebih berpusat pada pembelajaran yang fleksibel bagi 

mahasiswa. Pengembangan  program  yang  fleksibel,  artikulasi  

dan  percepatan  pilihan studi.  

3) Mempertimbangkan struktur pengembangan bahan ajar 

4) Memperluas kesempatan untuk percepatan studi. Perbedaaan 

bentuk sajian pengajaran) 

5) Memperluas kendali sajian pengajaran dan pendidikan jarak jauh 

6) Mengembangkan rancangan untuk kombinasi model sajian 

7) Pengembangan diseminasi baru dan teknologi pendidikan yang 

sesuai). 

8) Memastikan  bahwa  teknologi  pendidikan  digunakan  telah  

sesuai dengan kepentingan perbaikan belajar mahasiswa. 

9) Fasilitas/mendukung   /mendorong   pembelajaran   yang   

fleksibel dengan menggunakan teknologi pendidikan. 

10) Menumbuhkan  kesadaran  atas  potensi  teknologi  baru  

pendidikan untuk  perbaikan   mutu  lulusan  dan  penggunaan  

lebih  fleksibel pembelajaran mahasiswa. 

11) Diseminasi informasi dalam teknologi pendidikan.. Peningkatan 

informasi teknologi dan sistem pendukung.) 

12) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan melalui 

jalur pelatihan informasi teknologi. 

13) Meningkatkan   dan   mendukung   IT   dalam   mendorong   

fasilitas pembelajaran. 

14) Peningkatan akses IT 

15) Perbaikan dukungan pembelajaran mahasiswa.) 

16) Meningkatkan dan memperluas dukungan layanan mahasiswa 



95 

 

 

17) Meningkatkan dan memperluas program transis 

 

 

Adapun pendapat dari peneliti bahwa sangat diperlukan adanya 

peningkata fleksibelitas dalam pembelajaran dengan memperhatikan dan 

di sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dengan memperhatikan 

kebijakan-kebijakan kampus. Dalam hal ini sangat perlu adanya 

pengembangan fleksibelitas dalam ilmu teknologi guna memotivasi 

mahasiswa dalam proses pembelajaran, pada zaman saat ini IT 

merupakan sarana keseharian yang tidak bisa lepas dari kehidupan 

mahasiswa.oleh karena itu sangatlah penting mengembangkan proses 

pembelajaran dengan berbasi ilmu teknologi 

c. Peningkatan Kurikulum 
 

1) Pengembangan   kemandirian   lulusan   dan   ketrampilan   belajar 

sepanjang  hidup,   a)  komunikasi  lesan  dan  tertulis  serta  riset,  

b) berfikir   kritis   dan   ketrampilan   analisis  pemecahan   masalah   

c) kerjasama  d)  melek  informasi  e)  penggunaan  teknologi  

secara efektif. 

2) Menyelenggarakan dan menjaga kegiatan reviu, perencanaan untuk 

meningkatkan beberapa hal yang terkait dengan : a) efektifitas dan 

kesesuaian  penggunaan  IT  dan  b)  masyarakat  dan  penempatan 

tempat kerja serta projek. 

3) Memastikan   pengukuran   dalam   kerangka   mendukung   dimensi 

utama pembelajaran, pemahaman, belajar sepanjang hidup, 

pekerjaan, pembaharuan dan  internasionalisasi  dan  berpusat  pada 

mahasiswa serta belajar fleksibel. 

4) Pengembangan dan peninjauan tingkat keterkaitan dengan industri, 

profesi,   tenaga  kerja  dan   masyarakat   melalui   penyelenggaraan 

perencanaan untuk: a) Tim bahan kuliah (dan/atau disiplin lingkup 

ilmu) (b) relevansi tempat kerja atau projek yang dipadukan dalam 

materi  kuliah,  c)  keterlibatan  program layanan  masyarakat  dan  

d) kecocokan  materi  kuliah  yang  dikembangkan  dalam  

kerjasama dengan industri atau tenaga kerja. 

5) Memastikan   relevansi   kurikulum   dengan   mengacu   peninjauan 

pedoman akademik:a)Kekinian dan relevansi kurikulum khususnya 

dalam wilayah penerapan c) Keseimbangan dalam multi keilmuan  
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dalam  dokumen  bahan kuliah d)  menjaga  pembelajaran selalu 

menggunakan hasil riset terbaru masa kini. 

6) Memastikan kurikulum mempersiapkan lulusan untuk bekerja 

dalam lingkup nasional dan lingkungan internasional. 

7) Memperluas peluang belajar lebih luas. 

 

 

Menurut pendapat peneliti untuk mencapai tujuan itu diperlukan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hanya bisa dilakukan oleh 

pengajar berkompeten dan professional Pendidikan merupakan sebuah 

proses akademik yang tujuannya untuk meningkatkan nilai sosial, budaya, 

moral, atau agama peserta didik. Selain itu bertujuan pula dalam 

mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dan pengalaman 

dalam kehidupan nyata. Peran pengajar menjadikan peserta didiknya 

menjadi generasi yang mampu meningkatkan kapasitas peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuannya menemukan, mengelola, dan 

mengevaluasi informasi dan pengetahuan untuk memecahkan masalah 

pada dunia yang nyata dan ikut serta secara aktif dalam kegiatan 

bermasyarakat di lingkungannya. Maka harus memiliki kualifikasi 

akademik yang tepat dan menunjukkan kompetensi pedagogik, 

kepribadian, profesional dan sosial. 

 

d. Peningkatan Tata Pamong Akademik Dan Standarisasi Kualitas 
 

Program-program tata pamong akademik 
 

1) Menggali implikasi lingkungan baru pembelajaran untuk 

kepentingan kebijakan universitas. 

2) Pengembangan  kebijakan  dan  proses-proses  untuk  

penyelenggaraan dan atau pamong program lintas fakultas 

Peningkatan kualitas kurikulum dan manajemen mutu.) 

3) Meninjau  dan  pengembangan  kurikulum  universitas  yang  

terkait dengan kebijakan kurikulum nasional. 
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4) Terus menerus mendapatkan masukan dari semua stakeholder yang 

terkait  dari sudut pandangan  lulusan,  pandangan  tenaga kerja dan 

profesi yang relevan. 

5) Mengembangkan   sistem   manajemen   mutu   dan   prosedur   

yang berhubungan dengan pembelajaran dan pengajaran. 

 

e. Peningkatan Pengembangan Program Strategi 

 

1) Mengadakan strategi kerjasama secara nasional  dan  internasional 

untuk pengembangan akademik. 

2) Mengubah atau  menstruktur   kembali   profil   calon   mahasiswa 

menuju kesesuaian dengan tuntutan baru. 

3) Meningkatkan daya pemakaian mahasiswa di masa depan. 

4) Meningkatkan kesadaran   wawasan ke   depan   mahasiswa   dan 

program keilmuan universitas. 

5) Pengembangan kemampuan riset strategik pasaran kerja  untuk 

mendukung fakultas dalam mengidentifikasi profesi pekerjaan baru 

dan kebutuhan akademik serta langkah pengembangan 

penyesuaianya.
84

 

Selanjutnya  berdasarkan  implementasi  atas  sejumlah  variabel  

pokok  dalam kerangka  manajemen  mutu  sebagaimana  itemnya  

diuraikan  di  atas,  selanjutnya akan  dilihat  hasilnya  melalui  lima  

kunci  sesuai  dengan klasifikasi variabel di atas. Adapun indikator 

keberhasilan diukur dengan rincian sebagai berikut : 

a. Dalam aspek peningkatan lingkungan pengajaran : 

 
1. Persentasi kelayakan pembelajaran dalam kontek penerapan 

fungsi utama staf universitas 

2.  Persentasi kehadiran dosen dalam mengajar 

3.  Rasio akademik dosen dengan mahasiswa 

 

b. Dalam Peningkatan pembelajaran peserta didik. 
 

1. Jumlah mata kuliah pilihan mahasiswa 

2. Jumlah mahasiswa 

3. Lama studi 

4. GPA 

5. Nilai TOEFL 
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c. Dalam Pengembangan kurikulum 
 

1. Waktu tunggu untuk bekerja 

2.  Kepusaaan tenaga kerja 

 

d. Dalam peningkatan tata pamong akademik, standard dan kualitas.  
 

1. Kepuasaan lulusan terkait dengan aspek pembelajaran universitas 

2. Ekivalen waktu penuh 

 

e.  Dalam peningkatan strategi pengembangan program 
 

1. Lama studi 

2. Jumlah  peminat  calon  mahasiswa  yang  masuk  dalam hal ini 

nilai rangkingnya sebagai proporsi mahasiswa pemula. 

Dalam  kaitan  dengan  ini,  Roger  Ellis  memberikan  variasi  

lain  dalam pengembangan manajemen mutu yang diprediksikan dapat 

membawa hasil yang signifikan  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  

khususnya  upaya  mengarah  pada pemenuhan kepuasaan pelanggan. 

Pandangan Roger ini didasarkan pada rumusan British Standard 5750. 

Adapun elemen variasi pensukses manajemen mutu dalam pembelajaran 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Universitas  harus  mempunyai  rumusan  kebijakan  universitas  

tentang pembelajaran   yang   berkualitas   dan   memastikan   

semua   kebijakan difahami  oleh  semua  sivitas  akademika  

bukan  hanya  terbatas  pada pimpinan. 

b. Universitas  harus  menetapkan  orang  yang  bertanggung  jawab  

setiap elemen penting dalam manajemen mutu sekaligus kejelasan 

rentangan kewenangannya serta hubungan antar pihak. 

c. Universitas   harus   memutuskan   bagaimana   standar   kualitas   

yang dikehendaki  dan  bagaimana  cara  pencapaiannya sekaligus  

dinilai  dan oleh siapa pelaksananya. Pelaksana penilaian 

diharapkan dilaksanakan oleh pihak yang mandiri khususnya 

dalam penilaian atas output. 

d. Universitas  harus  menetapkan  pihak yang  bertanggung jawab  

untuk pelaksanaan manajemen mutu. 

e. Universitas harus secara regular melaksanakan reviuw dalam 

pengelolaan kualitas dalam pembelajaran. 

f. Universitas  harus  menata secara rinci sistem manajemen  mutu  

dalam pembelajaran termasuk di dalamny organisasinya,   
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perencanaanya untuk setiap periode. Penataan menyangkut 

kebijakan, pengorganisasian,  sistem  dan  perencanaan  yang  

ideal  dalam  kualitas secara manual. 

g. Universitas  sebaiknya  harus  menetapkan  dasar  perjanjian  yang  

akan dilakukan bersama mahasiswa baik atas hal yang umum 

maupun yang khusus.   Secara   khusus   menyangkut   kontrak   

dalam   tingkat   materi perkuliahan  yang  dicakup  yang  

diharapkan   dosen  dan   mahasiswa memberikan sumbangan bagi 

pembelajaran mahasiswa. 

h. Universitas   harus   menetapkan   prosedur   yang   harus   diikuti   

untuk perencanaan  materi  perkuliahan  dan  validasi  materi  

yang  dikaitkan dengan standar yang telah ditetapkan. Demikian 

juga melibatkan pihak pelanggan  dalam  perencanaan,  serta  

tanggung  jawab  masing-masing dalam setiap tahapan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengujian. 

i. Universitas   harus   secara   khusus   mendokumentasikan   apa   

yang disyaratkan  dalam  manajemen  mutu:  kompetensi  dan  

hal-hal  yang terkait langsung dengan pembelajaran. 

j. Universitas   harus   menata   dan   memantau   standar   untuk   

pemasok maupun pensuplai lainnya dikaitkan dengan layanan 

pembelajaran. 

k. Universitas   harus   memastikan   siapa   elemen   utama   

pembelajaran sekaligus kunci penyebab utama bila terjadi 

problem sehingga apabila terjadi masalah mudah untuk ditelusuri. 

l. Universitas  harus  memfokuskan  secara  khusus  dalam  proses  

yang lebih   terinci   tentang   ciri-ciri   pembelajaran   dan   

prosesnya   yang mendukung pembelajaran, memberikan 

gambaran mengenai pembelajaran yang berkualitas dan dapat 

dikontrol, yang distandarisasikan,  dimonitor  serta  problem  yang  

dapat  didentifikasi dan dipecahkan. 

m. Universitas  harus  menemukan  pengukuran  yang  valid  dan  

reliabel yang dapat digunakan untuk mengetest dan memverifikasi 

kunci utama elemen pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan 

respon mahasiswa dalam perkuliahan. 

n. Universitas  harus  menetapkan  input  dari  luar  yang  diperlukan 

untuk menilai kevalidan manajemen mutu internal. 

o. Universitas harus merencanakan prosedur untuk mengetahui 

pembelajaran yang kurang berhasil dan langkah yang dilakukan 

untuk memperbaiki unsur yang dicapai di bawah standar. 

p. Universitas  harus  melaksanakan  prosedur  yang  telah  

direncanakan sebagai tanggung jawabnya baik dalam tujuan 

jangka pendek maupun jangka  panjang  untuk  tindakan  

perbaikan  dalam  rangka  menjawab protes dari mahasiswa. 

q. Universitas  harus  mencatat  semua  penilaian  secara  obyektif  

untuk kepentingan sistem manajemen mutu. 
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r. Universitas harus merumuskan sistem perencanaan dan pen- 

dokumentasian  untuk  kepentingan  audit  kualitas  internal  

sebagai kunci   utama   sistem   manajemen   mutu   termasuk   

validasi   materi perkuliahan,  pelatihan  dosen,  layanan  

pendidikan  untuk  mendukung pembelajaran. 

s. Universitas   harus   mengetahui   persyaratan   kompetensi   bagi   

dosen dalam perkuliahan yang sesuai dengan standar kualitas dan 

memastikan bahwa semua dosen menerima pelatihan yang cocok. 

t. Universitas mengenal sumbangan yang diberikan oleh setiap 

unsur non akademik  dan  sumber  daya  terkait  untuk  mencapai  

standar  dalam perkuliahan,  mengenal  standar  yang  dibutuhkan 

untuk layanan dan ketrampilan yang diperlukan agar dosen  

mampu terlibat dan memastikan  bahwa semua dosen menerima 

pelatihan yang sesuai. 

u. Universitas  harus  menawarkan  kepada  semua  dosen,  pelatihan  

yang berpengaruh   positif   pada  sikap  yang   mengarah   pada  

pertanggung jwaban sistem manajemen mutu. 

v. Universitas harus memastikan bahwa semua sistem dapat diikuti 

dalam bidang pembelajaran untuk menilai keterterimaan dan 

efektivitas bagi mahasiswa  serta  menilai  kesesuaian  yang  

diikuti  dengan  tindakan ketika diketahui pembelajaran tidak 

mencapai tujuan. 

w. Universitas  harus  secara  sistematis  mengumpulkan  data  yang  

relevan untuk peningkatan kualitas dan kemudian dijadikan alat 

yang berperan penting dalam mereviu dan merencanakan 

pembelajaran.
85

 Kebutuhan bagi terwujudnya kualitas 

penyelenggaraan pendidikan nampaknya   sudah   tidak   dapat   

ditunda   sebab   di   samping   karena   paradigma masyarakat  

atas  pendidikan  sudah  mengarah  pada  investasi,  juga  karena  

dalam pendidikan tinggi sudah harus   di  mulai   dikembangkan   

akuntabilitas  kepada masyarakat. Salah satu hal yang terpenting 

dari manajemen mutu penyelenggaraan   Perguruan   tinggi   yang   

perlu   memperoleh   perhatian   adalah dimensi  pembelajaran  

karena  merupakan  sektor  yang  langsung  berhubungan dengan 

stakeholders maupun juga merupakan kegiatan utama pendidikan 

selama ini. 

 

Selain  manajemen  dapat  ditempuh  melalui  pemenuhan  sejumlah  

elemen indikator manajemen mutu seperti yang dikemukan di atas. Ada juga 

pakar yang memberikan cara untuk mencapai kualitas dengan meminta 
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pendapat mahasiswa melalui pemberian angket pertanyaan tentang evaluasi 

materi perkuliahan. 

 
3.  Model dan Proses Manajemen Mutu 
 

Secara umum memang ada proses dan model dasar yang dijalankan 

dalam manajemen   mutu   namun   demikian   tidak   semuanya   perguruan   

tinggi   sesuai dengan  model  yang  dasar  sehingga  adakalanya  ada  yang  

lebih  condong  pada quality control maupun quality audit.  

Masing-masing pihak acapkali mengembangkan  model  manajemen  

mutu  berbeda-beda  akibat  kepentingan  dan tujuan  yang  berlainan.  

Perbedaan  tersebut  bukan  hanya  karena  semata  akibat unsur yang ingin 

dijaminkan, maupun dosen pelaksana manajemen mutu itu tetapi juga  karena  

debat  tentang  standar  mutu  itu  sendiri  masih  berlangsung  sampai 

sekarang.  Menurut  Middlehurst,  Robin perdebatan  mengenai  standar 

sangat terkait dengan empat kunci yaitu 
86

: 

a. Kesesuaian yaitu terkait dengan kesesuaian antara program 

pendidikan diselenggarakan dengan  standar  yang  sebelumnya  

telah ditetapkan. 

b. Kemantapan dan kepercayaan yaitu terkait dengan jaminan 

kemantapan program   pendidikan   dan   lembaga   pendidikan   

dapat menjamin mahasiswa serta dipercaya oleh pihak ekternal. 

c. Menyangkut apakah standar dirumuskan secara mendasar. 

d. Menyangkut rasa kepemilikan dan kehendak untuk melakukan 

kontrol atas standar. 

 

Keterkaitan  yang  menyangkut  standar  dan  manajemen  mutu  

akhirnya membawa  pada  pembedaan  model  pelaksanaan  manajemen  

mutu  sebagaimana terlihat  di  Inggris.  Pada  praktek  di  Inggris  

                                                 
86

Middlehurst,Robin.QualityAssuranceImplications..., h.11 



102 

 

 

memperlihatkan  bahwa  manajemen mutu  dibedakan  atas  dasar  perbedaan  

prosedur  sehingga  ada  manajemen  mutu internal dan manajemen mutu 

ekternal. Kedua model pelaksanaan ini mempunyai prosedur   yang   sendiri-

sendiri.    

Adakalanya,  penyelenggaraan  manajemen  mutu  lebih  banyak  

didorong dari internal pendidikan tinggi karena akibat perubahan dan 

lingkungan organisasi itu   sendiri.   Dorongan   untuk   mencari   dan   

menciptakan   cara   terbaik   sistem pendidikan  yang  efektif  dan  efisien  

antara  lain  menjadi  faktor  penentu  utama keniscayaan untuk 

menyelenggarakan manajemen mutu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Johm, Daniel menyimpulkan  bahwa  

secara  umum munculnya  upaya  penyelenggaraan  manajemen  mutu  akibat  

keinginan  menutup kesenjangan antara apa yang dihasilkan di perguruan 

tinggi (belajar dan lulusan) dengan persyaratan yang dituntut oleh dunia 

industri.
87

 Dari sinilah kemudian ada model  adaptasi  dengan   tuntutan  

dunia  industri  dalam  bentuk  manajemen  mutu misalnya adanya need 

assessment. 

Hal yang sama juga dilakukan pada masyarakat Canada dan Amerika 

pada tahun  90  an  dengan  mengadakan  kerjasama  industri  untuk  

meningkatkan  mutu lulusan. Upaya yang dirintis dalam gerakan Making the 

Link ini sengaja dilakukan untuk    menemukan   kesesuaian   antara   
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kemampuan   ketrampilan   yang   bisa disediakan  oleh  perguruan  tinggi  

dengan  tuntutan  kebutuhan  ketenagakerjaan  di lapangan  pekerjaan.  

Kondisi  ini  akhirnya  juga  mendorong  munculnya  model manajemen  

mutu  di  Perguruan  tinggi  di  berbagai  wilayah.  Untuk memberikan 

gambaran mengenai model manajemen mutu selanjutnya dikemukakan  

beberapa  model  yang  dikembangkan  pada  beberapa negara  maupun  para  

pakar.  Berikut contoh model  manajemen  mutu  sebagai berikut : 

1. Profesional Model Manajemen Mutu dari Lewis Elton 

 
Model manajemen mutu yang dikembangkan oleh Elton sangat 

menuntut komitmen  semua  anggota  (sivitas  akademika)  dari  lembaga  

pendidikan  tinggi bersangkutan. Dalam pengembanga manajemen mutu 

diperlukan sikap profesional yaitu mereka yang mau secara penuh 

tanggung jawab pada tugasnya menuju keunggulan mutu.
88

  

Model manajemen mutu yang dikembangkan oleh Elton dalam 

skemanya harus  lebih  dahulu  mensyaratkan  adanya :  persetujuan  

mengenai  apa  kebutuhan yang  harus  dipenuhi  tuntutan  

kepuasaannya,  mengidentifikasi  kegiatan-kegiatan yang   harus   diukur   

mengenai   kualitasnya   dan   mengadakan   prosedur   yang digunakan 

untuk memastikan bahwa kualitas dapat dipenuhi dan dipelihara. 

Model Elton di awali dengan tuntutan yang datang dari pihak 

publik atas profesionalitas penyelenggara pembelajaran yang harus 

dilaksanakan di perguruan tinggi islam. Model   ini   juga   merupakan   
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hasil kombinasi dengan kondisi perguruan tinggi setempat sehingga 

model manajemen mutu yang dihasilkan merupakan model manajemen 

mutu yang khas. 

Corak  kekhasan  model  manajemen  mutu  dalam  lingkungan  

perguruan tinggi, dapat dipengaruhi oleh tuntutan pihak pengguna 

lulusan ataupun pula bisa dipengaruhi   dan   dibentuk   karena   

perguruan   tinggi   bersangkutan   berusaha menyesuaikan   diri   dengan   

tuntutan   yang   dibuat   oleh   dunia   kerja   yang diformulasikan  

dalam  job  description.  Tuntutan  lain  juga  dapat  datang  dari 

organisasi   di   mana   perguruan   tinggi   bersangkutan   bernaung   

seperti   halnya perguruan  tinggi  Islam.  Dalam  organisasi  Islam,  

tuntutan terhadap  lembaga  pendidikan  di  bawah  naungan  Islam  

dirumuskan dalam  qaidah  Perguruan  tinggi  Islam  yaitu  lulusan  yang  

berkualitas secara akademik dan kualitas secara ideology.  

Model Elton dikembangkan dengan di awali kegiatan melakukan 

analisis atas inti job yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Job 

description dalam konteks ini  dijadikan  acuan  dalam kegiatan  

pembelajaran  baik  dalam perumusan  standar maupun penyusunan 

materi dan kompetensi. 

Walaupun  ada  kecenderungan  model  manajemen  mutu  

mengarah  pada kekhususan  yang  merupakan  kombinasi  antara  

ketentuan  umum  dengan  situasi dan  karakter  perguruan  tinggi  

bersangkutan  namun  tetap  saja  harus  ada  model manajemen mutu 
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yang dijadikan acuan. Menurut Elton, Lewis secara umum pelaksanaan 

manajemen mutu dilakukan dalam tiga tahapan
89

: 

a. Kesepakatan   tentang   kebutuhan   yang   akan   dipenuhi   agar   

tercapai kepuasaan 

b. Menentukan kegiatan - kegiatan yang akan dinilai kualitasnya 

c. Melakukan prosedur yang memastikan bahwa kualitas selalu 

terpelihara. 

 
 
 

Model manajemen mutu ini terkait erat dengan prinsip ajaran 

Total Quality Management   sehingga   model   ini   manajemen   mutu   

mampu   menghasilkan professional bagi penyelenggara. Kesulitan yang 

muncul untuk menuju pembentukan   profesional   perguruan   tinggi   

adalah   mengubah   profesionalisme yang  semula  muncul  karena  

tekanan  publik  menjadi  muncul  karena  tekanan internal (diri 

penyelenggara sendiri). 

Menurut Elton, Lewis. dalam model di atas yang mengadopsi 

prinsip-prinsip  Total  Quality  Management  memang  pada  tahapan  

awal  sangat diperlukan  profesionalisme  kelembagaan  sebab  dalam  

pelaksanaan  manajemen mutu  yang  mengikuti  model  ini  diharuskan  

adanya  evaluasi  diri.  Sangat  sulit untuk  melakukan  evaluasi  diri  

secara  obyektif  apabila  tidak  ada  sikap  kejujuran yang  datang  dari  

sikap  profesionalisme.
90

 Dengan  demikian  sikap  profesional 

merupakan persyaratan awal. 

Menyadari  bahwa  profesionalisme  dalam  model  ini  sangat  
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utama  dan pokok  sebagai  dasar  bagi  pelaksanaan  evaluasi  diri,  

namun  dalam  realitanya penumbuhan  profesionalisme  yang  muncul  

secara  internal  sangat  sulit,  maka model ini dilengkapi dengan adanya 

tekanan dari ekternal berupa public demand.  Proses  yang  ditempuh  

dalam  menyusun  model  manajemen  mutu  secara umum adalah 

sebagai berikut : 

a. Perguruan  tinggi  menetapkan  visi  dan  misi  perguruan  tinggi  

yang bersangkutan 

b. Berdasarkan  visi  dan  misi  perguruan  tinggi  tersebut  setiap  

program studi menetapkan visi dan misi program studinya. 

c. Visi  setiap  program  studi  terangkum  menjadi  serangkaian  

standar mutu pada setiap butir mutu sebagaimana disebutkan di 

atas. 

d. Standar   mutu   dirumuskan   dan   ditetapkan   dengan   meramu   

visi perguruan   tinggi   (secara   deduktif)   dan   kebutuhan   

stakeholders (secara   induktif).   Sebagai   standar   yang   

dijadikan   acuan   maka rumusannya harus jelas. 

e. Perguruan   tinggi   menetapkan  organisasi   dan   mekanisme   

kerja manajemen mutu 

f. Perguruan tinggi   melaksanakan   manajemen   mutu   dengan   

mene- rapkan manajemen kendali mutu. 

g. Perguruan  tinggi  mengevaluasi  dan  merevisi  standar  mutu  

melalui benchmarking secara berkelanjutan. 

 

Adapun pendapat peneliti proses penetapan dan pemenuhan standar 

pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, 

produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 

Dengan demikian, penjaminan mutu Perguruan tinggi adalah proses 

penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi 

secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders 

memperoleh kepuasan. 
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4. Indikator Kinerja Sebagai Tolak Ukur Mutu Perguruan Tinggi 
 

Penilaian  dari  stakeholders  dan  hasil  pengembangan  tujuan  

pendidikan tinggi  merupakan  ukuran  dari  kinerja  sebuah  perguruan  

tinggi.  Ukuran  yang selanjutnya  disebut  dengan  kinerja  merupakan  

cerminan  dari  tingkatan  kualitas dari perguruan tinggi setelah dikenai 

sebuah instrumen. 

Indikator   kinerja   merupakan   elemen   penting   dalam   upaya   

melihat keberhasilan   perguruan   tinggi.   Pada  hakikatnya  indikator   

merupakan  ukuran kuantitatif   dan   kualitatif   yang   melukiskan   

pencapaian   sasaran   yang   telah dirumuskan.
91

 Ada  beberapa  

rentangan  dimensi  yang  dapat dikenai pengukuran, ada yang membatasi 

empat komponen saja dari keseluruhan proses  yang  terselenggara  di  

Perguruan  tinggi  yaitu  sebatas  :  input  –  proses  - output  dan  

outcome,  namun  ada  pula  yang  merambah  sampai  aspek  lain  seperti 

kemampuan kompetisi lulusan sebagaimana yang dikembangkan di 

Negara Eropa, Amerika   maupun   Canada   yang   dinamakan:   Basic   

Quality   Standard. 

Di Indonesia, secara nasional, penilaian mutu perguruan tinggi 

secara luas menggunakan  instrumen  yang  dikembangkan  oleh  BAN-PT  

dengan  membatasi atas lima indikator kunci yaitu : Penyelenggaraan  

program  pendidikan  tinggi  seperti  sistem  dan mekanisme kerja, 

insfrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan dan fasilitas  lainnya.  
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Finansial  seperti  struktur  pemasukan,  pengeluaran dan penggunaan 

dana. Aset sumberdaya manusia seperti rekruitmen mahasiswa, 

rekruitmen    dan    pengembangan pengajar serta  staf. 

 

F.  Penjaminan Mutu dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadits 

1. Pemahaman Mutu dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadits 

Mutu merupakan realisasi dari ajaran ihsan, yakni berbuat baik 

kepada semua pihak disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada 

manusia dengan aneka nikmat-Nya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam 

bentuk apapun. Ihsan berasal dari kata husn, yang artinya menunjuk pada 

kualitas sesuatu yang baik dan indah. Dictionary menyatakan bahwa kata 

husn, dalam pengertian yang umum, bermakna setiap kualitas yang positif 

(kebajikan, kejujuran, indah, ramah, menyenangkan, selaras, dll)
92

. Selain 

itu, bisa dikatakan bahwa ihsan (bahasa Arab: احسان) adalah kata dalam 

bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam terminologi 

ilmu tasawuf, ihsan berarti seseorang menyembah Allah seolah-olah ia 

melihatNya, dan jika ia tidak mampu membayangkan malihatNya, maka 

orang tersebut mambayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat 

perbuatannya. Dengan kata lain ikhlas dalam beribadah atau ikhlas dalam 

melaksanakan islam dan iman. Jadi ihsan menunjukkan satu kondisi 

kejiwaan manusia, berupa penghayatan bahwa dirinya senantiasa diawasi 

oleh Allah. Perasaan ini akan melahirkan sikap hati-hati waspada dan 
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terkendalinya suasana jiwa. Pada prinsipnya ihsan adalah kualitas 

beragamanya seorang muslim.  

Kata husn sering disamakan dengan kata khayr. Namun perlu 

diketahui bahwa husn adalah kebaikan yang tidak dapat dilepaskan dari 

keindahan dan sifat sifat yang memikat, sementara itu khayr merupakan 

suatu kebaikan yang memberikan kegunaan konkrit, sekalipun sesuatu 

tersebut tidak indah dan tidak bersifat memikat.
93

 Jadi bisa dikatakan bahwa 

husn lebih dari sekedar khair (baik). 

Kata ihsan adalah sebuah kata kerja yang berarti berbuat atau 

menegakkan sesuatu yang baik atau indah. Al-Qur’an menggunakan kata ini 

dan bentuk aktifnya (fa’il) muhsin (orang yang mengerjakan sesuatu yang 

indah) dalam 70 ayat. Secara menonjol ia sering menunjuk pada Tuhan 

sebagai pelaku sesuatu yang indah, sehingga Muhsin merupakan salah satu 

dari nama-nama ketuhanan.
94

 Salah satunya sebagaimana termaktub dalam 

al-Qur’an surah al-Qashash/28: 77: 

 

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
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berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S.al-Qashash/28: 77)
95

 

Maka dari itu, dalam konteks manajemen peningkatan mutu 

pendidikan Islam, sesuatu dikatakan bermutu jika memberikan kebaikan, 

baik kepada dirinya sendiri (perguruan pendidikan itu sendiri),  kepada 

orang lain (stakeholder dan pelanggan). Maksud dari memberikan kebaikan 

tersebut adalah mampu memuaskan pelanggan.   

2.  Proses yang Bermutu 

Proses yang bermutu ini dimulai dengan pemahaman bahwa untuk 

melakukan sesuatu yang berkualitas tersebut tidak boleh dilakukan dengan 

santai, dan harus dengan sungguh-sungguh. Seorang praktisi 

pendidikan,tidak boleh bekerja dengan seenaknya dan acuh tak acuh, sebab 

akan berarti merendahkan makna demi ridha Allah atau merendahkan Allah. 

Dalam surah Kahfi disebutkan: 

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia 

seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan 

kamu itu adalah Tuhan Yang Esa". Barang siapa mengharap perjumpaan 

dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan 

janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada 

Tuhannya". (Q.S.al-Kahfi/18: 110)
96
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Maksud dari kata ”mengerjakan amal shaleh” dalam ayat di atas 

adalah bekerja dengan baik (bermutu dan berkualitas), sedangkan kata 

”janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada 

Tuhannya” berarti tidak mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada Tuhan 

(al-Haqq) yang menjadi sumber nilai intrinsik pekerjaan manusia. Dalam 

konteks, manajemen pendidikan Islam, hal tersebut berarti untuk mencapai 

mutu suatu lembaga pendidikan, maka harus fokus pada proses dan 

pelanggan. Dari pemahaman ayat tersebut, maka prosesnya adalah dalam 

hal melakukan amal shaleh, sedangkan pelanggannya adalah Allah. Allah 

diibaratkan menjadi pelanggan, karena Ia-lah yang menentukan apakah 

manusia ini baik (bermutu) atau tidak.
97

Hadits di bawah ini juga 

memperkuat supaya mutu tersebut dapat diwujudkan dengan baik, maka 

proses yang dilakukan juga harus bermutu. 

 
Artinya:Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu 

pekerjaan dilakukan dengan "tepat, terarah dan tuntas". 

Maksudnya adalah jika proses apabila dilakukan dengan teratur dan 

terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka untuk mencapai  mutu, proses 

juga harus dilakukan secara terarah dan teratur atau itqan. Hadits tersebut 

diperkuat oleh hadits di bawah ini: 

                                                 
97
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Artinya ;Sesungguhnya Allah mewajibkan (kepada kita) untuk berbuat yang 

optimal dalam segala sesuatu….
98

 

Melakukan proses secara optimal dan komitmen terhadap hasil kerja 

selaras dengan ajaran ihsan. Ayat di bawah ini menguatkan hadits di atas: 

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. (Q.S.al-Nahl/16: 90)
99

 

Tentu saja, keoptimalan dalam melaksanakan proses harus disertai 

dengan komitmen dalam melaksanakan proses tersebut. Tanpa komitmen 

yang baik dari anggota suatu lembaga pendidikan Islam, maka tidak 

mungkin proses yang bermutu akan terbentuk.  

Maka dari itu, motivasi kepada seluruh anggota  Perguruan tinggi 

Islam supaya melakukan proses yang sebaik-baiknya tersebut merupakan 

hal yang urgen. Nampaknya, ayat-ayat berikut ini menjelaskan motivasi 

kepada perguruan tinggi Islam  untuk mempunyai nilai guna. Perguruan 

tinggi Islam harus bekerja secara efisien dan efektif atau mempunyai daya 

                                                 
98
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guna yang setinggi-tingginya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an 

surah al-Sajdah/32: 7: 

 

Artinya: Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya 

dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.(Q.S.al-Sajdah/32: 7)
100

 

 

Perguruan tinggi Islam harus mengerjakan sesuatu dengan sungguh-

sungguh dan teliti (itqan), tidak separuh hati atau setengah-setengah, 

sehingga rapi, indah, tertib, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya. Hal 

tersebut dijelaskan dalam surah al-Naml/27: 88: 

 

Artinya: Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di 

tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) 

perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-

Naml/27: 88)
101

 

 

Perguruan tinggi Islam dituntut untuk memiliki dinamika yang 

tinggi, komitmen terhadap masa depan, memiliki kepekaan terhadap 

perkembangan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

bersikap istiqomah, seperti dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini: 
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Artinya: Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya kamu berharap. (Q.S.al-Insyirah/94: 7-8)
102

 

 

Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah 

sebagaimana diperintahkan kepadamu. (Q.S.al-Syuura/42: 15)
103

 

Proses yang bermutu dapat dilakukan jika anggota lembaga 

pendidikan bekerja secara optimal, mempunyai komitmen dan istiqamah 

dalam pekerjaannya. Tanpa adanya komitmen dan istiqomah dari para 

(pekerja), dalam konteks lembaga pendidikan, civitas akademika, maka 

lembaga pendidikan tersebut tidak mungkin dapat melakukan proses yang 

bermutu. Maka dari itu, untuk melakukan proses yang bermutu juga 

dibutuhkan personalia yang bermutu dan berdedikasi tinggi juga. Sehingga 

berbuat yang optimal atau berkualitas itu harus dilakukan dalam semua 

jenjang, semua lini dalam lembaga pendidikan. Apabila semua civitas 

akademika lembaga pendidikan mampu menyadari akan hal tersebut, maka 

mutu lembaga pendidikan tersebut akan dapat tercipta. 

3.  Kontrol dan Perencanaan yang Bermutu 

Dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan, untuk dapat 

menghasilkan mutu yang baik, Perguruan tinggi Islam harus melakukan 

kontrol dan perencanaan yang bermutu. Ayat-ayat berikut ini nampaknya 
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menjadi inspirasi bahwa kontrol dan perencanaan yang bermutu tersebut 

penting. Setiap orang dinilai hasil kerjanya, seperti dijelaskan dalam surah 

al-Najm/53: 39: 

 

Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya. (Q.S.al-Najm/53: 39)
104

 

Dengan melihat ayat di atas, maka setiap orang dalam bekerja 

dituntut untuk: 1) tidak memandang sepele bentuk-bentuk kerja yang 

dilakukan; 2) memberi makna kepada pekerjaannya itu; 3) insaf bahwa kerja 

adalah mode of existence; 4) dari segi dampaknya, kerja itu bukanlah untuk 

Tuhan, namun untuk dirinya sendiri.  

Jaminan mutu selalu mampu untuk diraih dan didapatkan, apabila 

suatu lembaga telah mengalami proses yang baik. Hal tersebut sesuai 

dengan ayat berikut ini: 

 

Artinya :Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat jahat maka (dosanya) 

atas dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-

hamba (Nya).(Q.S. Fushilat/41:46)
105

 

Jika proses dalam perguruan tinggi Islam tersebut baik, maka secara 

otomatis akan menghasilkan output yang baik, dan secara otomatis pula, 
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jaminan mutu (quality assurance) sebagai pengakuan mutu mampu diraih. 

Jaminan mutu tersebut sebenarnya merupakan salah satu kontrol mutu 

dalam lembaga pendidikan Islam. Hal ini diperkuat oleh perkataan Umar ibn 

al-Khaththab 

106...َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َقاَل َحاِسُبوا َأْنُفَسُكْم َقْبَل َأْن ُتَحاَسُبوا

Artinya : Dari Umar ibn al-Khaththab, dia berkata: koreksilah dirimu 

sekalian sebelum kamu sekalian dikoreksi. 

Perkataan tersebut apabila dipahami nampaknya menunjukkan adanya 

evaluasi bagi siapapun, baik itu personal maupun berupa organisasi 

terutama dalam rangka membangun quality culture. Maka seorang manajer 

harus selalu ber-musahabah dalam segala kegiatan yang ia putuskan dan 

lakukan, apakah kegiatan tersebut telah mampu mencapai tujuan atau tidak. 

Namun, kontrol tersebut tidak akan mampu terlaksana tanpa adanya 

planning yang bermutu, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Hasyr    

(59) : 18 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk 
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hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
107

 

Menurut penjelasan dalam kitab Ibn Katsir bahwa yang dimaksud 

dengan  adalah hendaklah masing-masing individu 

mempersiapkan melakukan amal-amal shalih untuk hari kembalimu dan hari 

kamu bertemu dengan Tuhanmu.
108

Ayat ini memberi pesan kepada orang-

orang yang beriman untuk memikirkan masa depan. Dalam bahasa 

manajemen mutu, pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep 

yang jelas dan sistematis disebut dengan perencanaan yang berorientasi 

pada mutu(quality planning).Perencanaan yang bermutu ini menjadi sangat 

penting karena berfungsi sebagai pengarah bagi kegiatan, target-target dan 

hasil-hasilnya dimasa depan, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan 

dapat berjalan dengan tertib. Ayat di atas diperkuat dengan hadits di bawah 

ini: 

 

Artinya : Sesungguhnya semua amal perbuatan itu harus disertai dengan niat 

dan segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkannya. 

Hadits ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tataran ihsan 

(quality) harus dilakukan dengan perencanaan yang bermutu juga (quality 
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planning). Niat tersebut adalah maksud atau getaran dalam hati. Namun niat 

dalam kajian fiqih harus disertai dengan perbuatan, dan apabila hanya 

getaran, maka itu bukan niat namun hanya keinginan. Maka dari itu, dalam 

dunia manajemen pendidikan Islam dalam berniat (melakukan perencanaan) 

harus konkrit dan jangan yang abstrak supaya keberhasilan bisa segera 

terealisasikan. Uraian di atas dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  

Kerangka Pengembangan Mutu dalam Perspektif Islam 

 

Perguruan tinggi Islam akan bisa maju dan berkualitas apabila 

menerapkan TQM atau mengimplementasikan konsep ihsan secara 

keseluruhan. Implementasi TQM tentu harus didahului oleh perencanaan 
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yang bermutu atau perencanaan ihsan. Perencanaan tersebut sebenarnya 

merupakan aplikasi niat atau sesuatu yang ingin diwujudkan dan 

dikehendaki. Kemudian quality planning ini dibreakdown dalam 

bechmarking. Bechmarking, yaitu kegiatan untuk menetapkan standar, baik 

proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Untuk 

kepentingan praktis, maka standar tersebut direfleksikan dari realitas yang 

ada. 

Penerapan ihsan harus didukung dengan pelanggan (klien), 

kepemimpinan (leadership), tim (team),proses (process), dan struktur 

(organization).1) Pelanggan atau klien adalah seseorang atau kelompok 

yang menerima produk atau jasa layanan. 2) Kepemimpinan (leadership) 

merupakan hal yang esensial dalam manajemen peningkatan mutu 

pendidikan, sehingga diperlukan visionary leadership kepala sekolah. 3) 

Tim (team) merupakan sarana yang harus dibangun oleh kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja, karena dalam manajemen peningkatan mutu 

lebih menekankan pada kejelasan tujuan dan hubungan interpersonal yang 

efektif sebagai dasar terjadinya kerja kelompok yang efektif. 4) Proses 

(process) kerja merupakan kunci yang harus disepakati dalam manjemen 

peningkatan mutu suatu sekolah/madrasah.5) Struktur organisasi 

(organization structure) merupakan langkah kerja dalam pengorganisasian 

dan menentukan garis kewenangan dalam konteks manajemen peningkatan 

mutu sekolah.
110
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Semuanya tersebut harus dikelola secara teratur (itqan). Pendidikan 

yang bermutu ditentukan oleh beberapa komponen yang terkait, mulai dari 

input (masukan), proses, dan output (keluaran), serta dengan pengelolaan 

manajemen.Setelah semuanya mampu dilaksanakan, maka selanjutnya 

adalah mengadakan kontrol yang baik (quality control). Quality Control, 

yaitu suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas out-

put yang tidak sesuai dengan standar. Konsep ini berorientasi pada out-put 

untuk memastikan apakah mutu yang dihasilkannya sudah sesuai dengan 

standar yang ingin dicapai. Oleh karena itu, konsep ini menuntut adanya 

indicator yang pasti dan jelas. 

Setelah ada kontrol yang baik, maka selanjutnya mampu untuk 

mengeluarkan quality assurance. QualityAssurance, yaitu mengacu pada 

penetapan standar, metode yang memadai, dan tuntuan mutu oleh 

sekelompok atau lembaga para pakar yang diikuti oleh proses pengawasan 

dan evaluasi yang memeriksa sejauh mana pelaksanaannya memenuhi 

standar yang telah ditetapkan. Sesuatu yang penting dalam proses Quality 

Assurance adalah publikasi dari yang telah ditetapkan tersebut. Quality 

Assurance yang bersifat proses oriented, yaitu proses yang sedang 

dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan 

sehingga bisa berhasil secara efektif (sesuai dengan standar). Sehingga 

pendidikan tinggi Islam pun perlu menyusun sistem dan mekanisme yang 
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dapat digunakan sebagai wadah untuk mengaudit seluruh komponen 

lembaga dalam meningkatkan mutunya yang disebut dengan quality 

assurance sistem. Namun, semuanya itu tidak boleh terlepas dari istiqamah 

(continuitas).  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian 

lapangan), artinya data yang diangkat adalah data dari realitas yang ada atau 

terjadi dilapangan untuk memperjelas kesesuaian teori.Menurut Lexy Moleong 

bahwa “Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati”.
1
 Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik 

(utuh). Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural serfing) 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada 

hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa 

induktif dan makna merupakan hal yang esensial. 

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural 

setting, sehingga penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistic. Obyek 

yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan 

setelah keluar dari obyek relatif yang tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif 

peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif 

instrumennya adalah orang atau human unstrument. Untuk dapat menjadi 

instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, 
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sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek 

yang diteliti menjadi lebihjelas dan bermakna. 

Sugiyono mengemukakan bahwa kriteria data dalam penelitian kualitatif 

adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi 

sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang 

mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.
2
 

 

B.   Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 

pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, akan tetapi 

fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti instrumen. Oleh karena itu 

kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak dilakukan atau 

diperlukan dalam menguraikan data nantinya. 

Kehadiran peneliti di UM Metro, IAIM NU Metro dan STIT Agus Salim 

Metro adalah sebagai obyek peneliti atau informan. Melakukan wawancara 

dengan subyek penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang 

mendukung terhadap penelitian ini. Peneliti disini pada waktu penelitian 

mengadakan pengamatan langsung dilapangan, wawancara denganpihak terkait 

yang dijadikan sebagai obyek penelitian. 
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C.   Lokasi Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini memang berbeda namun  mempunyai 

kesamaan yaitu dibawah yayasan Islam serta bertujuan  sama yaitu sedang 

menuju pada manajemen mutu yang mengarah pada kualitas  akademik dan 

ideologi Islam. Fokus penelitian ini yaitu manajemen  mutu pada lingkungan 

perguruan tinggi Islam. Manajemen  mutu yang menjadi fokus penelitian dapat 

dilihat dari prosesnya,  unsur yang harus ada didalamnya. Menurut Elton, Lewis 

unsur yang  dikenai dapat menyangkut pembelajaran maupun pelakunya yaitu 

dosen yang  merupakan unsur pokok.
3
 Rancangan multi situs dalam 

pelaksanaanya menempuh langkah: 

1.  Meneliti secara simultan lokasi penelitian di dua Perguruan tinggi Islam. 

2. Dilakukan deskripsi hasil data yang terkumpul dari  setiap situs untuk 

memperoleh kesimpulan utuh model manajemen mutu  Perguruan tinggi 

Islam. 

3. Berdasarkan kesimpulan utuh model manajemen mutu dari masing-

masing Perguruan tinggi Islam selanjutnya dilakukan análisis untuk 

menemukan manajemen mutu melalui induksi. 

 

Penelitian membatasi diri pada pengumpulan informasi untuk 

menemukan model penjaminan mutu pada Perguruan tinggi Islam diwilayah 

metro, sehingga pengumpulan informasi  dinyatakan berakhir apabila telah 

sampai tahapan pengumpulan data berada dalam  kejenuhan yaitu data lengkap 

manajemen mutu. 
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D.  Sumber Data 

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif  dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki  lapangan dan selama proses penelitian berlangsung. Penetapan sampel 

dalam penelitian ini dimaksud untuk menjaring sebanyak-banyak mungkin 

informasi atau berbagai macam sumber. 

Tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah snowball 

sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah 

sumber data yng sedikit belum bisa memberikan informasi yang memuaskan, 

maka dicari sumberdata lain sampai data menjadi penuh (walaupun ditambah 

sampel lagi tidak menghasilkan informasi yang baru). Dengan begitu maka 

informasi yang di dapat lebih lengkap. 

 

E.   Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan tiga teknik yaitu: 

a.  Interview (wawancara) 

Menurut Lexy Moleong, interview atau tehnik wawancara 

dilaksanakan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan kebutuhan lain-lain.
4
 Sedangkan menurut Basrowi dan 

Suwandi bahwa  interview (wawancara) adalah percakapan dengan 

waktu tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai 

                                                 
4
Lexy Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006),h. 186 
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pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
5
 

Metode wawancara mendalam dilaksanakan untuk 

mengungkap  pandangan Perguruan tinggi Islam mengenai unsur–

unsur penting  yang harus dijaminkan dalam penjaminan mutu dan 

proses pelaksanaan  penjaminan mutu dimasing-masing Perguruan 

tinggi Islam. Sedangkan  metode angket digunakan untuk 

menghimpun pendapat informan kunci terkait  dengan unsur yang 

perlu dikenai penjaminan mutu dan data status kelembagaan  sebagai 

pelengkap data untuk perolehan data interview. 

 

b. Observasi 

Menurut Seltiz dkk dalam Edi Kusnadi bahwa “observasi 

didefinisikan sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengkodean serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan dengan 

organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”.
6
 Observasi atau 

pengamatan merupakan teknik yang didasarkan atas pengalaman secara 

langsung yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data 

secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.
7
Spradley membagi 

observasi ke dalam beberapa tahap, dianataranya adalah tahap observasi 

deskriptif (descriptive observation) yang menggambarkan situasi 

                                                 
5
Basrowi dan Suwandi, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127 

6
Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, (Metro: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008), 

Cet. 1, h. 98 
7
Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, (Metro: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008), 

Cet. 1, h. 10 
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kegiatan dan aktivitas yang terjadi di lapangan. Setelah diadakan 

analisis dari hasil rekaman secara umum, kemudian disempitkan dengan 

pemilihan data.  

 

      c. Dokumentasi 

Selain Interview (wawancara) dan observasi, dilakukan pula 

studi dokumentasi.Dokumentasi pada dasarnya dikelompokkan ke 

dalam data sekunder dan sering disebut sebagai sumber non manusia
8
. 

Hal ini disebabkan data yang diperoleh lewat dokumentasi terdiri dari 

berbagai sumber tertulis seperti: surat, buku-buku pedoman, laporan 

resmi, catatan harian, catatan rapat. Sugiyono menyatakan bahwa 

“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode obervasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Terkait dengan dokumen 

Bogdan dalam Sugiyono  menyampaikan in most tradition of 

qualitative research, the prase personal document is used broadly to 

refer to any first person narrative produced by an individual which 

describes his or her own action, experience and belief. Dokumen-

dokumen ini sangat penting perannya karena selain itu untuk 

melengkapi data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, 

data dokumen dapat juga digunakan untuk mempe-lajari keadaan latar 

penelitian. Studi dokumentasi akan dilakukan mulai dari studi orientasi 

                                                 
8
 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998) h. 

39 
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pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan pada studi secara terfokus 

latar dalam penelitian ini.  

Untuk metode dokumentasi digunakan untuk pengumpulan 

data berupa dokumen yang telah  dikembangkan oleh setiap Perguruan 

tinggi Islam dalam melaksanakan manajemen mutu. 

 

F.  Analisis Data 

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal kegiatan penelitian 

hingga akhir dengan harapan adanya konsistensi dalam analisis data. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan 

Model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam proses kualitatif Miles 

dan Huberman mengatakan: we define analysis as consisting of three concurant 

flow of activity, data reduction, data display and conclution drawing/verification.
9
 

Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono, model analisis interaktif dari 

Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.
10

 Ketiga proses ini terjadi terus menerus selama pelaksanaan 

penelitian, baik pada periode pengumpulan data maupun setelah data terkumpul 

seluruhnya. Adapun uraian masing-masing komponen adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data (data reduction), 

 Diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data 

                                                 
9
 Miles, Michael Bray, Huberman, America, Qualitative Data Analysis a Sourcebook 

ofNew Methods (London: Sage Publication Ltd., 1995), h 10 
10

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alpabeta, 2006), h. 338 
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dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

membuat gugus-gugus, menulis memo dengan maksud menyisihkan 

data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

data yang tidak perlu guna menghasilkan ringkasan data yang potensial 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
11

 

b.   Penyajian data (data display)  

Yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. 

Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram tabel, dan bagan. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

bentuk yang padu dan mudah dipahami.
12

 

c. Penarikan kesimpulan (conclucion drawing) / verifikasi (varification)  

Merupakan bagian akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan 

berupa kegiatan interpretasi, yang menemukan makna data yang telah 

disajikan. Cara yang digunakan bervariasi, dapat menggunakan 

perbandingan kontras, menemukan pola dan tema, pengklasteran 

(pengelompokkan), dan menghubung-hubungkan satu sama lain.Makna 

yang ditemukan peneliti harus diuji kebenarannya, kecocokannya dan 

kekokohannya.
13

 

                                                 
11

  Ibid., h. 338-340. 
12

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan… h. 341. 
13

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan… h. 345. 
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G.   Pengujian Keabsahan Data 

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan 

pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 

adalah melalui sumber lainnya.
14

Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
15

 Hal 

ini dapat dicapai dengan beberapa langkah:  

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

b) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah, tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 

e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 
16

 

 

Triangulasi metode dengan metode terdapat dua strategi, yaitu :1) 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasilpenelitian beberapa teknik 

pengumpulan data. 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sam.
17

 

Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi  kenyataan yang ada dalam suatu konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

                                                 
14

Moleong, Metodelogi Penelitian op cit...  h 330 
15

 Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif.op.cit…………h.330 
16

 Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif op.cir….h.331 
17

 Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif op.cir….h.331 
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pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat melakukan cek 

ulang temuannya dengan jalan memban-dingkan dengan berbagai sumber, metode 

atau waktu pengumpulan data yang digunakan. Dengan demikian peneliti dapat 

melakukannya dengan jalan: 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 

2) mengeceknya dengan berbagai sumber data, 3) memanfaatkan berbagai metode 

agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

 Prosedur atau tahap-tahap penelitian kualitatif  dengan salah satu ciri 

pokoknya peneliti sebagai alat penelitian yang dilakukan adalah berbentuk urutan 

atau berjenjang, yakni mulai dari tahap pra-penelitian ketahap penelitian sampai 

tahab laporan penelitian. Tahapan-tahapan ini dapat dibagankan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap pra Penelitian 

1. Mencari permasalahan penelitian 

2. Memfokuskan Masalah 

3. Berdiskusi dengan teman sejawat 

4. Menyusun konsep 

5. Berkonsultasi dengan promotor dan co promotor 

Tahap pelaksanaan penelitian 

1. Penggalian data lapangan 

2. Penulisan data lapangan 

3. Reduksi data sesuai fokus penelitian 

4. Penarikan temuan penelitian 

5. Membahas temuan dengan teori 

6. Pembuatan model temuan penelitian 

Tahap laporan penelitian 

1. Proposisi 

2. Kesimpulan 

3. Implikasi 

Analisis Data 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Temuan Umum (Profil) Penelitian 

Keberadaan Perguruan tinggi Islam diakui telah ikut serta 

memberikan kontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Secara kuantitatif 

Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Metro (UMM), Institut 

Agama Islam Ma’arif (IAIM) NU Metro, dan Sekolah Tinggi Ilmu 

Tarbiyah (STIT) Agus Salim Metro dalam skala regional mempunyai 

kontribusi bagi dunia pendidikan di Lampung khususnya Kota Metro. 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Perguruan tinggi Muhammadiyah , 

dan NU yang berafiliasi keagamaan dan keorganisasian mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan lainnya. Ada sejumlah keunggulan dan 

kelemahan disamping ada  kesamaan dengan perguruan lainnya. Namun 

yang jelas kualitas perguruan tinggi yang tersebar seluruh Indonesia 

memiliki ragam kualitas dari yang sangat minim mutu sampai yang maju. 

Ada Perguruan tinggi Muhammadiyah yang setara bahkan melebihi 

kualitas perguruan tinggi negeri tetapi ada pula dengan kualitas sebaliknya. 

Perguruan tinggi bukan sebuah perusahaan yang besar yang 

bergerak dalam bidang pendidikan tetapi merupakan lembaga yang tumbuh 

dari bawah dan menggabungkan diri dalam kordinasi Pendidikan tinggi. 

Status pendidikan tinggi Islam Swasta sangat unik, mereka berdiri atas 
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inisiatif kalangan bawah namun setelah berdiri digabungkan sebagai 

lembaga yang keterkaitan lebih bersifat ideologis. Mutu sangat 

dipengaruhi dinamika internal masing-masing Perguruan tinggi Islam. 

Sebagai lembaga yang tumbuh dan berkembang dari bawah selalu 

mempunyai karakter berdiri dengan modal pas-pasan dan semangat tinggi. 

Ketersediaan perangkat mutu dipastikan hampir belum tersedia. Proses-

proses penjaminan mutu tentunya sangat situasional. 

Keberagaman mutu Pendidikan tinggi tidak semata-mata terbentuk 

karena akibat pembinaan yang dilakukan oleh Kopertais tetapi karena 

perpaduan intervensi dan tumbuhnya perguruan tinggi bersangkurarl 

artinya Kopertais tidak mampu menentukan sepenuhnya kualitas 

Perguruan tinggi mengingat tidak mampu secara total mengembangkan. 

Salah satu penyebab karena Kopertais tidak rnempunyai dana besar untuk 

rembantu peningkatan mutu Perguruan tinggi yatrg sangat banyak tersebut. 

Akibat keunikan peranya ini menyebabkanrentangan mutu serta modelnya 

sangat bervariasi. 

Antusias pengelola Perguruan tinggi Islam untuk peningkatan mutu 

sangat tiaggi Hal ini terbukti sejumlah kegiatan peningkatan mutu yang 

diadakan oleh perguruan tinggi tersebut. Mutu dan Profil Pendidikan tinggi 

Islam apabila ditinjau dari segi jumlah dan pencapaian mutu memang 

menggembirakan karena di Kota Metro memiliki perguruan tinggi 

sejumlah 12 buah dengan beberapa termasuk perguruan tinggi maju, 

namun apabila dilihat dari aspek kualitas secara keseluruhan terutama 
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dalam perspektif BAN-PT cukup memprihatinkan sebab dari kuantitatif 

pergrnuan tinggi yang ada baru beberapa PTKI yang memperoleh 

akreditas, sedangkan sebagian besar proses Akriditasi, bahkan sampai saat 

ini ada perguruan tinggi yang masih dalam proses perizinan. 

1. Profil Perguruan Tinggi UniversitasMuhammadiyah Metro 

Universitas Muhammadiyah berlokasi di Kampus Kota Metro, 

merupakan Perguruan tinggi Muhammadiyah yang awalnya adalah STKIP 

Muhamrnadiyah Metro. Perubahan status ini merupakan bukti adanya respon 

positif terhadap tuntutan perkembangan baru dalam dunia pendidikan tinggi. 

VISI dan MISI FAI 

Visi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah  Metro adalah: 

Terintegrasinya nilai Iman dan IPTEKS menuju Fakultas Agama Islam yang 

unggul,  mencerahkan di bidang Studi Islam untuk terwujudnya sepuluh  besar  

PTM  di Indonesia tahun 2020. Adapun Misi Fakultas Agama Islam UM Metro 

adalah : 

a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis integrasi yang menghasilkan 

alumni berkualitas dalam iman dan IPTEKS nya. 

b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian integratif untuk  pengembangan  

Studi Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan persyarikatan. 

c. Menyelenggarakan  kegiatan  pelayanan  dan  pengabdian  masyarakat  

sebagai  bentukaplikasi  ilmu  pengetahuan  dan  membantu  memecahkan  

persoalan  masyarakat dan persyarikatan. 
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d. Menyelenggarakan Kegiatan pengembangan al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan  sebagai bentuk amanah persyarikatan 

Muhamadiyah. 

 

2.1 Tujuan Program Fakultas Agama Islam (FAI) UM Metro 

Tujuan Program Fakultas Agama Islam (FAI) UM Metro adalah 

a. Terwujudnya sarjana yang berkepribadian ulama‘, menghayati nilai-nilai 

kemaslahatan umat, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan 

mampu menjadi agen  masyarakat. 

b. Terwujudnya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baru bersumber pada 

nilai Islam dan membawa kemaslahatan umat. 

c. Teraplikasinya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara Islami dalam 

mewujudkan amar ma’ruf nahi munkar. 

d. Terwujudnya Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro 

pada umumnya, Jurusan Dakwah dan Tarbiyah  pada khususnya, dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan nilai nilai Islam dan 

kemaslahatan umat. 

e. Menghasilkan sarjana Komunikasi dan Pendidikan Islam yang 

berwawasan  nasional dan global, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi seni, mengamalkan nilai-nilai ke-Islam-an serta taat terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi teladan dalam 

kehidupan.  
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Universitas Muhammadiyah Metro merupakan hasil pengintegrasian 

dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah 

Metro, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Metro, Sekolah 

Tinggi Teknik (STT) Muhammadiyah Metro dan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ushuludin Muhammadiyah Metro.Berdasarkan surat nomor: 01173/0/1991 

tanggal 30 maret 1991, tentang pengintegrasian dan perubahan bentuk dari tiga 

sekolah tinggi di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) 

wilayah II dan satu sekolah tinggi di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi 

Agama Islam Swasta (Kopertais) wilayah VII menjadi Universitas 

Muhammadiyah Metro. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Nomor: 44/SK-PP/III.B/2.b/1992, maka pengelolaan Universitas 

Muhammadiyah Metro dilakukan oleh Badan Penyelenggara Universitas 

Muhammadiyah Metro, yang dalam pelaksanaannya dibentuk Badan Pelaksana 

Harian (BPH), sebagai perpanjangan tangan dari Badan Penyelenggara 

Universitas Muhammadiyah Metro dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Nomor: 32/SK-PP/III.B/2.b/1996 tanggal 30 Maret 1996. UM 

Metro memiliki lima Fakultas, Program Diploma III dan Program Pasca 

Sarjana sebagai berikut : 

a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

b. Fakultas Ekonomi (FE) 

c. Fakultas Teknik (FT) 

d. Fakultas Agama Islam (FAI) 
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e. Fakultas Hukum (FH) 

f. Program-program Diploma III (DIII) : 

1) Manajemen Informatika dan Komputer 

2) Akuntansi 

3) Perbankan 

g. Pasca Sarjana : 

1) Magister Pendidikan Biologi 

2) Magister Manajemen  

3) Magister Manajemen Pendidikan 

 

Universitas Muhammadiyah Metro merintis penjaminan mutu sejak 

awal dengan rintisan awal melalui Tim AIPT dan sekarang sudah 

terakriditasi B tahun 2016. Sistem penjaminan mutu akademik pada 

Universitas Muharnmadiyah Metro dilaksanakan pada tingkat Universitas, 

fakultas dan Program studi sesuai dengan Manual Mutu Akademik. 

sedangkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penjaminan mutu dibentuk Audit Mutu Akademik Internal yang bertugas 

utama untuk memeriksa, mengukur dan mengevaluasi secara sistematis dan 

mandiri terhadap pelaksanaarr sistem manajemen mutu. Pelaksana audit 

adalah manajerial audit mutu tim yang diangkat oleh Rektor baik untuk Tim 

Audit tingkat Universitas dan fakultas. Mekanis mepenjaminan mutu yang 

dikembangkan dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro sejenis 

dengaa yang telah dikembangkan di Kampus lain. Kecenderungan yang 

demikian karena penjaminan mutu yang berlangsung di universitas 
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Muhammadiyah Metro murni merupakan pelaksanaab hibah yang dilandasi 

pelaksanaan penjaminan mutu. 

 

2. Profil Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Ma’arif Nadhatul Ulama 

(IAIM NU) 

IAIMNU Kota Metro ini semula didirikan oleh beberapa tokoh Nahdlatul 

Ulama dengan ketua Bapak Hasan AYD pada tanggal 27 April Tahun 1987 

dengan  nama “Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Al-As’ari. Selanjutnya, 

berdasarkan Keputusan Rapat yang  diselenggarakan tanggal 14 Oktober 1990, 

kepengurusan diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Lamppung 

Tengah yang  sekarang menjadi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kota Metro 

dengan  perubahan nama STIS Ma’arif Metro Lampung Tengah.  

Nama Perguruan Tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah 

(STIS) Al-Asy’ari yang didirikan pada tanggal 27 April tahun 1987, 

selanjutnya berdasarkan keputusan Muscab II LP. Ma’arif Lampung Tengah 

tahun 1990, pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma’arif 

NU Lampung Tengah yang sekarang menjadi Lembaga Pendidikan Ma’arif 

NU kota Metro dengan perubahan nama STIS Ma’arif Metro Lampung 

Tengah. 

Tahap berikutnya, Lembaga Pendidikan Ma’arif  mengajukan izin 

operasional melalui rekomendasi Kopertis Wilayah I Jakarta dan diberikan izin 

operasional melalui Keputusan Departemen Agama Republik Indonesia : SK 

Nomor 39/92 dengan status terdaftar dengan Program Studi ‘Peradilan 

Agama’. Selanjutnya, pada tahun 1996 diajukan perubahan nama dan 
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penambahan jurusan berdasarkan keputusan Menteri Agama No.263 tahun 

1996 dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma’arif Metro 

Lampung dengan program strata satu (S1) Jurusan Syari’ah program studi 

Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS) dan Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam (PAI).Pada tahun akademik 2011/2012 untuk jurusan Syari’ah 

terdiri dari prodi AHS dan PBS S1 dan D3, dan telah terakreditasi C kecuali 

PBS S1 belum terakreditasi (Proses). Sedangkan jurusan tarbiyah terdiri dari 5 

prodi. Untuk prodi PAI dengan akreditasi B, sedangkan prodi Matematika, 

Bahasa Inggris, PGMI masing-masing nilaiakreditasinya C sedangkan untuk 

Bahasa Arab belum terakreditasi (Proses).Pejabat yang pernah memimpin 

perguruan tinggi yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kota 

Metro adalah: Periode 1990-1996 dijabat oleh Drs. Istakanuddin; Periode 

1996-1997 dijabat oleh Drs. Muhsinin AM; Periode 1997-2001 dijabat oleh 

Drs. Suyoto, M.Ag; Periode 2001-2005 dijabat oleh Drs. Suyoto, M.Ag untuk 

periode kedua; Periode 2005-2009 dijabat oleh Drs. Muhammad Zaini, M.Pd.I. 

dan peroide 2008 sampai sekarang  dijabat oleh Drs. Muhammad Zaini, 

M.Pd.I. untuk periode kedua. 

 

2.1 Visi, Misi, Tujuan IAI Ma’arif NU Metro 

a.  Visi  

Menjadikan IAI Ma’arif NU Metro sebagai sentral pendidikan Islam 

yang berkualitas dalam keilmuan, berakhlak mulia, profesional dan 

kompetitif berlandaskan Ahlussunah Waljama’ah An Nahdliyah 2018. 
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b.    Misi 

a. Menghasilkan sarjana yang memiliki keilmuan integral 

b. Memberikan dasar-dasar akhlak terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

c. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemandirian dan daya saing 

d. Melakukan pengembangan keilmuan melalui penelitian 

e. Memberikan kontribusi dan keteladanan dalam kehidupan 

masyarakat atas dasar nilai  Islam Ahlussunah Waljama’ah An 

Nahdliyah. 

c.   Tujuan 

a. Menyiapkan mahasisiwa menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik yang profesional, berakhlak, mandiri dan 

bertanggung jawab mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mengupayakan pencerahan dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

c. Membudayakan amaliah Islam Ahlussunah Waljama’ah An 

Nahdliyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

IAIM NU Metro Lampung sebagai penyelenggara pelayanan 

pendidikan, menerapkan upaya untuk menjaga mutu dalam bentuk kontrol 

kualitas (Qualitycontrcl). Pola ini memang berbeda dengan pelaksanaan 
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pen$aminan mutu (Quality Assurance). Konskwensinya pihak pemberi 

kewenangan (dalamhal ini pihak Rektorat) menjadi sangat dominan karena 

semua kegiatan penyelenggaraan layanan pendidikan dan kelengkapannya 

sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan rnelalui negoisasi. 

Pelaksanaan penjaminan mutu yang cenderung kepada kontrol 

kualitas di IAIM NU ini diawali dengan adanya negoisasi antara pelaksanaan 

ditingkat Fakutas atau unit lainnya dengan Tim IAIM NU yang 

menegoisasikan anggara& volume kerja, jenis kegiatan" pelaksana target. 

Umumnya pihak Tim IAIM NU telah mempunya standar pelaksanaan 

sehingga dalam negoisasi ini dicari kesepakatan yang merupakan modifikasi 

dan titik temu antara yang dikehendaki oleh Tim dengan pelaksana. Setelah 

ada kesepakatan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan patokan yang 

disepakati dengan kontrol proses oleh Tim Auditor tingkat Institut. Tim audit 

bertugas mengawasi semua pelaksana disemua tingkat selama pelaksanaan 

kerja. Karena fungsi supervisi yang demikian maka Tim Audit dikesankan 

sebagai pencari keselarasan oleh pihak pelaksana setiap melakukan supervisi 

atau kontrol kerja. Negoisasi berlangsung secara periodik dan umumnya 

dilakukan setiap semester. Pilihan model yang cenderung bersifat kontrol 

mutuini karena IAIM NU merupakan Perguruan tinggi Ma'arif yang relatif 

baru tumbuh yang memerlukan penanaman otoritas secara sentralistik. 

Berdasarkan rnodel pelaksanaan peqiaminan muttr, memperlihatkan 

bahwa unsur penjaminan mutu yang dipentingkan dan difokuskan di IAIM 

NU adalah bidang keuangan. Walaupun demikian dengan adanya kantor 
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penjaminan mutu yang mandiri sekaligus juga menunjukan bahwa unsur 

pembelajaran dan tenaga dosen menjadi unsur yang harus dikenai penjaminan 

mutu 

 

3. Profil Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim Metro 

  Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Agus Salim Metro Lampung 

didirikan pada tanggal 3 Maret 1986 oleh Yayasan Pendidikan Islam Lampung. 

Semula Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini bemama Fakultas Tarbiyah Kopertais 

Wilayah 1 Jakarta. Secara kronologis Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini 

mengalami liku-liku perjuangan sejarah sebagai berikut: 

3.1  Izin Penyelenggaraan Departemen Agama 

a. Mendapat Rekomendasi dari DPRD Tk. II Lampung Tengah Nomor. 

SK. 000381/17/86 tanggal 21 April 1986. 

b. Mendapat izin operasional dari Kopertais Wilayah I Jakarta Nomor. 15 

tahun 1987 tanggal 30 Maret 1987. 

c. Mendapat Status Terdaftar dari Menag Nomor. 169 tahun 1989 tanggal 

29 Juli 1989. 

d. Mendapat Rekomendasi dari DPRD Tk. II Lampung Tengah Nomor. 

SK. 400/3115/58/86 tanggal 30 Oktober 1989. 

e. Mendapat perpanjangan Status Terdaftar Menag Nomor. 397 tanggal 26 

September 1994. 

f. Mendapat Status Diakui dari Dirjen Binbagais Depag RI Nomor E/60/97 

tanggal 14 Mei 1997. 

g. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Program Sarjana (S1) No. DJ.II/747/2003 Tanggal 5 

Desember 2003. 

h. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi S1 PAI (Pendidikan 

Agama Islam) pada PTAIS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Jakarta No. Dj.I/20 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008. 

i. Mendapatkan izin tentang Pembukaan Program Studi Baru Nomor : 

Dj.I/54/2011 tanggal 14 Januari 2011 ( Program Studi MPI) 
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3.2   Akreditasi BAN-PT 

a. Pada tanggal 21 Juli 2000, oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 017/BAN-PT/Ak-

IV/VII/2000, Hasil dan Peringkat Akreditasi - B. 

b. Pada tanggal 29 Juni 2006 Perpanjangan Akreditasi oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional Nomor 007/BAN-PT/AK-X/S-1/VI/2006 tentang hasil dan 

peringkat Akreditasi – B. 

c. Hasil Surveilen No. 832/BAN-PT/Surveilen.Ak.S1/V/2009 tanggal 28 

Mei 2009 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang 

dilaksanakan oleh asesor Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., Prof. Dr. 

Abuddin Nata, M.A., dan dari BAN-PT Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Ag. 

berlaku terhitung mulai 29 Juni 2009 sampai dengan 29 Juni 2014. 

 

Sejak berdiri sampai dengan tahun 2008 telah terjadi pergantian 

pimpinan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan guna 

pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dengan pengkaderisasian. Periode 

dan pimpinan – pimpinan dimaksud adalah sebagai berikut:  

No Tahun Nama Jabatan 

1 1986 – 1990 Drs. H. Panut Panuju Ketua 

2 1990 – 1994 Drs. H. Panut Panuju Ketua 

3 1994 – 1998 Dr. M. Bahri Ghazali, M.A Ketua 

4 1998 – 2002 Dr. M. Bahri Ghazali, M.A Ketua 

5 2002 – 2004 Drs. Sukadi, M.M Ketua 

6 2004 – 2008 Drs. Sukadi, M.M Ketua 

7 2008 - 2012 Dr. H. Achmad Sjarifudin., M.M Ketua 

 

3.1  Visi, Misi Dan Tujuan STIT Agus Salim Metro 

a.  Visi 

“Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Bermutu dan 

Berdaya Saing Tinggi”. 
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b.    Misi 

1) Mengembangkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang 

Islami dan berkualitas. 

2) Mengembangkan insan akademis yang cerdas, terampil dan 

berakhlak mulia. 

3) Mengembangkan dan meyebarluaskan teknologi dan seni budaya 

Islam. 

c. Tujuan 

1) Mengembangkan kelembagaan STAI Agus Salim Metro Lampung 

menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing. 

2) Melaksanakan program pendidikan yang berkualitas sasuai dengan 

tuntutan perkembangan Iptek dan kebutuhan masyarakat. 

3) Menghasilkan lulusan yang bermutu, berkemampuan akademik dan 

atau professional dibidangnya. 

4) Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang 

bermutu bermanfaat. 

5) Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual civitas 

akademika. 

6) Mengembangkan teknologi dan seni budaya yang Islami untuk 

kepentingan dan pemenuhan kebutuhan civitas akademika dan 

masyarakat luas. 
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STIT Agus Salim Metro merupakan perguruan trnggi yang 

berkembang, belum mengembangkan alur penjaminan mutu secara khusus 

dalam arti diimplementasikan secara sistematis dan didukung dengan 

pendokumentasian yang tersendiri. Penjaminan mutu masih dilaksanakan 

secara konvensional melalui pelaksanaan tugas wakil ketua bidang 

akademik. Rumusan standar mutu akademik secara spesifik ditlap program 

studi belum terumuskan Demikian juga kerja sama dalam peningkatan mutu 

dengan ekternal belum dilaksanakan. Adapun upaya peningkatan mutu yang 

diterapkan dalam lingkungan STIT Agus Salim digambarkan 

sebagaiberikut: 

  

 

 

                             

 

  

 

 

 

 

Gambar 10. 

Alur Pengendalian Mutu Pada STIT Agus Salim Metro 

 

KETUA 

Kebijakan Pengendalian Mutu 

Pelaksanaan Kegiatan 

Jurusan Dan Program Studi 
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Dalam lingkungan STIT Agus Salim Metro dikeluarkan pengendalian 

mutu pada tingkat Sekolah Tinggi kemudian dijabarkan oleh Jurusan dalam 

bentuk pedoman jurusan sebagai acuan pokok pelaksanaan kegiatan 

pendidikan ditingkat jurusan. Bentuk pedornan jurusan tersebut sebatas 

berisikan mengenai pedoman perkuliahan mahasiswa, ketentuan registrasi 

maupun studi akhir, biasanya dilengkapi dengan kalender akademik. Dalam 

pandangan Ellis, pelaksanaan penjaminan mutu di STIT Agus Salim Metro 

masih bersifat latent, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu dalam taraf 

minimal. Mendasarkan pada situasi yang belum terdukrrng saraila pr&sarana 

ini, unsur penjaminan mutu yang dikenai penjaminan mutu rnasih terbatas 

pada unsur pembelajaran. Walaupun STIT Agus Salim Metro masih mencari 

bentuk dalam sistem penjaminan mutu atau apapun namanya, namun dalam 

perkembangan yang muncul diawal Januari dalam lingkungan STIT Agus 

Salim Metro telah muncul dokumen rintisan penjaminan mutu berupa bukus 

pesifikasi dan kornpetensi program studi untuk semua program studi di STIT 

Agus salim Metro. Dilihat dari isi buku spesifikasi dan kompetensi program 

studi menunjukan bahwa isi nya tidak jauh berbeda dengan buku pedoman 

yang ada selama ini. 

 

B. Temuan Khusus Penelitian 

1. Perencanaan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Islam 

1.1 Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas PAI 

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. 

Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu 
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(Quality Assurance) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini 

diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan 

standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan 

secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (Continuous Quality 

Improvement) 

Mengenai proses penyusunan  perencanaan  manajemen mutu 

perguruan tinggi Islam, informan 1 UM menjelaskan: 

“…… yaa, memang benar Sistem Penjaminan Mutu telah dikembangkan 

dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dalam SPMI UM 

Metro tidak hanya mencakup aspek akademik, melainkan juga aspek non 

akademik Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan 

Pemimpin Perguruan Tinggi setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. 

Untuk Perguruan Tinggi Swasta, Buku Kebijakan SPMI harus disetujui 

Badan Hukum Penyelenggara setelah memperoleh persetujuan Senat 

Perguruan Tinggi.dalam kebijakan SPMI memuat visi, misi dan tujuan 

perguruan tinggi, latar belakang perguruan tinggi luas lingkup kebijakan 

SPMI yang membahas peningkatan akademik dan non akademik.Dalam 

kebijakan SPMI juga membahas tujuan. Strategi asas,prinsip, manajemen 

dari SPMI.”( MU/R.K/ W./ F.1/ 11-9-16/) 

 

Pedoman pelaksanaan   penjaminan   mutu   maupun   produk   

akademik   lainnya.   Dalam pengurutan potensi ini didasarkan pada 

pencapaian indikator tertentu yaitu jumlah dosen tetap, jumlah buku yang 

dimiliki dan jumlah mahasiswa aktif yang dimiliki. Sebenarnya  ada  

indikator  lain  misalnya  dengan  mendasarkan  pada  perolehan peringkat 

akreditasi.  nilai  dari  Perguruan tinggi  yang  memperoleh  nilai tertinggi  

adalah  Universitas  Muhammadiyah  Metro. 
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“……terlebih bapak rektor menegaskan hal tersebut tidak lepas dalam 

buku manual SPMI berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau 

prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian 

pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh 

pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras 

unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. Sehingga 

manual SPMI ini bermanfaat untuk menunjukkan cara pencapaian visi 

perguruan tinggi yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara 

berkelanjutan selain itu manual SPMI juga sebagai bukti secara tertulis 

bahwa perguruan tinggi yang bersangkutan dan telah siap dilaksanakan”( 

MU/R.K/ W./ F.1/ 11-9-16/) 

 

Peringkat Universitas Muhammadiyah Metro Lampung   ini   

kaitannya   dengan   tujuan penelitian juga mencerminkan tentang 

keterlaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi. Dari   perguruan tinggi  

yang   peringkatnya   di   bawah   urutan   ke   dua   dalam pengumpulan 

data melalui interviw menunjukan bahwa kegiatan penjaminan mutu masih 

terkonsentrasi dan terpadu sebagai tugas wakil rektor I.  

Menurut penjelasan informan 2 UM: 

“..........Dalam perencanaan perkembangan mutu di tingkat program 

Magister Pendidikan Agama Islam UM Metro, SPMI telah berjalan 

mengikuti apa yang dilaksanakan oleh semua program studi 

dibawah UM Metro,  hal ini  ditunjukkan dengan adanya dokumen-

dokumen penting SPMI yaitu: 1) Rencana Pengembangan UM 

Metro, 2)Prosedur Baku UM Metro,3)Formulir (Borang) SPM UM 

Metro,4) Audit Mutu Internal UM Metro (dilaksanakan setiap 

semester)”(MU/WR1.WK1/ W./ F.1/ 11-9-16) 
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Perkembangan demikian  sebelumnya  juga  dialami  oleh  perguruan 

tinggi  yang  lebih  maju  sehingga peringkat  ataspun  sebelumnya  

melakukan  hal  yang  sama. Itulah sebabnya   Universitas Muhammadiyah 

Metro Lampung    sering mengambil  bentuk  khas  dan  tersendiri.  Kreasi  

tim  pengelola  penjaminan  mutu yang dipercaya oleh lembaga untuk 

mengkreasi peningkatan mutu akan mendisain model  penjaminan  mutu  

sesuai  dengan  kapasitas  dan  situasi  yang  melingkupi. 

Hal  yang  menarik  dari  simpulan  tentang  proses  perencanaan   

penjaminan mutu seperti yang diungkapkan ketua penjaminan mutu: 

 

“…… ya, memang benar  Dalam peningkatan mutu maka diperluka 

peraturan yang berlaku untuk menciptakan sistem tata pamong yang 

kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, pelaksanaan 

tata pamong mengacu pada aturan-aturan yang berlaku, yaitu statute UM 

Metro, Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi, kode etik dosen dan 

mahasiswa, Surat Keputusan Ketua ataupun Direktur Pascasarjana yang  

berkaitan dengan pelaksanaan tata pamong.” 

 

Dalam peningkatan mutu maka diperluka peraturan yang berlaku 

untuk menciptakan sistem tata pamong yang kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, untuk saat ini sistem tata pamong 

berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta 

dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran 

dalam institusi perguruan tinggi. Tata pamong didukung dengan budaya 

organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara 

pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga 
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kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur 

pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem 

tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal 

yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus 

diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi 

dengan peraturan dan prosedur yang jelas. pelaksanaan tata pamong 

mengacu pada aturan-aturan yang berlakubahwa  belum  tentu  pada  

perguruan tinggi   yang  maju  dan  memiliki  kesadaran mutu  tinggi  

dengan  sendirinya  mencerminkan  sistem  penjaminan  mutu  yang 

mapan   dan   lengkap.   Dalam   kenyataan   lembaga   penjaminan    mutu   

yang dilaksanakan  di  universitas  Muhammadiyah  ini  sebatas  

melaksanakan  program hibah bersaing yang didalamnya mengharuskan 

ada pelaksanaan penjaminan mutu. 

Kecenderungan  yang  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  

penjaminan  mutu belum   terdorong   dari   internal   tetapi   masih   

sebatas   melaksanakan   program proposal nampak misalnya dalam 

berbagai form yang dimunculkan selalu berlabel TPSDP,  khusus  Pusat  

Pengembangan  dan  Peningkatan  Aktivitas  Instruksional (P3AI).  Label  

ini  memperjelas  kesimpulan  bahwa  semua  kegiatan  pelaksanaan 

penjaminan mutu dimaksudkan untuk memenuhi program tuntutan hibah. 

Dalam  pelaksanaan  penjaminan  mutu  yang  dilaksanakan  di Universitas 

Muhammadiyah Metro Lampung dilaksanakan dengan berbasis  

kebutuhan  mutu  yang oleh  PTKI  perlukan  namun  pelaksanaan  
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penjaminan  mutu Universitas Muhammadiyah Metro Lampung tersebut  

justru mengikuti program yang disetujui dalam proposal penjaminan mutu 

yang saat ini didanai oleh kemenristek Dikti. 

Menurut pandangan Sayuti “ 

 

“…….. penjaminan mutu harus segera dilaksanakan   akan 

sangat lama bila menunggu  didanai  oleh  Kemenristek Dikti  serta  

tidak  perlu  harus  menunggu  tumbuhnya budaya   mutu.   

Pelaksanaan   penjaminan   mutu   harus   dimulai   dari   pimpinan 

perguruan tinggi dan bersifat paksaan dalam bentuk kontrak prestasi. 

Dengan demikian setiap  rektor/ketua  sebelum  menjabat  harus  

memberikan  kesanggupan  dalam  bentuk kontrak  untuk  mampu  

menyelesaikan  sejumlah  indikator  mutu  perguruan  tinggi 

misalnya  harus  dalam  periodisasi  jabatan  rektor  mampu  

menyekolahkan  dosen studi lanjut sekian persen, menaikkan 

peringkat akreditasi yang lebih tinggi sekian persen dan sebagainya.” 

Tanpa mekanisme yang demikian sangat sulit menumbuhkan  

penjaminan   mutu   yang   bertumpu   dari   budaya   mutu. Bentuk  

kontrak  kerja  yang  demikian  bukan  hal  baru  dalam  universitas 

Muhammadiyah,  karena  itu  terhadap  pelaksanaan  penjaminan  mutu  

dapat  pula diterapkan bentuk kontrak tersebut. 

“……..lebih lanjut sekertaris penjaminan mutu menegaskan bahwa 

penjaminan mutu Perguruan tinggi adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu, 

Perguruan Tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan 

tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu 

dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu” 

(MU/SKPM/ W./ F.1/ 11-9-16/) 
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Keragaman penyelenggaraan dalam peningkatan penjaminan

 mutu serta perbedaan mekanisme maupun cakupan unsur yang harus 

dikenai penjaminan mutu ini dapat dipandang wajar dan mungkin terjadi. 

Hal ini ditegaskan dalam pandangan teori pemotivasional   dengan   apa   

yang   disebut   homeostatis.   Dalam   pemahaman homeostatis bahwa 

munculnya respon kegiatan yang berbeda atas stimulan yang sama  akan  

terjadi  karena  setiap  lembaga  selalu  melakukan  keseimbangan  baru 

akibat  adanya  serapan  baru  dari  ekternal. 

Menurut penjelasan informan 5 UM: 

“………perguruan tinggi menjamin bahwa fakultas melaksanakan 

penjaminan mutu; fakultas menjamin bahwa jurusan melaksanakan 

penjaminan mutu; dan jurusan menjamin bahwa program studi 

melaksanakan penjaminan mutu. Standar mutu dan metode 

pengukuran hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan 

visi dan misinya. Hal ini merupakan bentuk penjaminan mutu 

internal.”( MU/AKPM/ W./ F.1/ 11-9-16/) 

 

Dengan  demikian  dengan  adanya kebijakan penjaminan mutu 

yang dianggap sebaga serapan baru akan menyebabkanm keharusan 

sebuah perguruan tinggi melakukan keseimbangan baru   agar keberadaan   

universitas   bersangkutan   tetap   terjaga. Sedangkan  langkah  upaya  

menyeimbangan  yang  dilakukan  setiap perguruan tinggi  akan  berbeda-

beda  tergantung  tingkat  ketidakseimbangan  yang terjadi. (J. Winardi. 

2001: 26-27). 

Berdasarkan pada teori di atas maka walaupun universitas tersebut 

sudah besar  dan  seharusnya  mulai  memasuki  pengembangan  kualitas  
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misalnya  dengan mulai   mengembangkan   penjaminan   mutu,   namun   

dalam   realitanya   ternyata tidaklah demikian adanya. Universitas yang 

besarpun belum tentu kemudian serta merta  menyelenggarakan  

penjaminan  mutu.  Hal  ini  karena  dalam  universitas bersangkutan  tidak  

terjadi  ketidakseimbangan  sehingga  tidak  perlu  membuat kegiatan  baru  

sebagai  penyeimbang  dalam  bentuk  penjaminan  mutu.Resonansi 

perolehan dana bagi universitas manapun sangat luar biasa baik dalam   

peningkatan   mutu   dosen   maupun   dalam   perbaikan   sarana   

prasarana. 

Banyak  dosen  yang  kemudian  dapat  melanjutkan  studi  ke  jawa 

bahkan ke luar negeri  maupun insentif    mutu    lainnya.    Nampaknya    

aspek    ekternal    berupa    paksaan    atau dikondisikan  dari  luar  yang  

diwujudkan  dalam  bentuk  persyaratan  kepesertaan pengajuan  proposal  

inilah  yang  merupakan  faktor  kuat  munculnya  penjaminan mutu. 

Sangat  sulit  dibayangkan  sebuah  perguruan tinggi  dapat 

menyekolahkan puluhan dosen studi lanjut (S2/S3) tanpa  hibah  dari  

ekternal.  Akhirnya  kehadiran  faktor  hibah  tidak  bisa dielakkan   

sesungguhnya   merupakan   faktor   pokok   tumbuhnya   pelaksanaan 

penjaminan mutu. 

Mendasarkan  pada  realita  bahwa  pelaksanaan  penjaminan  mutu  

pada Universitas Muhammadiyah Metro Lampung yang seringkali tidak 

lengkap dan kurang sempurna tersebut,   ditambah   lagi   dalam   

penunjukan   personil   yang   mengelola   tidak berdasarkan  
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pengangkatan  yang  berbasis  keahlian  di  bidangnya  maka  hal  ini 

menunjukan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas 

Muhammadiyah Metro Lampung lebih sekedar   mengimplementasikan   

program   proposal   yang   mengedepankan produk  semata.  Dalam  

dokumen  yang  diperoleh  oleh  peneliti  di  Universitas Muhammadiyah 

Metro Lampung  menunjukan   bahwa   pengelola   penjaminan   mutu   

yang   lebih banyak  menggarap  bidang  pembelajaran  ternyata  pengelola  

berasal  dari  bidang hukum yang tidak menguasai bidang pendidikan. 

Kategori Universitas Muhammadiyah Metro Lampung bermutu  sekaligus  

memperlihatkan  gambaran  atas  tingkat  keterfahaman  mutu. Pada   

umumnya  universitas   Muhammadiyah  yang   ada  diperingkat   atas   

telah menjalankan   penjaminan   mutu   sebagai   manifestasi   kesadaran   

atas   mutu. Kesimpulan  ini  terutama  mendasarkan  fakta  riil  yang  

terobservasi  di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung.   Kebetulan   

sekali   faktanya   menunjukan bahwa  universitas  Muhammadiyah  yang  

telah  melaksanakan  penjaminan  mutu bahkan telah memiliki model 

penjaminanmutu adalah Universitas Muhammadiyah Metro Lampung  

yang   peringkat   mutunya   baik.   Apabila   dikaji   lebih   jauh 

kesimpulan yang didasari oleh angket yang disebarkan dan diperkuat 

dengan data dari  BAN-PT  memberikan  penjelasan  bahwa  secara  

kualitatif  peringkat  tersebut ada   keterkaitan   antara   kemegahan   

bangunan   fisik,   jumlah   perolehan   hibah, layanan akademik dengan 

mutu universitas. 
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Fakta ini menyimpangi tuntutan mutu yang mengharuskan adanya

 profesionalitas pengelola. Karenanya penjaminan  mutu  yang  ada  

sesungguhnya  belum  bisa  dianggapsebagai  gerakan mutu yang 

sebenarnya. Dalam   tataran   pelaksanaan   penjaminan    mutu    memang    

Fakta ini menyimpangi tuntutan mutu yang mengharuskan adanya 

profesionalitas pengelola. Karenanya penjaminan  mutu  yang  ada  

sesungguhnya  belum  bisa  dianggapsebagai  gerakan mutu yang 

sebenarnya. Dalam   tataran   pelaksanaan   penjaminan    mutu    memang  

fakta ini menyimpangi tuntutan mutu yang mengharuskan adanya 

profesionalitas  pengelola. Karenanya penjaminan  mutu  yang  

ada  sesungguhnya  belum  bisa  dianggapsebagai  gerakan mutu yang 

sebenarnya. Dalam   tataran   pelaksanaan   penjaminan    mutu    memang   

Universita Muhammadiyah Metro   telah  membentuk  task  force  pada  

tingkat  jurusan  Namun  tugas utamanya  sebagai  tim  audit  akademik  

belum  dilaksanakan.  Task  force  sebatas melaksanakan program bukan 

mengaudit pelaksanaan  telah  membentuk  task  force  pada  tingkat  

jurusan  Namun  tugas utamanya  sebagai  tim  audit  akademik  belum  

dilaksanakan.  Task  force  sebatas melaksanakan program bukan 

mengaudit pelaksanaan telah  membentuk  task  force  pada  tingkat  

jurusan  Namun  tugas utamanya  sebagai  tim  audit  akademik  belum  

dilaksanakan.  Task  force  sebatas melaksanakan program bukan 

mengaudit pelaksanaan. 
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Penjaminan  mutu  secara  komprehensif  (akademik  dan  ideologi)  

dalam perguruan  tinggi  sangat  penting  karena  mengingat  pendidikan 

bukan  semata  bertujuan  akademik  saja  tetapi  keutuhan  person  

(Adhina,  Bloom. 2007: 2). 

Sebaliknya apabila mengamati pelaksanaan penjaminan mutu di 

Universitas Muhammadiyah Metro, memperlihatkan  bahwa  dokumen  

penjaminan  mutu pada lembaga ini sudah lengkap sampai detail, Namun 

dalam realita pelaksanaannya  belum  sebagus yang terdokumenkan.    

Kelengkapan   dokumen bertujuan  untuk  keperluan  tuntutan  proposal  

yang  mengharuskannya.  Dengan demikian  memperlihatkan  bahwa  

Universitas Muhammadiyah Metro cenderung  lengkap  secara  

administrasi tetapi  belum  teraplikasikan  secara  penuh.  Hal  ini  Kepala  

Humas Fakta ini menyimpangi tuntutan mutu yang mengharuskan adanya 

profesionalitas pengelola. Karenanya penjaminan  mutu  yang  ada  

sesungguhnya  belum  bisa  dianggapsebagai  gerakan mutu yang 

sebenarnya. Dalam   tataran   pelaksanaan   penjaminan    mutu    memang    

Universitas   Muhammadiyah Metro  telah  membentuk  task  force  pada  

tingkat  jurusan  Namun  tugas utamanya  sebagai  tim  audit  akademik  

belum  dilaksanakan.  Task  force  sebatas melaksanakan program bukan 

mengaudit pelaksanaan menyatakan: 

….   Fakta   terjadinya   munculnya   perbedaan   antara   dokument   

dengan pelaksanaan   penjaminan   mutu   disebabkan   karena   dua   

hal.   Pertama lengkapnya  dokumen  penjaminan  mutu  pada  

Universitas Muhammadiyah Metro  karena   kegiatan   melengkapi   
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dokumen   penjaminan   mutu merupakan  upaya  melaksanakan  

program  hibah  A1  dan  A2  khususnya pada  Fakultas  Teknik  

dan  Fakultas  Ekonomi.  Sehingga  terkesan  bahwa penjaminan   

mutu   yang   diterapkan   pada   Universitas   Muhammadiyah 

Metro merupakan duplikat apa yang dikerjakan oleh Fakultas 

Teknik. 

 

Kemunculan kelengkapan administrasi pelaksanaan penjaminan 

mutu pada Universitas   Muhammadiyah Metro sangat  diwarnai oleh  

Fakultas  teknik  dan  Ekonomi.  Latar  belakang  aturan dan  kebijakan  

Fakultas  Teknik  sangat  menonjol.  Barangkali  apabila  tidak  ada 

Fakultas  Teknik  dan  Ekonomi  yang  memenangkan  hibah  A1  dan  A2  

terkait dengan jaminan mutu agak sulit untuk muncul penyelenggaraan 

penjaminan mutu di  lingkungan  Universitas Muhammadiyah Metro  

(UMM). ketika ditanyakan  tentang  adopsi dokumen  pelaksanaan  

penjaminan  mutu  dalam Universitas Muhammadiyah Metro  dari  

Fakultas  teknik  dan  Ekonomi,  selaku Pembantu rektor bidang akademik 

menegaskan: 

“ ya kita ini kan berfikir praktis saja, sebenarnya kalo kita sepakat 

dengan dokumen  itu  yang  tidak  ada  masalah,  toh  pelaksana  

penjaminan  mutu dalam  universitas  ini  kan  mereka  yang  buat  

dokumen  di  universitas  ini. Dalam   kondisi   Rektor   yang   

tidak   menghendaki   adanya   pengurusan penjaminan mutu yang 

mandiri di bawah kantor khusus, maka cara adopsikan  lebih  

hemat,  lebih  cepat  terwujud.  Kebijakan  penjaminan  mutu  di 

universitas ini kan penjaminan mutu tak perlu tersendiri. Oleh 

karena itu, pelaksanaan  penjaminan  mutu  diurus  oleh  BAPSI  
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sedangkan  pengelola BAPSI  adalah  Dekan  Teknik,  maka  pasti  

kalau  dokumen  yang  mereka hasilkan dioper untuk universitas” 

Secara  signifikan  nampak  bahwa  yang  sangat  mendorong  

pelaksanaan penjaminan mutu pada Universitas   Muhammadiyah Metro 

adalah perolehan dana dari hibah dari Dikti. Dalam pelaksanaan 

penjaminan mutu di Universitas   Muhammadiyah Metro ini misalnya 

diketahui bahwa penjaminan mutu  di  UMM  di  bawah  BAPSI  (Biro  

akademik  dan  Pengembangan  Sistem informasi)   langsung   dikelola   

oleh   dosen   Teknik   demikian   juga   tidak   ada ketersediaan dana 

khusus yang cukup untuk penjaminan mutu sedangkan apabila Universitas  

Muhammadiyah  melaksanakan  penjaminan  mutu  memerlukan  dana 

yang  besar.  Alokasi  dana  yang  disediakan  oleh  UMM  dalam  

penjaminan  mutu sebenarnya adalah dana penyerta karena Universitas   

Muhammadiyah Metro memenangkan hibah sebagai bukti dana 

pendamping. 

Fenomena pelaksanaan penjaminan mutu muncul bukan karena 

komitmen terhadap  budaya  mutu  tetapi  karena  memenangkan  hibah  

sebagaimana  ada  pada sebagian Universitas Muhammadiyah Komitmen-

komitmen berupa dana pendamping yang jumlahnya milyaran rupiah 

sebatas komitmen bersyarat karena adanya  keharusan  dari  setiap  

permohonan  ajuan  hibah.  Dengan  kata  lain  tidak mungkin ada dana 

sebesar itu untuk pelaksanaan penjaminan mutu di universitas 

Muhammadiyah  bila  tanpa  ada  motivasi  perolehan  hibah.  Dana  

tersebut  hanya keluar (cair) kalu memang jelas turun dana hibah.  
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Bagi universitas  Muhammadiyah  Metro cukup  sulit  mengadakan  

dana  sebesar  itu  sebab  akan  terjadi disalokasi yang dapat 

membahayakan opersional universitas. Dalam kaitan dengan 

kecenderungan pelaksanaan penjaminan  mutu yang terjadi  dalam  

Universitas  Muhammadiyah  dapat  dijelaskan  dari  teori  motivasi 

Situasional yang dikembangkan oleh Hersey, Paul. 

Teori   motivasi   situasional   dari   Hersey,   Paul   ini   menjelaskan   

bahwa pelaksanaan  penjaminan  mutu  di  universitas  Muhammadiyah 

Metro mengapa  terjadi bukan  karena  didorong  dari  budaya  mutu  

internal  tetapi  justru  dari  luar  berupa perolehan  insentif  blockgrant,  

sebab  perilaku  yang  muncul  yang  menghasilkan kegiatan berupa 

penjaminan mutu lebih banyak dimotivasi karena bertujuan untuk 

memperoleh  dana  yang  sangat  berarti  bagi  Perguruan  tinggi  

Muhammadiyah. Hersey, Paul menegaskan bahwa perilaku mutu yang 

dimunculkan dalam kegiatan belum  tentu  akan  mendorong  munculnya  

yangbenar-benar  yang  dituju  oleh target insentif atau blockgrant dari 

Dikti tersebut, namun seringkali hanya muncul kegiatan yang ditentukan 

dalam upaya pemenuhan dan implementasi program dari proposal   yang   

disetujui.   Menurut   Hersey,   Paul   perilaku   yang   muncul   akan 

mengarah  dan  bergeser  pada  kegiatan  yang  menjadi  tujuan  hibah  

penjaminan mutu  apabila  memang  ada  motivasi  yang  kuat  dari  

Universitas  Muhammadiyah penerima hibah. Karena motivasi lebih 

bersifat situasional yaitu di latar belakangi oleh  perolehan  dana  maka  
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penjaminan  mutu  tidak  akan  sampai  pada  upaya pembudayaan   mutu   

di   universitas   bersangkutan   tetapi   sekedar   pemenuhan pelaksanaan  

proposal  sebab  motivasi  yang  lebih  kuat  adalah  perolehan  dana. 

Mungkinkah terjadi, habis proyek selesai pula penjaminan mutu. 

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (juga disebut Quality 

Assurance System) UM Metro pada prinsipnya adalah upaya sistematis 

untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi berkelanjutan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu. 

Implementasi Menyeluruh SPMPT UM Metrodiawali dalam bentuk 

implementasi “satu siklus” kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan satu 

siklus penjaminan mutu akan membutuhkan waktu satu tahun atau satu 

kalender akademik dan akan diikuti oleh siklus yang sama tahun-tahun 

berikutnya. Kebijakan nasional tersebut berorientasi pada pilar kebijakan 

pendidikan, yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan 

mutu, relevansi, dan daya saing; penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan 

citra publik pendidikan. Seluruh kebijakan reformasi pendidikan yang 

telah digulirkan oleh pemerintah tersebut  memerlukan dukungan dan 

implementasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pendidikan nasional 

dan peningakat daya saing SDM bangsa Indonesia.   

Manual Mutu yang ada di UM Metro meliputi dokumen mutu 

Akademik dan Dokumen Mutu non akademik, yang secara rinci 

dikemukakan sebagai berikut:  
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(1) Pernyataan Mutu 

Batas minimal yang harus dipenuhi terhadap kegiatan akademik dan non 

akademik dimulai dari input, proses dan output nya. 

(2) Kebijakan Mutu 

Kebijakan mutu terkait dengan batas minimal (base line) pada tahapan 

Input, proses dan outuput kegiatan akademik dan non akademik 

berdasarkan pertimbangan stakeholder yang terkait dan ditetapkan 

berdasarkan SK Rektor.  

(3) Unit Pelaksana 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada Tingkat Universitas, Tim 

Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas (TPMF), Tim Penjaminan Tingkat 

Jurusan (TPMJ) dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor. (SK Rektor 

No:III.B/1.b/045 /SK-UMM/2007 dan SK Rektor No: 0058/III-3.AU/F/ 

KEP.UMM/2011) 

(4)  Standar Mutu 

Standar Mutu adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang 

diberlakukan di Univerisitas Muhammadiyah Metro  dalam bentuk 

Naskah/Dokumen/Buku yang berisi minimal 8 standar mutu pendidikan 

sebagaimana diatur dalam PP 19 Tahun 2005 sebagai berikut: standar isi, 

standar proses, kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, standar penilaian. 
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(5) Prosedur Mutu 

Adanya Tata urutan kegiatan dan langkah-langkah layanan akademik, 

administrasi, Sumber Daya Manusia dan Keuangan melalui siklus 

penjaminan mutu internal:  1) Standar, dokumen mutu tingkat universitas,  

fakultas, jurusan/bagian dan program studi; 2) Pelaksanaan; dilakukan 

setelah memiliki organisasi dan prosedur pelaksanaan pada tingkat 

universitas, fakultas, jurusan/ bagian dan program studi. Termasukdi 

dalamnya adalah sumber daya manusia untukmelaksanakan; 3) 

Monitoring,dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait; 4) 

Evaluasi diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik(fakultas, 

jurusan/bagian dan program studi); 5) Audit Internal Mutu Akademik, 

adalah audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat 

universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya; 6) Rumusan 

koreksi,  didasarkan pada temuan hasil kegiatan Audit Mutu Akademik 

Internal., 7) Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality 

Improvement, dilakukan di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. 

(6)  Instruksi Kerja 

1. Mendorong sumberdaya manusia di lingkungan UM Metro agar selalu 

memiliki kesadaran dan tanggungjawab akan budaya mutu. 

2. Meningkatkan kompetensi SDM secara terus menerus dalam 

menangani penjaminan mutu secara profesional, dan terintegritas nilai-

nilai Islami.  
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3. Mendorong menciptakan, mengembangkan, dan memelihara secara 

terus menerus sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan UM 

Metro.  

(7)  Pentahapan Sasaran Mutu terintegrasi dalam suatu sistem dokumen 

Pencapaian Visi Misi UM Metro pada Tahun 2020 maka 

direncanakan target mutu pada tahun 2011 s.d 2020 dengan tahapan 

sebagai berikut: pada tahun 2011 dari 17 Program studi tercapainya hasil 

akreditasi dengan peringkat B sejumlah 38 % (6 program studi), 

sedangkan peringkat C sejumlah 62% (11 program Studi), pada tahun 

2012 dari 17 Program studi tercapainya hasil akreditasi dengan peringkat 

B sejumlah 48% (8 program studi), sedangkan peringkat C sejumlah 52% 

(9 program Studi), sedangkan pada tahun 2013 dari 19 Program studi 

tercapainya hasil akreditasi dengan peringkat B sejumlah 52% (9 program 

studi), sedangkan peringkat C sejumlah 48% (8 program Studi). Pada 

tahun 2016 diharapkan pencapain target nilai akreditasi dengan peringkat 

A sejumlah 10%, Peringkat B 65% dan peringkat C 25%. Tahapan 

pencapaian mutu merupakan satu rangkaian yang terintegrasi dalam satu 

dokumen Sistem Penjaminan Mutu internal Perguruan Tinggi UM Metro. 

Posisi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UM Metro dalam Struktur 

organisasi adalah sebagai berikut : 
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Gambar 11. 

Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu UM Metro 

Sajian  atas  aspek  yang  seharusnya  diterapkan  jaminan  mutu  diolah  

dari hasil angket yang disebarkan kepada sivitas Akademika Universitas 

Muhammadiyah Metro. Sajian ini mengungkap unsur yang diterapkan dalam 

penjaminan mutu yang menyangku internal Universitas   Muhammadiyah  

Metro  yang  tergabung  di  dalamnya  dari  segmen  mahasiswa,  Dosen,  

Dekan, dan  Rektor.  Pengolahan  data  atas  unsur  yang  dikenai  penjaminan 

mutu  ini sekaligus  disajikan. 

 

1.2 Institut Agama Islam Ma’arif Nahdhatul Ulama Metro 

Dalam peningkatan mutu maka diperluka perencanaan dan peraturan 

yang berlaku untuk menciptakan sistem tata pamong yang kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, pelaksanaan tata pamong 
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mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. IAIM NU memiliki Pedoman 

dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk 

merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan 

fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang 

berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, 

peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan 

tinggi, kode etik dosen dan kode etik mahasiswa juga tidak luput ikut 

peningkatan agar mutu di perguruan tinggi semakin baik. 

Mengenai proses penyusunan  perencanaan  manajemen mutu 

perguruan tinggi Islam dalam peningkatan input dan output, informan 1 MA 

mengatakan : 

“…………..Bagian dasar dalam penyususnan perencanaan 

manajemen mutu perguruan tinggi islam  adalah pelaksanaan penjaminan 

mutu secara sistemik dan terstruktur di IAIM NU Metro. Dalam sistem 

Penjaminan Mutu telah dikembangkan dengan adanya Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI). Di dalam kaitan dengan pengembangan SPMI IAIM 

NU Metro ini, telah disusun 3 (tiga) buku SPMI Agama Islam IAIM NU 

Metro, yaitu: Kebijakan SPMI (Buku I), Manual SPMI (Buku II), dan Standar 

(Buku III). Dalam perencanaan perkembangan mutu di tingkat program 

Magister Pendidikan Agama Islam IAIM NU Metro, SPMI telah berjalan 

mengikuti apa yang dilaksanakan oleh semua program studi dibawah IAIM 

NU Metro,  hal ini  ditunjukkan dengan adanya dokumen-dokumen penting 

SPMI yaitu:1) Rencana Pengembangan IAIM NU Metro 2014-2019, 
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2)Prosedur Baku IAIM NU Metro,3)Formulir (Borang) SPM IAIM NU 

Metro,4) Audit Mutu Internal IAIM NU Metro yang dilaksanakan setiap 

semester”.(MA/R.K/ W./ F.1/ 10-9-16) 

dalam melaksanakan sistem peningkatan mutu perguruan tinggi tidak 

ada pola baku yang harus digunakan, demikian pula Ditjen Dikti tidak 

menetapkan pola baku yang harus diikuti. Model pelaksanaan sistem 

peningkatan mutu perguruan tinggi sepenuhnya wewenang perguruan tinggi 

namun ketentuannya adalah wajib (PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan) bagi perguruan tinggi. Selain dapat memanfaatkan 

buku ini sebagai rujukan, perguruan tinggi juga dapat menggunakan rujukan 

lain dari berbagai sistem yang ada berupa praktik baik yang dilakukan oleh 

beberapa perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri 

Dalam pandangan informan 10 MA : 

“…memang benar, Institut Agama Islam Ma'arif NU unsure yang 

mendapatkan penekanan dalam pelaksanaan penjaminan mutu adalah ursur 

pemberian anggaran yang khusus dalam pelaksanaan penjaminan mutu 

melalui kantor penjaminan mutu demikian juga perlu prosedur indikator mutu 

evaluasi agar obyektif dalam pelaksanaanya”. (MA/USR/ W./ F.1/ 10-9-16) 

 

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu 

dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana 

atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah/ kebijakan, visi-misi, 

standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta 

peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen akademik, dokumen mutu 
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sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. 

Terkait bentuk-bentuk dokumen  perencanaan dalam peningkatan 

mutu, ketua penjaminan mutu membenarkan apa yang disampaikan informan 

1.  MA, beliau mengatakan : 

“Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu 

dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana 

atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah/ kebijakan, visi-misi, 

standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta 

peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen akademik, dokumen mutu 

sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, 

instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang.”( MA/KPM/ W./ F.1/ 10-9-

16) 

Untuk mencapai mutu yang standar dari pendidikan itu bukan hanya 

unsur tenaga kependidikan; yakni dosen tetapi bagaimana pengelolaan 

perguruan tinggi itu atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan; yang dapat 

dilaksanaakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian 

mutu pendidikan (Pasal 35 ayat 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Badan 

standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan inilah yang harus 

disiapkan oleh pemerintah; sehingga mutu pendidikan itu memiliki kriteria 

minimal yang senantiasa harus dipenuhi oleh pengelola pendidikan, 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

Sebagaimana pergunun tinggi Islam lainnya mahasiswa IAIM NU 

mempunyai kecenderungan bahwa unsur input seperti tersedianya sarana 
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prasarana pembelajaran tersedia misalnya perpustakaan yang terjamin 

kualitasnya. 

Dalam interview dengan informan 8 MA, beliau menjelaskan  

“,,,,,yaa, memang diperlukan suatu pemeriksaan yang sistematis dan 

independent untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya 

telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan 

untuk mencapai tujuan. dalam menyususnan laporan untuk Audit Mutu 

Internal memiliki tujuan Untuk memastikan konsistensi penjabaran 

kurikulum dan silabus dengan spesifikasi program studi, tujuan pendidikan 

dan kompetensi lulusan dan untuk memastikan kecukupan penyediaan sarana-

prasarana dan sumberdaya pembelajaran”( MA/KAPROD.2/ W./ F.1/ 10-9-

16) 

Ketika penyediaan sarana prasarana sudah berkualitas harus diimbangi 

dengan kurikulu yang baik sehingga bisa mendukung proses akreditasi. 

pencapaian akreditasi disetiap program setudi yang standar 

“…..ketua prodi juga menegaskan dalam mengelola input agar dapat 

menghasilkan output yang berkualitas diperlukan perencanaan  manajemen 

mutu perguruan tingi Islam dalam peningkatan input dan output sebagai 

tujuan, untuk mengtahui tercapai tidaknya tujuan lembaga, untuk mengetahui 

umpan balik sebagai perbaikan proses belajar mengajar dan mengetahui dasar 

dalam menyususnan laporan untuk Audit Mutu Internal untuk memastikan 

konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran 

terhadap pencapaian kurikulum dan silabus”.( MA/MA/KAPROD.1/ W./ F.1/ 

10-9-16) 

 

Dalam mengelola input agar dapat menghasilkan output yang 

berkualitas diperlukan perencanaan  manajemen mutu perguruan tingi Islam 

dalam peningkatan input dan output sebagai tujuan kurikulum adalah 
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seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan 

pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. 

Kurikulum dibagi dalam kurikulum inti dan krikulum lokal (institusional). 

Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku 

secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, 

isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik, 

dalam penyelesaian suatu program studi. Disisi lain kurikulum lokal 

(institusional) adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang 

berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas 

perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk mengembangkan kurikulum 

pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang bersangkutan mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk setiap program studi dan didukung dengan dosen-

dosen yang berkualitas. Dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan 

bagi penyampain ilmunya kepada mahasiswa. Dengan tenaga dosen yang 

berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada 

mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa dengan kajian bidang ilmu yang dipilihnya.  

Sebagaimana hasil interview informan 9 MA terkait kualifikas, beliau 

menjelaskan : 

“,,,,iya benar, dalam menjalankan fungsi akuntabilitas kegiatan 

klarifikasi dan verifikasi yang independen dan objektif sangat perlu dilakukan 

sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu kegiatan akademik. 



  

 

 

 

170 

Kegiatan akademik tersebut harus sesuai dengan standar mutu akademik 

secara tepat dan efektif serta dilaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi 

peningkatan dilakukan untuk membantu unit kerja yang bersangkutan agar 

lebih memahami kondisinya, serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan dalam kebijakan, praktik, dan prosedur, sehingga dapat 

merumuskan usaha peningkatan mutu secara berkelanjutan.”  ( MA/DSN/ W./ 

F.1/ 10-9-16) 

Peningkatan kualitas dosen perlu dimulai dari sistem perekrut, 

peningkatan kemampuan dosen, sistem penilaian terhadap kemampuan dan 

kinerja dosen, serta sistem peningkatan karirnya, disamping itu dosen juga 

harus mempunyai disiplin yang tinggi, juga mempunyai rasa tanggung jawab 

terhadap ilmu yang diberikan kepada mahasiswa. 

 

1.3 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim Metro 

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim Metro   merupakan   

perguruan tinggi yang menerapkan  Quality  Control.  Pelaksanaan  

peningkatan  mutu  ditempuh  dengan penetapan  kriteria  awal  dalam  semua  

kegiatan  dan  penggunaan  uang  di  tingkat perguruan tinggi.  Negoisasi  

sebelum  pelaksanaan   kegiatan   akademik  dan   kegiatan lainnya   

dilakukan   terlebih   dahulu   sekitar   tiga   bulan   sebelum   pelaksanaan 

kegiatan.   Negoisasi   dilakukan   antara   pelaksanaan   kegiatan   dengan 

ketua yayasan dan dalam proses pelaksanaanya diawasi oleh tim Audit STIT 

Agus Salim Metro.  

Data hasil wawancara dengan informan 1 AG: 

“............Proses penyusunan  perencanaan  manajemen mutu perguruan 

tinggi Islam dalam peningkatan input dan output  didasarkan kepada analisis 



  

 

 

 

171 

keutuhan (need analysis) terhadap tuntutan peningkatan  mutu dalam semua 

system pendidikan yang terdiri dari berbagai sub-sistem yang harus dimanaj 

dengan baik agar semua sub-sistem baik pada input, process, output  dapat 

berjalan dengan baik dan memenuhi standart mutu yang telah ditetapkan. 

Dalam merencanakan manajemen mutu secara keseluruhan dilaksanakan 

secara terpadu dengan memperhatikan tuntutan perkembangan jaman dan 

tuntutan akan kemajuan perguruan tinggi yang harus terus berkembang.” 

(AG/AR.K/ W./ F.1/ 13-9-16). 

Dalam  pandangan   mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus 

Salim unsur   yang   penting   untuk   dilakukan   penjaminan   mutu   adalah   

unsur   yang menyangkut dosen, input, process, output. Bagi mahasiswa 

kualitas input yang menyangkut ketersediaan   sarana   pendukung   

penyelenggaraan   pendidikan   tinggi   sangat penting.   

“...........ketua penjaminan mutu menambahkan. Yaaaaa.......semua itu 

harus direncanakan dengan bai. Dalam  proses perencanaan  manajemen mutu 

perguruan tinggi Islam dalam peningkatan input dan output  dilakukan 

dengan berdasarkan keada banyaknya permasalahan dalamproses pendidikan 

di perguruan tinggi dan juga didasarkan kepada analisa terhadap kebutuhan 

akan manual mutu serta pengelolaan mutu secara terpadu dengan melibatkan 

semua pihak yang terkait. Hal ini disebabkan karena mutu pendidikan tidak 

akan tercapai tanpa melibatkan semua unsure dan komponen yang ada secara 

lebih optimal.”( AG/KPM/ W./ F.1/ 13-9-16) 

Sebagaimana  pandangan  mahasiswa  pada  PTS  lainnya,  di  STIT 

Agus Salim Metro  pun mahasiswa  berpendapat  sama  bahwa  image  

perguruan  tinggi  yang  disimbulkan dengan   berkualitasnya   bangunan,   
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perpustakaan   maupun   laboratorium   sangat penting dijamin mutunya. 

Demikian pula adanya lembaga penjaminan mutu yang langsung menangani 

perlu ada dengan didukung anggaran khusus untuk itu. 

2. Pelaksanaan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Islam 

2.1 Universitas Muhammadiyah Metro 

Unsur yang lebih prioritas untuk pelaksanaan penjaminan mutu 

adalah menyangkut 3 unsur yaitu penjaminan mutu dalam unsur input yang 

menyangkut ketersediaan pelaksanaan dan prosedur evaluasi. Di dalam 

kerangka pengawalan dan pengendalian aktivitas atau kegiatan satuan 

pendidikan untuk pemenuhan standar, perlu dilakukan monitoring dan 

evaluasi (monev). Melalui monev ini kinerja satuan pendidikan selalu 

terpantau sehingga menjadi efektif dan efisien. 

Penjaminan mutu dalam evaluasi penting karena menyangkut 

persoalan nasib dan masa depan yaitu kelulusan Apabila tersedia prosedur 

yang jelas maka evaluasi subjektif dapat dihindarkan. Demikian juga 

dengan adanya efalator sangat berpeluang adanya perbaikan terus menerus 

serta autputnya sesuai dengan kepentingan eksternal.  

Evaluasi secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta 

pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar 

pengambilkan keputusan, pengelolaan dan pengembangan program 

studi/perguruan,terutama untuk menilai dan memberikan jaminan mutu 

program dan satuan pendidikan tinggi (quality assessment and assurance), 

evaluasi-diri yang merupakan evaluasi internal pada program dan satuan 
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pendidikan tinggi (program studi dan perguruan tinggi), adalah langkah 

pertama yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil 

evaluasi diri dapat digunakan  untuk memutakhirkan pangkalan data 

program studi/perguruan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif, 

perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan program 

studi/perguruan tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal 

program studi/perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi 

eksternal atau akreditasi. 

Penjaminan mutu adalah unsur input yang menyangkut bagaimana 

pelaksanaan seleksi mahasiswa secara ketet dan pemanfaatan aiti, jumlah 

laboratoriunr, ketersediaan kantor penjaminan mutu yang langsung 

mengurusi mutu dan pemilikan jurnal yang telah terakreditasi.  

Unsur mutu dalam bidang input ini menurut mahasiswa merupakan 

pembentuk brandimage bagi buah perguruan tinggr, sehingga harus dikelola 

dengan unggul. Dalam hasil interview informan 2 UM mengatakan : 

“ ….ya, memang diperlukan sebuah penyaringan yang baik untuk 

menjaring mahasiswa yang unggul, peningkatan mutu mahasiswa(kualitas)  

pendaftar terhadap lembaga merupakan Jenis pendidikan yang 

diselenggarakan oleh UM Metro adalah pendidikan Akademik. Pendidikan 

akademik terdiri atas program sarjana dan program magister. Bagi calon 

Mahasiswa yang akam mendaftar sebagai Mahasiswa UM Metro harus 

memenuhi syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang sudah 

ditentukan oleh Lembaga sesuai dengan jalur penerimaan masing-masing. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Penerimaan mahasiswa baru UM 

Metro Khususnya untuk Pendidikan akademik S1 dibagi dalam 3 (tiga) 

kriteria atau jalur yaitu jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan UM-
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MANDIRI. Jalur UM-MANDIRI adalah mekanisme seleksi masuk UM 

Metro melalui ujian tertulis yang dilaksanakan secara mandiri oleh lembaga 

UM Metro. Pendaftaran dan Seleksi bertempat di kampus UM Metro. 

Penjelasan lengkap tentang pendaftaran dapat dibukan melalui laman resmi 

UM Metro.”( MU/WR1.WK1/ W./ F.2/ 22-9-16) 

Untuk memperluas siar agar kuantitas mahasiswa baru terpenuhi dan 

bisa terserap ke seluruh penjuru, maka harus sertai sosialisasi yang cukup 

sebagai bentuk langkah strategi perguruan tinggi. 

“,,,,,,bapak rektor menegaskan strategi meraih mahasiswa baru harus 

melibatkan mutu dan pencitraan yang baik secara terintegrasi. Langkah 

yang baik untuk diterapkan adalah melakukan pencitraan yang baik dan 

tepat, meningkatkan mutu perguruan tinggi dan memasarkan agar mencapai 

sasaran kualitas dan kuantitas mahasiswa baru. Dalam peningkatan animo 

calon mahasiswa UM Metro melukukan pendekatan pada alumni program 

S1 dan atau orang tua mereka, misalnya pada saat yudisium, pelepasan 

alumni atau wisuda. Selain dengan pendekatan emosional UM Metro juga 

melakukan direct marketing pada lembaga-lembaga pendidikan atau kantor-

kantor terutama yang di dalamnya terdapat alumni. Dalam meningkatkan 

calon mahasiswa UM Metro juga memasang iklan baik cetak maupun audio 

visual dan juga web untuk memperluas informasi.”( MU/R.K/ W./ F.2/ 22-

9-16) 

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup 

mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan 

sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender). Efektivitas 

implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk 
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menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, 

proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan 

yang registrasi. Prosedur penerimaan mahasiswa baru yang dikembangkan 

adalah pendaftaran online yang tercantum dalam Pedoman Operasional 

Baku (POB). Pendaftaran online jalur undangan lebih banyak melibatkan 

institusi/sekolah, sedangkan jalur ujian tertulis melibatkan peserta yang 

bersifat perorangan. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan mutu 

mahasiswa baru maka mekanisme pendaftaran dan seleksi selalu dievaluasi 

dan dikembangkan, sehingga berbagai perkembangan dan persoalan yang 

terjadi di lapangan dapat diantisipasi dengan cepat. Mekanisme penerimaan 

mahasiswa program sarjana dilakukan melalui mekanisme penjaringan 

siswa berprestasi, penjaringan melalui seleksi nasional, kerjasama dan 

seleksi mandiri 

Unsur mutu lain yang mendapatkan perhatian dan pengelolaan 

khusus untuk penajaminan mutu adalah pembelajaran. Unuveristas 

Muhammadiyah Metro ini unsur pembelajaran memerlukan penjaminan 

mufu karena pembelajaran adalah kegiatan proses pendidikan yang 

merupakan kunci dan kegiatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi.  

informan 3 UM menegaskan : 

“,,,, dalam peningkatan mutu pembelajaran saya sangat serius, 

strategi  pelaksanaan manajemen mutu perguruan tinggi Islam dalam 

peningkatan mutu lulusan melalui peningkatan indeks prestasi mahasiswa 

dilakukan secara berkesinambungan sejak dari proses penerimaan calon 
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mahasiswa yang harus memenuhi persyaratan tertentu dengan 

memperhatikan peningkatan proses belajar yang berkualitas dengan 

menambah Kuliah umum dan seminar dengan mengundang dosen tamu 

yang memiliki kepakaran di bidangnya, baik praktisi maupun akademisi. 

penilaian hasil mahasiswa pada setiap mata kuliah melalui ujian dan 

penugasan dosen.”( MU/KPM/ W./ F.1/ 22-9-16) 

Strategi  pelaksanaan manajemen mutu perguruan tinggi Islam dalam 

peningkatan mutu lulusan melalui peningkatan indeks prestasi mahasiswa 

dilakukan secara berkesinambungan sejak dari proses penerimaan calon 

mahasiswa yang harus memenuhi persyaratan tertentu dengan 

memperhatikan peningkatan proses belajar yang berkualitas dengan 

menambah Kuliah umum dan seminar dengan mengundang dosen tamu 

yang memiliki kepakaran di bidangnya, baik praktisi maupun akademisi. 

penilaian hasil mahasiswa pada setiap mata kuliah melalui ujian dan 

penugasan dosen 

Penjaminan mutu dalam unsur pembelajaran mengharuskan kuri 

kulum dan materi yang dikuliahkan terjamin dalam aspek keterbaharuan 

bahkan kuliah, pembelajaran yang tidak terlalu banyak rombongan 

belajarnya setiap kelas, frekuensi pelaksanaan perkkuliahan yang mampu 

dilakukan dosen dalam satu semester, demikian juga buku kuliah yang 

tersedia. Bendasarkan pada kecenderungan pandangan dari segmen 

mahasiswa yang lebih mengharap pada penjaminan mutu dalam bidang 

proses pembelajaran menurut stronge, H. James (2006: 2) menrang bagi 

mahasiswa yang lebih penting bagaimana mendapatkan pelayanan 

pembelajaran prima. Dalam pelaksanaan pembelajaran di Universitas ini, 
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stronge H. James mengusulkan adanya pendekatan performance based pay 

sehingga berbagai pihak dapat diuntungkan.  

Informan 4 UM menjelaskan : 

“,,,,, ya ketika kita mau  pendidikan kita bermutu yaaa harus punya 

tahap perencanaan, karena Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan 

pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif 

mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara secara 

berencana dan berkelanjutan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi 

(pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) 

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).”( MU/SKPM/ W./ F.2/ 22-9-16) 

 

UM Metro juga diharapkan dapat mewujudkan pengembangan 

keilmuan yang mengintegrasikan antara nilai-nilai akademik ilmiah dan 

agama. Sehingga kehadiran UM Metro dapat menjadi Oase Ilmiah Integratif 

di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global. 

Hasil data wawancara informan 6 UM menegaskan : 

 

“….Dalam tingkat kedisiplinan mahasiswa perlu ditingkatkan karena 

melalui disiplin yang tinggi itulah mereka dapat mandiri dan bertanggung 

jawab terhadap dirinya sendiri dan ilmu pengetahuan yang diterimanya. 

Untuk menambah mutu serta kemampuan mahasiswa selama ia mengikuti 

perkuliahan di perguruan tinggi maka perlu ditambah dengan kemampuan 

berorganisasi. Sebab, di dalam organisasi ini mahasiswa akan mampu 

mengembangkan pribadi dan menambah pengalaman guna menunjang ilmu 

pengetahuan yang diterimanya.”( MU/DKN/ W./ F.2/ 22-9-16) 

 

Bagi dosen penjaminan mutu yang perlu mendapatkan perhatian 

adalah penjaminan mutu dalam pembelajaran baik agar materi perkuliahan 
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terjaga relevansinya dengan dunia kerja serta materi kurikulum selalu baru 

mengikuti dinamika eksternal. Untuk itu diperlukan dosen yang berkualitas 

agar bisa menangkal perkembangan global. 

Menurut hasil wawancara informan 9 UM mengatakan : 

“,,,,,,, yaa, memang benar, Hal yang perlu diperhatikan sehubungan 

dengan strategi peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi adalah 

proses pendikan yang berkualitas. Dalam hal tugas pendidikan, dosen yang 

berkualitas adalah dosen yang melaksanakan tanggung jawab pengajaran, 

bimbingan dan latihan keterampilan bagi para mahasiswanya. Ada tiga 

faktor yang mempengaruhi proses pendidikan yang berkualitas, yakni 

mahasiswa, profesi dan institusi”(MU/DSN/ W./ F.2/ 22-9-16) 

 

Dalam pandangan dosen ini memperlihatkan bahwa UMM sebaiknya 

cenderung mengarah pola penjaminan mutu dalam bidang pembelajaran 

saja. Hal yang sama juga terjadi dan telah dilakukan di UMM yang 

mengarah pada penjamiann mutu pembetajaran (teaching qualrty 

assurance). Menurut Troger, Ellis (1995:53) sangat terbuka kemungkinan 

bahwa sebuah universitas hanya mengambil unsur tertentu saja dalam 

pelaksanaan penjaminan mutu sehingga sebuah universitas dapat 

mengkhususkan misalnya menerapkan penjaminan mutu dalam bidang 

pembelajaran saja. Bagi dosen UMM memandang bahwa penjaminan mutu 

tidak akan rnampu dikelola apabila tidak ada dukungan dana khusus bagi 

penyelenggaraan penjaminan mutu. Dukungan dana memang selama ini 

menjadi kendala untuk terjadinya peningkatan mutu sehingga dalam kondisi 

tertentu akan berpengaruh negatifpada kinerja. Terkait dengan adanya 

kecukupan dana ini, sebuah penelitian menunjukkan bahwa aspek yang 
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menyebabkan dosentidak menekuni profesi dan pekerjaannya telah 

ditunjukan oleh Shonge, H. James (2005) karena tidak adanya 

intrinsicrewar. Karena dalam per{aminan mutu ini 

sangat penting muncul kebijakan yang terkait dengan lingkungan 

kerja dan konvensasi. Banyak kegagalan upaya peningkatan kinerja dosen 

walaupun telah diberikan kompensasi vinansial yang cukup. Karena itu 

dalam restructwing sistem kompensasi di kampus perlu memperhatikan tiga 

faktor yang penting yaitu: 

1. Mengangkat calon dosen untuk kepentingan profesional. 

2. Mengembangkan profesionalitas melintasi masa karirnya 

3. Memelihara dosen yang berkualitas tetap berada dalam kelas. 

Dalam hal ini menunjukan hhwa pemberian kompensasi melalui 

pelaksanaan semester pendek di Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Metro karena dalam pelaksanaanya tidak memberikan nilai 

ektrinsik telah menyebabkan nuansa belajar pada semester pendek menjadi 

kurang menyumbangkan pengembangan diri mahasiswa sebab dalam 

pelaksanaanya sangat formal dan tergesa-gesa dan dikejar waktu sehingga 

penjaminan mutu bahwa perkuliahan seharusnya memberikan bekal 

akademik dan spiritual moral tidak bisa dicapai. Bagi dekan di lingkungan 

UMM tidaklah memperlihatkan bahwa dalam beberapa indikator mutu 

diperlukan penjaminan mutu. Artinya dalam pandangan dekan UMM mutu 

dipandang belum perlu segera dilaksanakan. Cukup dilaksanakan secara 

konvensional. Pandangan ini dibuktikan bahwa sampai sekarang 
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penjaminan mutu di UMM belum direalisir. Yang sekarang ini ditempuh 

terutama oleh Wakil Rektor I adalah mendokumentasikan kegiatan 

akademik seperti kebijakan akademik yang di dalamnya ada peraturan 

pendaftaran ulang, mekanisme kelulusan maupun ketentuan penyelesaian 

stripsi. Dokumen tersebut ditulis dalam bentuk buku saku dan setiap 

fakultas mengembangkan versinya sendiri. Dalam pengelolaan kegiatan 

kampus memang UMM belum menunjukan seeara ekplisit pelaksanaan 

penjaminan mutu sehingga dalam lingkungan universitas Muhammadiyah, 

UMM masih merupakan perguruan tinggi yang baru berkembang.  

Bagi Rektor UMM, memandang bahwa unsur yang menyangkut 

peningkatan mutu adalah kualitas yang terkait dengan mahasiswa, misalnya 

dalam hal lama waktu tunggu mahasiswa, pencapaian IPK keunggulan 

mahasiswa dalam karya ilmiah, kemarrpuan TOEFL yang tinggi maupun 

juga tingkat melek Alqur'an rnahasiswa.  

 

2.2 IAI Ma’arif NU Metro 

Pelaksanaan manajemen mutu perguruan tinggi Islam dalam 

peningkatan mutu melalui peningkatan indeks prestasi mahasiswa dilakukan 

secara berkesinambungan sejak dari proses penerimaan calon mahasiswa 

yang harus memenuhi persyaratan tertentu dengan memperhatikan 

peningkatan proses belajar yang berkualitas. Tetapi hal itu juga tidak lepas 

dari mutu mahasiswanya, ketika kita dalam penerimaan mahasiswa benar-

benar melakukan seleksi penerimaan mahasiswa dengan ketat tentulah akan 

mendapatkan mahasiswa yang berbobot dengan kualitas yang sangat baik. 
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Ketika wawancara dengan informan 3 MA, beliau menjelaskan : 

“...............Pedidikan sebagai suatu proses, pertama mengenal adanya 

raw-input dan instrumental input. Raw input merupakan peserta didik 

sedangkan instrumental input terdiri dari : gedung, perpustakaan, pedoman 

akademik, dosen, kurikulum, metode dan lain-lain. Kedua raw input dan 

instrumental input masuk dalam proses, yang ini akan memakan waktu. 

Ketiga, output (hasil didik) yang sesuai dengan kriteria institusi dan siap 

untuk masuk kedalam persaingan sumber daya manusia. Dosen merupakan 

instrumen yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena 

proses penerimaan calon mahasiswa dilakukan secara berkesinambungan 

sampai upaya peningkatan mutu lulusan yang harus memenuhi persyaratan 

tertentu yang ditunjang dengan proses pembelajaran yang berkualitas.”( 

MA/KPM/ W./ F.2/ 21-9-16) 

Unsur  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  penjaminan  mutu  bagi  

Rektor IAIMNU adalah  unsur  pembelajaran,  unsur  input  dan  

peningkatan  kualitas  dosen dalam   penidikan    maupun   kinerjanya.   Di   

lingkungan IAIMNU   pelaksanaan penjaminan mutu. Unsur   pembelajaran   

harus   terjamin   karena   dalam   pandangan masyarakat,  layanan  yang  

paling  pokok  bagi  sebuah  perguruan  tinggi  adalah layanan   pendidikan.   

Sebab   bidang   ini   langsung   terkait   dengan   kepentingan stakeholders 

Hasil wawancara dengan informan 1 MA, beliau menjelaskan : 

“masyarakat Indonesia, Muslim khususnya, memiliki ekspektasi 

tinggi akan hadirnya sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang tidak 

hanya memiliki competitive advantages dan comparative advantages dalam 

berbagai aspek, tetapi juga memiliki reputasi sebagai center of the 

production of knowledge. Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan 

mengembangkan perguruan tinggi sudah sangat dirasakan perlu, termasuk 
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untuk menggunakan prinsipprinsip manajemen modern yang berorientasi 

pada mutu/kualitas”( MA/R.K/ W./ F.2/21-9-16)  

Bagi para pemilik dan pengelola Perguruan Tinggi, sistem 

manajemen mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan terus menerus 

untuk memperkuat dan mengembangkan mutu lulusan. Perguruan tinggi 

sebagai wadah untuk menggodog kader-kader pemimpin bangsa, terutama 

calon ekonom memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda dengan 

pengelolaan instansi non pendidikan, karena dalam wadah ini berkumpul 

orang-orang yang berilmu dan bernalar. Tanggung jawab pendidikan tidak 

saja beban pemerintah namun oleh seluruh lapisan masyarakat. Masalah 

penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana manajemen perguruan 

tinggi diatur dalam suatu manajemen yang rapi, efisien dan transparan serta 

akuntabel, sehingga memiliki arah yang jelas yakni mutu lulusan yang baik. 

Hasil data wawancara informan 2 MA mengatakan : 

“ ,,,,,yaaa,,,memang benar pak, manajemen perguruan tinggi harus 

terintegrasi, berdasarkan fakta, berorientasi ke depan, mempunyai tanggung 

jawab sosial kepada masyarakat, memberikan nilai tambah untuk 

stakeholder, serta mengekplorasi berbagai cara untuk meningkatkan 

pelayanan pendidikan. Perguruan Tinggi harus berani untuk melaksanakan 

evaluasi diri yang benar, menetapkan area kompetisinya, serta merumuskan 

visi yang visioner”( MA/WR1.WK1/ W./ F.2/21-9-16)  

 

Dalam  peningkatan  mutu   yang   sudah   semakin   maju,  orientasi 

kepentingan    stakeholders    menjadi    bagian    utama    dari    peningkatan    

mutu.  

Dari hasil wawanvara dengan informan 7 MA menjelaskan : 
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“..............Untuk menetapkan standar yang dapat dilakukan serta 

rujukan yang bisa digunakan sebagai pilihan harus sesuai dengan 

karakteristik dari perguruan tinggi dengan merumuskan dan dietapkan 

sesuai visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders 

(secara induktif). Sebagai standar mutu, rumusannya harus spesifik dan 

terukur. Lulusan yang berkualitas yang langsung dapat dimanfaatkan 

stakeholder hanya dapat dihasilkan melalui sistem mutu yang terencana, 

menyeluruh dan terimplementasi dengan baik. Untuk itu peran serta dosen 

dalam mendukung pencapaian sasaran mutu sangat penting. Tercapainya 

tujuan proses belajar mengajar dalam suatu perguruan tinggi tidak terlepas 

dari peranan dosen dan mahasiswa. Keaktifan dosen dalam memberikan 

perkuliahan dan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar menjadi kunci utama suksesnya proses belajar mengajar. Hal ini 

dapat dilihat dengan alat ukur berupa nilai akhir yang diperoleh. Biasanya 

seorang mahasiswa dikatan memiliki nilai baik, apabila mahasiswa tersebut 

mendapat nilai lebih dari atau sama dengan “B”.”I(MA/KAPROD.1/ W./ 

F.2/ 21-9-16). 

 

Penstandarisasian  input,  proses   maupun  ouput   merupakan   hasil  

dialog  yang muncul dari hasil pengukuran atas kebutuhan dan keinginan 

dari stakeholders. Dengan  bertumpu  pada  sajian  data  yang  dipaparkan  

memperlihatkan  bahwa  pada  unsur  yang  menyangkut  anggaran  khusus  

untuk kantor  penjaminan  mutu,  prosedur  evaluasi,  pemilikan  standar  

mutu,  kualitas kurikulum,  sistem  perkuliahan  yang  modern,  kepemilikan  

perpustakaan  yang bermutu,  akreditasi  program  studi  dan  jurnal  juga  

merupakan  hal  yang  menjadi unsur yang diterapkan penjaminan mutu.  

Menurut pandangan sivitas akademika IAIMNU memperlihatkan bahwa 

penjaminan  mutu  juga  seharusnya  diterapkan  dalam  bidang  ideologi 
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NU, perlu dikembangkan pula penjaminan mutu bahwa dosen sebaiknya 

tidak perlu terlalu banyak mengampu banyak mata kuliah.Dalam tugas 

mengajar  harus  disertai  dengan  kegiatan  menjaga  kualitas  bahan  kuliah  

melalui kegiatan  membaca,  penelitian  dan  mencari  rujukan  baru  yang  

lebih  mutakhir. Apabila  mata  kuliah  yang  diampu  terlalu  banyak  akan  

menghabiskan  waktu sehingga dosen tidak mempunyai waktu yang cukup 

untuk menjaga kualitas tugas mengajar dan belajar.Berdasarkan dokumen 

yang diterbitkan oleh Rektor dalam bentuk laporan sistem  penjaminan  

mutu  IAIMNU tahun 2015, ditegaskan bahwa pelaksanaan penjaminan 

mutu lebih bertumpu pada pelaksanaan penjaminan  mutu  yang  didanai 

secara mandiri. Hasil  masukan  dari  stakeholder  disajikan  dalam  

rangkuman  hasil  yang selanjutnya dijadikan dasar untuk perumusan model 

penjaminan mutu. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengembangan model 

penjaminan mutu adalah  Nizarudin di Institut Agama Islam Ma’arif 

Nahdatul Ulama Metro.  Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam bentuk 

opini pakar setelah yang bersangkutan disampaikan draf model penjaminan 

mutu. 

Pelaksanaan penilaian model penjaminan mutu ditempuh dengan 

mengirimkan  draft  model  penjaminan  mutu.  Setelah  beberapa  waktu  

berselang sesuai  dengan  kesepakatan  dengan  pakar,  draft  model  

penjaminan  mutu  ditarik kembali.  Masukan  pengembangan  model  

dalam  bentuk  tertulis  yang  dilengkapi dengan  masukan  lisan  agar  

masukan  tertulis  lebih  jelas  dan  tidak  terjadi  salah faham. Cara 
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permohonan masukan dengan tertulis ternyata memakan waktu yang cukup   

lama   dengan   pertimbangan   agar   masukan   pakar   dapat   memperoleh 

masukan   lebih   mendalam.  Adapun   masukan   yang   dimaksud   adalah   

sebagai berikut: 

a. Kelengkapan perangkat cukup mudah difahami dalam   pelaksanaan.   

Hal   ini disebabkan  karena  mulai  dari  standar  mutu,  pedoman  

pelaksanaan  mutu maupun manual lainnya seperti kebijakan 

akademik disusun secara terinci dan sederhana. 

b. Standar mutu harus dilengkapi dengan standar yang menyangkut 

pengembangan  da’wah  Kemuhammadiyahan, dan Ke NU. Dalam  

aspek  ini   perlu dirinci dalam hal misi dan tujuan serta program, 

sumber daya pendukung, sekaligus  pelaksanaan  evaluasi  program  

kemuhammadiyah,dan ke NU  yang  harus dipenuhi oleh setiap 

Perguruan tinggi. 

c. Cakupan  dan  kedalaman  standar  mutu  perlu  dibedakan  untuk  

Perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi yang telah maju,  diperlukan  

bobot  standar  mutu  yang  lebih  tinggi  dan  cakupan menyeluruh,  

namun  bagi  Perguruan  tinggi  belum  maju diberi keluasaan untuk 

mendesain standar mutu secara kontektual. Karena itu, model 

penjaminan mutu Perguruan tinggi hendaknya dirumuskan  dalam  

bentuk  model  minimal  yang  dapat  diberlakukan  pada Institut 

Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro.  
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d. Perumusan  standar  mutu  terutama  dalam  unsur  ideologi  

Muhammadiyahdan NU tidak  semata-mata  ditugaskan  kepada  

Majelis/Yayasan   Pendidikan  Tinggi,  tetapi melibatkan  

stakeholder  secara  luas,  agar  rumusan  dimungkinkan  mampu 

dilaksanakan di lapangan dan memiliki target yang riil. 

Secara skematik model penjaminan mutu bagi Institut 

Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro yang diajukan sebagai hasil 

telaah atas kondisi yang berkembang dalam  lingkungan  Institut Agama 

Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro  berdasarkan  hasil  analisis disajikan 

sebagai berikut:  

a. Model  penjaminan  mutu Institut Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama 

Metro dalam bidang pembelajaran. Model  penjaminan  mutu  ini  

mengakomodasikan  unsur  penjaminan  mutu baik  secara  ideologis  

maupun  akademik  yang  terangkum  dalam  standar yang  dikontrol oleh 

Badan  Pelaksana Harian  (BPH)  NU. Karakter  model  penjaminan  mutu  

dalam  Institut Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro merupakan  

modifikasi  dari  Elton,  Lewis  yang  secara khusus  mengembangkan  

penjaminan  mutu  dalam  bidang  pembelajaran. Kekhususan dalam 

tahapan  formulasi standar mutu ini adalah keikutsertaan  pihak 

penanggung jawab pembinaan ideologi NU yaitu Lembaga Pendidikan 

Ma’arif  sehingga keterjaminan mutu secara ideologi dan akademik dapat 

terjaga. Mekanisme  pelaksanaan  penjaminan  mutu  mengutamakan  

budaya  mutu dari   internal   perguruan   tinggi   sehingga   penilaian   diri   



  

 

 

 

187 

sebagai   dasar kegiatan  penjaminan  mutu  yang  kemudian  diperluas  

dengan  penilaian sejawat,  dan  diperkuat  dengan  penilaian  

kelembagaan.  Hasil  penilaian selanjutnya   ditindaklanjuti   dengan   

pelatihan   maupun   pengembangan kurikulum. 

b.  Sedang   untuk   model   penjaminan   mutu   untuk   unsur   dosen   dalam 

lingkungan  Institut Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro, model 

penjaminan mutu dalam bidang dosen ini, diterapkan  sejak  tahap  

masukan  (input)  dan  berlanjut  pada  tahap  proses sehingga   karakter   

model   ini   memberikan   penjaminan   mutu   secara berkelanjutan 

selama tahap proses berlanjut, dikususkan  pada  mutu  akademik  

sedangkan  pihak  Badan  Pelaksana  Harian memfokuskan pada mutu 

ideologi terutama pada tahap input. Penjaminan  mutu terhadap  dosen 

tidak berhenti sampai terlampauinya tahap input dalam bentuk seleksi 

dosen tetapi juga berlanjut penjaminan  mutu  tersebut  selama  dosen  

berstatus  sebagai  tenaga  pendidik  di lingkungan Institut Agama Islam 

Ma’arif Nahdatul Ulama Metro. 

 

2.3  Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim Metro 

Kualitas sistem pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan suatu masyarakat dan bangsa. Perguruan tinggi perlu 

mendorong upaya peningkatan kualifikasi tenaga dosen dengan pendidikan 

lanjutan atau kursus dengan fasilitas yang memadai agar kualitas 

sumberdaya dapat ditingkatkan sehingga secara otomatis akan mendorong 

peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi. 
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Hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan strategi 

peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi adalah proses pendikan 

yang berkualitas. Ada tiga faktor yang mempengaruhi proses pendidikan 

yang berkualitas, yakni mahasiswa, profesi dan institusi. 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan 

strategi peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Untuk dapat 

menghasilkan produk mahasiswa yang baik, kita harus menanam bibit-

bibit yang baik. Untuk mendapatkan bibit yang baik perlu seleksi yang 

baik pula.  

Hasil data wawancara informan 1 AG, mengatakan : 

“,,,,,,Dalam peningkatan animo calon mahasiswa STIT Agus Salim 

melukukan pendekatan pada alumni program serta melakukan direct 

marketing pada lembaga-lembaga pendidikan atau kantor-kantor terutama 

yang di dalamnya terdapat alumni. Dalam meningkatkan calon mahasiswa 

IAIM NU juga memasang iklan baik cetak maupun audio visual dan juga 

web untuk memperluas informasi.”( AG/R.K/ W./ F.2/ 13-9-16) 

Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, calon mahasiswa 

harus betul-betul dijaring dengan seleksi yang ketat supaya calon 

mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi mempunyai standar kualitas 

yang baik karena bagaimanapun mahasiswa tidak lepas dari tanggung 

jawab terhadap perkembangan sebuah perguruan tinggi.  

Keterangan data wawancara informan 2 AG mengatakan : 

” pelaksanaan manajemen mutu perguruan tinggi Islam dalam 

peningkatan mutu mahasiswa (kualitas)  pendaftar jenis pendidikan yang 
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diselenggarakan oleh STIT Agus Salim Metro adalah pendidikan 

Akademik. Pendidikan akademik. Bagi calon Mahasiswa yang akan 

mendaftar sebagai Mahasiswa STIT Agus Salim Metro harus memenuhi 

syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang sudah ditentukan 

oleh Lembaga sesuai dengan jalur penerimaan masing-masing. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Penerimaan mahasiswa baru STIT 

Agus Salim Metro Khususnya untuk Pendidikan akademik S1 yaitu Jalur 

UM-MANDIRI adalah mekanisme seleksi masuk STIT Agus Salim 

melalui ujian tertulis yang dilaksanakan secara mandiri oleh lembaga STIT 

Agus Salim Metro. Pendaftaran dan Seleksi bertempat di kkampus STIT 

Agus Salim Metro.”( AG/WR1.WK1/ W./ F.2/ 23-9-16) 

Di samping itu, tingkat kedisiplinan mahasiswa perlu ditingkatkan 

karena melalui disiplin yang tinggi itulah mereka dapat mandiri dan 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan ilmu pengetahuan yang 

diterimanya agar mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai 

kualitas baik 

informan 3 AG menjelaskan : 

”,,,,,yaa,,,memang benar, pengelolaan perguruan tinggi yang 

bersangkutan merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada 

penjaminan mutu. Jika pengelolaan perguruan tinggi sebelumnya 

mengabaikan peran penjaminan mutu maka dengan menerapkan SPMI di 

dalam pengelolaan perguruan tinggi para pengelola perguruan tinggi harus 

secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, 

yaitu aspek input, process, output, dan outcomes dari perguruan tinggi 

tersebut.”( AG/KPM/ W./ F.2/ 23-9-16) 
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 Untuk menambah mutu serta kemampuan mahasiswa selama ia 

mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi maka perlu ditingkatkan pada 

proses pembelajaran.  Karena jaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas 

dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu produk 

atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang 

direncanakan/ dijanjikan. 

”,,,,,,,,,,,,dekan jurusan menegaskan, pelaksanaan manajemen  mutu 

perguruan tinggi Islam dalam peningkatan input dan output yang 

diselenggarakan oleh STIT Agus Salim Metro adalah pendidikan 

Akademik. bahwa STIT Agus Salim Metro dalam peningkatan mutu 

lulusan tepat waktu dengan memperhatikan peningkatan proses belajar 

yang berkualitas dengan menambah Kuliah umum dan seminar.”( 

AG/DKN/ W./ F.2/ 23-9-16) 

Dosen  selaku  pelaku  penyelenggaraan pembelajaran  memandang  

bahwa unsur pembelajaran  penting untuk dijamin mutunya baik dalam    

proses penyelenggaraan yang menggunakan IT maupun bahan yang 

dikuliahkan. Unsur ini  dianggap  sebagai  inti  penyelenggaraan  

pendidikan tinggi. Barangkali  karena menfokuskan pada unsur  

pembelajaran  dan  kualitas  dosen. 

Hasil wawancara dengan informan 9 AG, beliau menjelaskan : 

“,,,,,,,benar sekali kata bapak, pelaksanaan peningkatan mutu pada 

dosen dengan cara selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dalam disiplin akademiknya kegiatan ilmiah berupa diskusi atau seminar, 

mengenai bidang studinya, selalu berusaha meningkatkan keefektifan 
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mengajar, mencari caracara baru dalam menyampaikan materi kuliah, 

memotivasi mahasiswa dan memperbaiki metode evaluasi prestasi 

mahasiswa. bertanggung jawab untuk ikut serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang studinya melalui penelitian, analisis dan 

penulisan secara kreatif serta menyajikan makalah pada kesempatan 

diskusi atau seminar.”  (AG/DSN/ W./ F.2/ 23-9-16) 

 

Kepala Jurusan berpandangan terhadap unsur input dan 

pembelajaran cukup tinggi , artinya Kepala Jurusan menganggap bahwa 

terhadap unsur tersebut sangat diperlukan penjaminan mutu. Memang   

dalam   unsur   dosen   baik   tentang   kualifikasi,   pelaksanaan   tugas 

memberikan  kuliah  maupun  jumlah  mata  kuliah  yang  diampu  sebagai 

unsur yang dijamin mutunya. Selain itu juga bertanggung jawab untuk 

membantu kolega dosen dan membantu lembaga dalam kegiatan 

pengembangan kurikulum, kegiatan ilmiah jurusan, fakultas. Dalam  

melindungi dan meningkatkan gengsi akademik dan profesi dosen antara 

lain dengan membantu merekrut dosen baru yang berkualitas, memberikan 

rekomendasi yang objektif dalam kenaikan jabatan akademik kolega dosen 

lain, merekomendasi dosen yang nyata-nyata tidak memiliki kemampuan 

akademik 

Menurut  pandangan  Ketua menunjukan   bahwa  hampir  semua  

unsur  harus  dilakukan  penjaminan   mutu. Kategori  yang  rendah  

nampak  pada  unsur  input. Aspek  ini  kurang  memperoleh penjaminan  

karena  di  STIT Agus Salim Metro telah  dikembangkan  sarana  prasrana  

pembentuk image  yang  mapan  bahkan  dalam  laju  perkembangan  
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pembangunan  kampus, STIT Agus Salim Metro  merupakan  kampus  

yang cukup  dalam mengalokasikan  pendanaan  untuk pembangunan 

sarana prasarana kelengkapan kampus. 

3. Evaluasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi 

3.1 Universitas Muhammadiyah Metro 

Dalam pandangan UMM penjaminan mutu pelaksanaan evaluasi diri 

dan audit mutu akademik internal khususnya dalam pengembangan satuan 

pendidikan (program studi, fakultas maupun universitas). Dengan 

melakukan evaluasi diri dan audit mutu akademik internal maka dapat 

dipahami bersama oleh segenap anggota satuan pendidikan segala kelebihan 

dan kelemahan institusinya sehingga langkah-langkah perbaikan dan titik 

tekan pengembangan dapat dilakukan dengan tepat sehingga akan 

menghemat waktu pencapaian tingkat mutu yang dikehendaki.  

Seperti yang dijelaskan informan I UM : 

“,,,,,,,,hal yang harus dievaluasi dalam peningkatan mutu harus 

sesuai dengan SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI 

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap 

perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat 

mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang 

sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah 

program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan 

tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.”( MU/R.K/ W./ F.3/ 2-10-

16) 
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Kegiatan evaluasi diri dan audit mutu akademik internal dapat 

dikaitkan atau diikuti oleh evaluasi eksternal atau akreditasi, namun hal ini 

tidaklah menjadi keharusan, artinya evaluasi diri dan audit mutu akademik 

internal lebih baik diinternalisasikan sebagai bagian dari budaya 

peningkatan mutu. 

“……ketua penjaminan mutu  menambahkan,bahwa memang perlu 

untuk mengadakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku 

kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk 

mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan 

dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri. 

merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan 

sedapat mungkin menggunakan struktur kalimat lengkap yang mengandung 

unsure ABCD, yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence 

(obyek), dan Degree (keterangan).”( MU/KPM/ W./ F.3/ 2-10-16) 

Data yang ditemukan dari informan 2 UM : 

“Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi 

tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut 

sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat 

dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME untuk menentukan 

kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, 

akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 

kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah 

kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.”( 

MU/WR1.WK1/ W./ F.3/ 2-10-16) 
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Menurut pandangan UMM memperlihatkan aspek ideologi kurang 

diperhatikan perhatian dalam mutu lulusan rnaupun tenaga dosen di UMM 

secara keseluruhan UMM kurang memperlihatkan perhatian dalam 

penjaminan mutu artinya dalam aspek yang dikenai penjaminan mutu 

disimpulkan bahwa UMM mempersilahkan bahwa beberapa aspek 

penjaminan mutu belum memandang penting untuk diimplementasikan 

dalam penjaminan mutu.  

Perguruan tinggi merupakan suata wahana yang diharapkan mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi kepada 

perbaikan suatu bangsa dan negara. Sehingga perguruan tinggi tidak hanya 

berupaya bagaimana menghasilkan lulusan yang baik, tetapi juga 

berkualitas, terampil dan siap kerja.  

“........yaaa banyak sekali Obyek yang dievaluasi dapat berupa  

proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar, prosedur atau mekanisme 

pelaksanaan isi standar; hasil atau output dari pelaksanaan isi standar; dan  

dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar. Keempat aspek ini 

dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar Dikti. Oleh karena 

cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup 

penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan 

frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti bisa jadi tidak akan selalu 

sama..”(MU/DKN/ W./ F.3/ 2-10-16) 

Untuk melakukan evaluasi biar bisa menghasilkan sebuah hasil yang 

berkualitas, Perguruan tinggi merupakan suata wahana yang diharapkan 

mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi kepada 

perbaikan suatu bangsa dan negara. Sehingga perguruan tinggi tidak hanya 

berupaya bagaimana menghasilkan lulusan yang baik, tetapi juga 

berkualitas, terampil dan siap kerja. 
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Data yang diperoleh dari informan 7 UM : 

“..........betul banget, penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi 

perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana. 

Parameter dan metode mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi 

sesuai visi dan misinya. Dengan menjalankan penjaminan mutu internal, 

maka institusi pendidikan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi internal 

disebut evaluasi diri secara berkala. Evaluasi diri dimaksudkan untuk 

mengupayakan peningkatan kualitas mutu berkelanjutan.” 

( MU/KAPROD.1/ W./ F.3/ 2-10-16) 

Data yang diperoleh dari informan 9 UM: 

“Peningkatan mutu disusun berdasarkan hasil laporan monitoring 

dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu baik internal maupun eksternal 

serta memperhatikan masukan dari seluruh stakeholders. Rekomendasi ini 

berupa usulan tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola satuan 

pendidikan untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan atau usulan 

standar mutu baru (hasil bechmarking) yang lebih tinggi daripada standar 

yang telah dicapai.”( MU/DSN/ W./ F.1/ 11-9-16) 

 

Usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 

(SDM) telah ditunjukkan Kemendiknas (2009) dengan menetapkan empat 

kebijakan pokok dalam bidang pendidikan, yaitu: (1) pemerataan dan 

kesempatan, (2) relevansi pendidikan dengan pembangunan, (3) kualitas 

pendidikan; dan (4) efisiensi pendidikan. Khusus untuk perguruan tinggi 

akan lebih diutamakan membahas mengenai relevansi pendidikan dengan 

pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan 

keterkaitan dan kesepadanan (link and match). Keterkaitan (link) dalam 

pengertian keterkaitan program pendidikan dengan kebutuhan pembangunan 
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sehingga terjadi kesesuaian/kecocokan (match) dalam pengertian lulusannya 

siap pakai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. 

Seperti yang disampaikan informan 10 UM : 

“ yaaa seperti kampus kampus umumnya pak, Pemberian ijazah 

sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu 

program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Berdasarkan ketentuan ini, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar 

perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya.”( MU/USR/ W./ 

F.3/ 2-10-16) 

Dalam kaitan ini dapat dilihat dari teori Herbvet (J' Winardi' 2001: 

45) yang memberikan penegasan bahwa walaupun stimulasi sangat banyak 

dalam hal ini motivasi dan keinginan melakukan penjaminan mutu 

diberbagai perguruan tinggi namun untuk perguruan tinggi tertentu tidak 

bergeming sesungguhnya hal ini menurut Herbert karena adanya persepsi 

yang berfungsi sebagai mekanisme seleksi atas penting tidaknya suatu 

informasi atau kegiatan. Kesadaran utuk melahirkan penjaminan mutu 

mungkin telah ada tetapi karena intensitas masuknya informasi tidak kuat, 

demikian juga belum ada bayangan idealitas menyebabkan penjaminan 

mutu tidak segera diimplementasikan. 

 

3.2 IAI Ma’arif NU Metro 

Evaluasi pendidikan merupakan suatu keharusan yang perlu 

dilakukan untuk mencapai peningkatan program pendidikan yang 

berkualitas, sehingga akan menghasilkan output (lulusan, wisudawan) yang 

mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. 
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Hasil data wawancara  informan 1 MA, dikatakan : 

“........Untuk melihat kemajuan pelaksanaan standar tadi dan untuk 

memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi diri dilakukan terutama untuk 

melihat kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan kaitannya dengan upaya 

pemenuhan standar. Tahapan selanjutnya adalah Audit Mutu Akademik 

Internal untuk melihat kepatuhan terhadap standar mutu yang telah 

ditetapkan. Hasil-hasil yang diperoleh dari tahapan monitoring dan evaluasi, 

evaluasi diri, dan audit mutu internal serta ditambah dengan masukan dari 

seluruh stakeholders, digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan 

peningkatan mutu.”( MA/R.K/ W./ F.3/ 1-10-16) 

 

Institut Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro model  

penjaminan  mutu  ini  dikembangkan  berbasis  pada kebutuhan   internal   

sehingga   diharapkan terdapat  kesesuaian  dan  dapat  diterapkan  dalam  

lingkungan  Perguruan  tinggi nahdiyin. Untuk melihat kemajuan 

pelaksanaan standar dan untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan ini 

sesuai dengan rencana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi 

diri dilakukan terutama untuk melihat kekuatan dan kelemahan satuan 

pendidikan kaitannya dengan upaya pemenuhan standar.  

Hasil wawancara dari informan 2 MA: 

“.......yaaa harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh karena pada 

peningkatan mutu pendidikan maka evaluasi menyeluruh secara periodik 

sangat disarankan. Dengan demikian kebermaknaan satuan pendidikan 

dapat diukur dan kiranya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan visi satuan 

pendidikan tersebut dapat langsung diketahui sejak dini untuk selanjutnya 

dilakukan perbaikan. Lebih lanjut hasil evaluasi diri yang diketahui 
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masyarakat diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.”( MA/WR1.WK1/ W./ F.3/ 1-10-16/) 

Hasil wawancara dari informan informan 3 MA: 

“........Ketua penjaminan mutu menambahkan evaluasi diri pada 

satuan pendidikan tinggi merupakan bagian integral dari proses 

perkembangan satuan pendidikan tersebut. Tingkat kedewasaan institusi 

dapat berkembang dari hasil evaluasi diri selama periode tertentu. Dokumen 

ini akan sangat bermanfaat bagi pimpinan berikutnya terutama dalam 

peningkatan mutu satuan pendidikan.”( MA/KPM/ W./ F.3/ 1-10-16) 

Tahapan selanjutnya adalah Audit Mutu Akademik Internal untuk 

melihat kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil-hasil 

yang diperoleh dari tahapan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit 

mutu internal serta ditambah dengan masukan dari seluruh stakeholders, 

digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan mutu. 

Dengan melakukan evaluasi diri dan audit mutu akademik internal maka 

dapat dipahami bersama oleh segenap anggota satuan pendidikan segala 

kelebihan dan kelemahan institusinya sehingga langkah-langkah perbaikan 

dan titik tekan pengembangan dapat dilakukan dengan tepat sehingga akan 

menghemat waktu pencapaian tingkat mutu yang dikehendaki.  

Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 4 MA : 

“Evaluasi  pelaksanaan manajemen  mutu perguruan tinggi Islam dalam 

peningkatan input dan output IAIM NU Metro merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam proses 

pembelajaran yang mengutamakan mutu kelususan (output) dari hasil 

pembelajaran dengan mengelola input agar dapat menghasilkan output yang 

berkualitas.”(MA/SKPM/ W./ F.3/ 1-10-16) 
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Kegiatan evaluasi diri dan audit mutu akademik internal dapat 

dikaitkan atau diikuti oleh evaluasi eksternal atau akreditasi, namun hal ini 

tidaklah menjadi keharusan, artinya evaluasi diri dan audit mutu akademik 

internal lebih baik diinternalisasikan sebagai bagian dari budaya 

peningkatan mutu 

Sebagaimana yang disampaikan informan 8 MA:  

“Tingkat komprehesif dapat diketahui berdasar kesesuaian dan 

kelengkapan aspek atau isu penting yang diperhatikan atau diamati pada 

evaluasi diri. Aspek tersebut seharusnya ada pada tingkat program studi dan 

programnya maupun pada tingkat yang lebih tinggi/fakultas. Laporan 

evaluasi diri dikatakan komprehensif apabila dapat dipercaya secara logis 

dan didukung data yang relevan serta akurat dalam mempresentasikan 

masalah yang berhasil diidentifikasi serta solusi yang ditawarkan 

berdasarkan data internal maupun eksternal.”( MA/KAPROD.2/ W./ F.3/ 1-

10-16) 

 Penjaminan mutu model ini menekankan pada pembelajaran dan 

secara  khusus  melakukan  peninjauan  ulang  terhadap  kurikulum  (Hoy,  

Charles. 2000:  1).  Berikut  ini  disajikan  tata  kelola  temuan  model  

penjaminan  mutu  pada Perguruan  tinggi  yang  diawali  dengan  uraian  

tentang  konsep penjaminan  mutu  Perguruan  tinggi  unsur  yang  harus  

dikenai penjaminan mutu dan proses penerapannya.  

 

Data ini ditemukan dari hasil wawancara informan 6 MA : 

“bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan yakni untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
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serta bertanggung jawab. Kecakapan dan keterampilan kerja (skill) itu 

memang tidak identik, keterampilan merupakan bagian dari kecakapan yang 

bisa dimiliki.”(MA/DKN/ W./ F.3/ 1-10-16) 

 

Kecakapan dan keterampilan kerja (skill) itu memang tidak identik, 

keterampilan merupakan bagian dari kecakapan yang bisa dimiliki. Tujuan 

pendidikan itu tidak disiapkan hanya untuk siap kerja, tetapi jauh lebih luas, 

yakni menyangkut pembentukan peserta didik menjadi manusia seutuhnya 

dan keterampilan merupakan hal yang penting yang dapat dimiliki oleh 

seseorang. 

Penyelenggaraan  penjaminan  mutu  difungsikan  sebagai  upaya  

menjaga agar  lulusan  Institut Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro  

selalu  sesuai  dengan  kebutuhan ekternal  dan  seminimal  mungkin  terjadi  

pengangguran  akibat  ketidakcocokan antara  yang  diproses  di  Institut 

Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro dengan  kebutuhan tempat 

kerja. 

“..........informan 9 MA menegaskan, Pada peningkatan mutu 

pendidikan maka evaluasi menyeluruh secara periodik sangat disarankan. 

Dengan demikian kebermaknaan satuan pendidikan dapat diukur dan 

kiranya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan visi satuan pendidikan 

tersebut dapat langsung diketahui sejak dini untuk selanjutnya dilakukan 

perbaikan. Lebih lanjut hasil evaluasi diri yang diketahui masyarakat 

diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan 

mutu pendidikan.”(MA/DSN/ W./ F.3/ 1-10-16) 

 

Secara  luas,  penjaminan  mutu  menunjuk  pada  perencanaan  dan  

kegiatan yang  sistematis  yang  diarahkan  langsung  kepada  kepentingan  
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konsumen  atas lulusan  yang  dihasilkan  agar  sesuai  dengan  kualitas  

yang  ditunjuk.  Kualitas lulusan yang dihasilkan dipandang sesuai dengan 

bukti adanya kesesuaian dengan persyaratan  yang  diajukan  oleh 

pengguna.  Dalam hal ini  harus  ada  lebih  dahulu formulasi standar mutu 

yang dijadikan dasar untuk penentuan mutu. 

Dalam  pengertian  di  atas,  perspektif  yang  digunakan  adalah  

user  based perspective sehingga dianggap bermutu lulusan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah apabila sesuai dengan keinginan dan kepuasaan user (Evan, 

R. James. 2005: 13). 

 Tugas  pendidikan Institut Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama 

Metro  adalah  mendesain  figur  lulusan  yang sesuai  dengan  kemauan  

pengguna  (quality  is  determined  by  what  a  costumer wants).  Dalam  

konteks  ini  tugas  awal  yang  sangat  penting  dengan  demikian adalah 

mengidentifikasi apa sesungguhnya kemauan user, kemudian 

menerjemahkannya  dalam  materi  kurikuler  yang  disajikan  kepada  

mahasiswa untuk   membentuk   format   kompetensi   lulusan   yang   sesuai   

dengan   yang dipersyaratkan. 

Data hasil wawancara dengan informan 10 MA : 

“...........Evaluasi  pelaksanaan manajemen  mutu perguruan tinggi 

Islam dalam peningkatan input  dan output. Dengan proses pembelajaran 

yang berkualitas, serta penilaian hasil mahasiswa pada setiap mata kuliah 

melalui ujian dan penugasan dosen dan membina kegiatan FKM dalam 

upaya pengembangan bakat dan minat mahasiswa sebagai bentuk 

peningkatan mutu input. Sebagai bentuk peningkatan mutu Output dengan 

upaya peningkatan mutu lulusan dilakukan secara berkesinambungan sejak 
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dari proses penerimaan calon mahasiswa yang harus memenuhi persyaratan 

tertentu.”(MA/USR/ W./ F.3/ 1-10-16) 

 

Konsekwensi  dari  bentuk  penjaminan  mutu  ini  adalah  pihak  

pengelola Institut Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro  selalu  

melakukan  tindakan  identifikasi secara terus menerus perkembangan 

keinginan user tanpa dibatasi oleh waktu dan tatanan  birokrasi.  Di  

dalamnya  diperlukan  task  force  atau  kelompok  kerja  yang selalu 

memantau perkembangan ekternal sekaligus kemudian mengaplikasikannya 

dalam situasi interaksi belajar mengajar. Sangat dimungkinkan akan sering 

sekali terjadi  perubahan  materi  kurikulum  dan  penyesuaian  keahlian  

yang  diperlukan untuk dikuasai oleh dosen agar terjadi kesejajaran dengan 

tuntutan pengguna. 

Ada   sembilan   kategori   yang   dibutuhkan   lulusan   Institut 

Agama Islam Ma’arif Nahdatul Ulama Metro  agar  dapat  memenuhi  

permintaan  dunia  kerja  atau  lembaga pengguna lulusan perguruan tinggi. 

Kategori yang dimaksud adalah :a) Berorientasi pada pelanggan, b) 

Memiliki pengetahuan praktis dan aplikasi, c) Mampu membuat keputusan 

berdasarkan fakta, d) Memiliki pemahaman bahwa bekerja adalah suatu 

proses, e) Berorientasi pada kerja kelompok, f) Memiliki komitmen untuk 

peningkatan terus menerus, g) Menggunakan pendekatan pembelajaran 

aktif, h) Memiliki perspektif sistem, i) Berkepribadian Islam. 
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3.3 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim Metro 

Kategori yang disimpulkan dari perhitungan kategori akumulasi data 

dari pandangan  seluruh  sivitas  akademika  STIT Agus Salim Metro 

memperlihatkan bahwa dalam bidang tertentu menunjukan kategori tinggi 

namun dalam  unsur  lainnya  berkategori  rendah.  Kategori  tinggi  nampak  

pada  unsur kondisi  dosen,  unsur  pembelajaran,  pemberian  anggaran  

khusus  bagi  kantor bidang   penjaminan   mutu,   penjaminan   dalam   

kurikulum,   maupun   menjaga bagaimana  mahasiswa  puas  pada  

pelaksanaan  kuliah.  Dalam  kaitan  ini STIT Agus Salim Metro 

berpandangan  bahwa  terhadap  semua  unsur  di  atas  harus  dilakukan  

penjaminan mutu. 

Pelaksanaan penjaminan mutu yang kini sudah diterapkan bahwa di 

STIT Agus Salim Metro lebih condong pada kontrol mutu, sehingga proses 

pelaksanaan penjaminan mutu di STIT Agus Salim Metro yang lebih 

bernuansa kontrol dilaksanakan melalui penetapan standar dan kontrol awal 

atas semua hal yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.  

Data hasil wawancara informan informan 3 AG : 

“.........yaaa jelas perlu namanya evaluasi secara berkala dan terus 

menerus itu karena evaluasi kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi 

secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya 

sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan 

kekurangannya serta kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang 

dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan 

mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh 
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setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi.”( AG/KPM/ W./ F.3/ 3-10-

16) 

 

Pelaksanaan   yang   dilakukan   dalam   bentuk   kontrol   mutu   di   

STIT Agus Salim Metro   dengan mengadakan  negoisasi  antara  pihak  

Auditor   dengan  pelaksana  di tingkat   lembaga,   jurusan   baik   dalam   

standar   mutu   yang   harus diwujudkan maupun keuangan yang 

dialokasikan. Berdasarkan pada negoisasi ini pelaksanaan penyelenggaraan 

mutu dilaksanakan dalam waktu tertentu (semester). Dalam  proses  

pelaksanaan  penjaminan  mutu  dilakukan  monitoring  oleh Auditor untuk  

mengecek  pelaksanaan  dan  penggunaan  keuangan,  apakah  sesuai  

dengan hasil  negoisasi  pada  awal  pelaksanaan  program.   

Hasil data wawancara informan informan 1 AG: 

“...........Pengendalian standar dilaksanakan untuk peningkatan mutu 

dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program 

dan kegiatan di STIT Agus Salim Metro berpedoman pada pencapaian 

standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati.Perubahan standar 

hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam 

Penyusunan dan Penetapan Standar.Kemudian, untuk mengendalikan 

standar, semua unit yang ada di lingkungan STIT Agus Salim Metro perlu 

menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.”(AG/R.K/ W./ 

F.3/ 3-10-16) 

 

“waka 1 menambahkan, yaaa,,,,,,,,,,,,,,, segala sesuatu itu agar 

berjalan dengan baik itu harus dipantau dan dievaluasi  apalagi Dalam 

pelaksanaan peningkatan mutu perguruan tinggi, tahap pemantauan dan 

evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian 

dari aspek Pengendalian Standar.Selain memantau dan mengevaluasi 
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kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil 

pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah 

ditetapkan.”(AG/WR1.WK1/ W./ F.3/ 3-10-16)  

 

Penjaminan  mutu  pada  STIT Agus Salim Metro lebih bersifat audit 

dan kontrol terhadap kesepakatan kerja  yang telah dilakukan awal  sebelum  

implementasi.  Karenanya  nuansa  kontrol  dalam  penjaminan  mutu sangat 

kuat dan dominan. 

Dalam   wawancara   yang   dilakukan   peneliti   terhadap   Agus 

kurniawan (dosen)  memberikan  kesan  bahwa:  

 “ model penjaminan  mutu  di STIT Agus Salim Metro yang 

bercorak kontrol mutu ini, pihak Auditor terkesan sebagai pengawas dan 

pencari kesalahan. Kehadiran Auditor pada kantor dan fakultas/jurusan 

dipandang sebagai pihak yang mengontrol dan mencari bahan kekurangan 

dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua.”(AG/DSN/ W./ F.3/ 3-10-16) 

 

Pelaksanaan  penjaminan  mutu yang bermuansa  kontrol  ini 

sesungguhnya merupakan  pola  penjaminan  yang  sudah  cukup  tua  dan  

berskala  sempit  (Hoy, Charles.  2000:  34)  sebab  pelaksanaan  pola  ini  

bersumber  dari  teori  Y  dari  Mc. Gregor  yang  berpendapat  bahwa  

sesungguhnya  seseorang  pada  dasarnya  akan cenderung untuk 

mengabaikan tugas sehingga perlu diawasi secara terus menerus agar 

mereka tetap patuh dan mengikuti aturan. 

Dalam pandangan Islam pola yang demikian yaitu

 pelaksanaan kepemimpinan termasuk dalam kategori suudhon 

(berprasangka buruk) sehingga dapat  diketegorikan  model  penjaminan  
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mutu  pada STIT Agus Salim Metro  belum  melaksanakan manajemen   

penjaminan   mutu   yang   islami.   Namun   dalam   kaitan   tersebut, 

barangkali  model penjaminan mutu yang mengarah pada kontrol yang 

diterapkan di   STIT Agus Salim Metro karena   mempertimbangkan   

efektivitas   serta   pengembangan   rasa pertanggung jawaban pada seluruh 

sivitas akademika STIT Agus Salim Metro. 

Hasil data wawancara dari informan informan 6 AG : 

“.................gimana  ya..... yaaaa...... agar mutu kami meningkat, 

yaaaaaa dengan cara meningkatkan biaya pengabdian masyarakat, 

mendesain pengabdian masyarakat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat 

serta Meningkatkan berbagai kerjasama untuk memajukan kualitas 

pendidikan tinggi, output dan outcome maka akan terjadi peningkatan mutu 

perguruan tinggi secara gradual, sehingga perguruan tinggi dapat 

meningkatkan daya saingnya.”( AG/DKN/ W./ F.1/ 3109-16) 

STIT Agus Salim Metro selaku pelaksana model penjaminan  mutu  

yang  mementingkan  kontrol  mutu,  saat  ini  sudah  mempunyai kantor   

pengendali   mutu   tersendiri   yang   langsung   bertanggun   jawab   

kepada Ketua. Masukan untuk pembinaan dan tindak lanjut yang dilakukan 

oleh Rektor dalam pengendalian mutu diberikan oleh kantor pengendali 

mutu. 

Sistem penyelenggaraan STIT Agus Salim Metro harus merupakan  

kegiatan  proses,  artinya  merupakan  kegiatan  yang  selalu  mengalami 

peningkatan   terus   menerus yang   dimulai dari munculnya ide ideal   

lulusan STIT Agus Salim Metro, pengembangan kurikulum,  proses serta 
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pembelajaran yang  menggunakan  active  learning  dan  kegiatan  terus  

menerus untuk berusaha memuaskan pengguna lulusan.  

Data hasil wawancara dari informan 5 AG : 

“............evaluasi  pelaksanaan manajemen  mutu perguruan tinggi 

Islam dalam peningkatan input dan output STIT Agus Salim Metro 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dalam proses pembelajaran yang mengutamakan mutu 

kelususan (output) dari hasil pembelajaran dengan mengelola input agar 

dapat menghasilkan output yang berkualitas.”(AG/AKPM/ W./ F.3/ 3-10-16) 

 

Oleh karena itu, penjaminan mutu menempati posisi sebagai 

pengendali agar setiap proses dapat terjaga dan dalam jalur yang bermutu. 

Dalam   konteks   STIT Agus Salim Metro   yang   menekankan kesiapan  

lulusan  dalam  memasuki  dunia  kerja  serta  lulusan  yang  memiliki  jiwa 

agamis,  penjaminan  mutu  lebih  menekankan  pada  kegiatan  mem- 

berikan jaminan agar lulusan sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan 

mempunyai semangat agamis,   sehingga   penjaminan   mutu   berfokus   

pada pengendalian  sistem penyelenggaraan  pendidikan yang  sesuai  

dengan  kebutuhan dunia   kerja   serta   pembentukan   lulusan   yang   

berkarakter   agamis. Keterkaitan   antara   proses   yang   berlangsung   di   

PTKI   dengan   dunia   kerja. Berdasarkan  pada  skema  di  atas  dapat  

dijelaskan  bahwa  upaya  untuk menjamin  mutu  agar  lulusan  STIT Agus 

Salim Metro sesuai  dengan tuntutan  dunia  kerja  langkah  yang  paling  

pokok  adalah  melakukan  identifikasi atas  semua  proses  sebagaimana  

yang  dilakukan  dalam  sistem  dunia  kerja  serta industri. Pengukuran   
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pada   jurusan   yang   diselenggarakan   di   STIT Agus Salim Metro  

dilakukan  mulai  saat  penerimaan  mahasiswa  baru,  input yang  menyertai  

seperti  kualitas  dosen,  sarana  prasarana, pengukuran  saat proses 

pembelajaran  dan  pengendalian  lulusan. 

Demikian  juga  jurusan  di  lingkungan STIT Agus Salim Metro 

harus  mengidentifikasi kepentingan pengguna lulusan (Stakeholder,user). 

Berdasarkan pada hasil identifikasi terhadap kepentingan user.  STIT Agus 

Salim Metro  harus  merumuskan  standar yang  digunakan  untuk  menilai  

seberapa  jauh  tingkat  ketercapaian  proses  pada semua   lini.   Lulusan   

STIT Agus Salim Metro   harus   menghasilkan lulusan yang unggul secara 

akademik dan unggul secara ideologi. 

Seperti hasil yang diungkapkan informan 9 AG “ 

“..................Mengintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran. Penetapan konsep 

pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan 

karakter mahasiswa. Penerapan student-centered learning,meningkatkan 

integrasi pelaksanaan program dan kegiatan akademik dalam pelaksanaan 

Tri Dharma perguruan tinggi.” (AG/USR/ W./ F.3/ 3-10-16) 

 

Model  penjaminan  mutu  STIT Agus Salim Metro  dilengkapi 

dengan  prosedur  evaluasi  diri  sehingga  pengembangan  mutu  yang  

dilaksanakan menjadi  mandiri  dan  dilandasi  motivasi  internal.  Karena  

itu  setiap  STIT Agus Salim Metro  harus mempunyai task force yang 

mempunyai kemampuan: 
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a. Mampu   melakukan   mengidentifikasi   secara   cepat   atas   

keinginan pelanggan baru, kebutuhan dan isu ekternal yang 

berkembang. 

b. Mampu melakukan tes atas definisi kebutuhan pelanggan. 

c. Mampu melakukan mendefinisikan kebutuhan baru dari pelanggan 

dari berbagai tingkatan. 

d. Mampu memperluas dan menggali ketrampilan baru dan sumber 

daya 

e. Memunculkan kekuatan bertahan dan kemauan belajar terus 

f. Mampu  menemukan  fokus  perbaikan  yang  beragam  (Evan,  R.  

James 2005: 454).  

Walaupun konsep penjaminan mutu dalam PTKI berorientasi pada 

lulusan namun tetap berorientasi pada tumbuhnya kader. 

Penyelenggaraan penjaminan mutu memerlukan unsur perangkat 

penunjang agar pelaksanaannya berjalan lancar.  Unsur  yang  harus  ada  

tersebut disiapkan oleh penyelenggara penjaminan mutu STIT Agus Salim 

Metro yang  digunakan  sebagai  garis  kebijakan  dan  rujukan  ketika  

penjaminan  mutu diterapkan. Unsur tersebut harus terdokumentasikan serta 

tersosialisasikan secara luas  dan  difahami  oleh  setiap  anggota  komunitas  

dari  sivitas  STIT Agus Salim Metro bersangkutan. Unsur yang harus ada 

dalam penyelenggaraan penjaminan mutu difungsikan sebagai  gambaran  

standar  opersional  minimal  sekaligus  pedoman  implementasi penjaminan 

mutu pada tingkat jurusan. Adapun unsur yang dimaksud adalah :  
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a. Kebijakan akademik  

Kebijakan akademik berisikan ketentuan yang diimplementasikan   

pada tingkat kelembagaan yang bersangkutan dalam hal ini pada 

tingkat program studi atau jurusan pada STIT Agus Salim Metro. 

Kebijakan  akademik  setidaknya  memuat  Visi  dan  Misi  

pendidikan  secara umum   Fakultas   atau   jurusan.   Demikian   

juga   kebijakan   akademik   ini berisikan  program  pendidikan  

yang  menyangkut  pengembangan  kurikulum dan   materi   kuliah,   

sistem   penerimaan   mahasiswa   baru,   pengembangan sumber  

daya  manusia,  prinsip  dan  asas  penyelenggaraan  serta  sistem  

dan evaluasi perkuliahan yang diselenggarakan. 

b. Kebijakan  Mutu  akademik.   

Cakupan  yang  harus  ada  dalam kebijakan  mutu akademik  

adalah  gambaran  lulusan  yang  dkehendaki  oleh  STIT Agus 

Salim Metro, bagaimana mutu penyelenggaraan pendidikan, 

pengembangan program  yang ditempuh maupun evaluasi yang 

dikembangkan dalam kerangka peningkatan dan perbaikan mutu 

akademik. Kebijakan   mutu   akademik, juga   diuraikan   sistem   

jaminan   mutu   yang dikembangkan di internal setiap program 

studi agar kekhususannya nampak dalam setiap keilmuan yang 

dibina pada tingkat jurusan/program studi.  
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c. Manual  Prosedur  penjaminan  mutu.   

Manual  prosedur  penjaminan   mutu berisikan   prosedur   

implementasi   penjaminan   mutu   yang   akan   ditempuh dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Bentuk manual tersebut 

menggambarkan alur  urutan  implementasi  penjaminan  mutu  

yang  dimulai  dari  penunjukan penanggung  jawab  penjaminan  

mutu,  pengesahan  draft  kebijakan  mutu  di Fakultas,   

penyusunan   manual   mutu   tingkat   Fakultas   sampai   jurusan, 

demikian  juga  rumusan  kompetensi  jurusan,  pembentukan  tim  

pelaksanaan kebijakan   mutu   serta   evaluasi   serta   tindakan   

lanjut   dari   evaluasi   yang dilaksanakan oleh tim Audit 

akademik. 

d. Monitoring dan reviu program secara periodik.  

Fakultas dan Jurusan/ program studi  harus  memiliki  mekanisme  

formal  untuk  melakukan  monitoring  dan peninjauan program 

yang dilaksanakan secara periodik. 

e. Pengukuran  mahasiswa.   

Jurusan  atau  Program  studi  mempunyai  instrumen serta kriteria 

yang transparan dan terbuka untuk mengukur mahasiswa. 

f.  Penjaminan  mutu  bagi  dosen.   

Fakultas  harus  mempunyai  mekanisme  untuk memenuhi  

kepuasan  mahasiswa  atas  kegiatan  proses  pembelajaran  yang 

dilakukan   oleh   dosen,   kualifikasi   serta   kompetensi   untuk   
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melakukan tugasnya. mekanisme  yang  sering  ditempuh  dapat  

dengan  memberikan angket kepada mahasiswa. 

g. Sistem informasi.   

Fakultas  maupun Jurusan  harus  menjamin  bahwa  sumber 

pendukung   penyelenggaran   fakultas   serta   jurusan   dan   

penyelenggaraan pembelajaran  memang  memadai  dan  sesuai  

dengan  program/mata  kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa.  

Unsur unsur di atas harus disiapkan oleh STIT Agus Salim Metro  

dalam  pelaksanaan  penjaminan  mutu.  Unsur  –unsur  di  atas  merupakan  

standar bagi  penyelenggaran  penjaminan  mutu  internal.  Penyelenggaraan  

penjaminan internal   merupakan   penyelenggaraan   penjaminan   mutu   

yang   pelaksanaannya dikontrol oleh unit yang ada dalam lembaga STIT 

Agus Salim Metro itu sendiri. Model  ini lebih mengutamakan komitmen 

dari dalam. Terkait dengan unsur kelengkapan yang harus ada dalam 

penyelenggaraan penjaminan  mutu  di  STIT Agus Salim Metro,  secara  

kongkrit,  unsur yang   minimal  harus   disusun   oleh   Fakultas   bersama   

Jurusan  adalah   sebagai berikut: 

Dokumen perumusan kompetensi spesifik jurusan/program studi 

Dokumen mengenai manual prosedur penjaminan mutu akademik Dokumen 

mengenai standar mutu akademik jurusan/program studi. Model penjaminan 

mutu STIT Agus Salim Metro ini dapat lebih disederhanakan lagi apabila 

akan diterapkan untuk STIT Agus Salim Metro  yang  sedang  berkembang. 

Cara  yang  dapat  ditempuh  misalnya dengan  menyederhanakan  sejumlah  
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instrumen  pendukung  dan  menerapkannya hanya sampai tingkat fakultas 

saja. Sehingga dokumen pada tingkat jurusan atau program studi dijadikan 

satu pada tingkat fakultas. Namun demikian tetap harus ada   standar   ideal   

yang   memuat   aspek   mutu   akademik   dan   aspek   ideologi. 

 

C. Temuan Lintas Situs 

Temuan penelitian Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi 

Islam Swasta di UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro 

dirangkum dalam bentuk perbandingan pada matrik berikut : 

Tabel 6.  Temuan Lintas Kasus 

Subfokus UM Metro IAIM NU Metro 
STIT Agus Salim 

Metro 

perencanaan  

manajemen mutu 

Standar mutu yang 

ditetapkan 

merupakan hasil 

mutu kumulatif dari 

semua kegiatan 

yang terencana, 

yang meliputi unsur 

masukan, proses 

dan keluaran dari 

sistem pendidikan. 

Standar mutu pada 

Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan 

Tinggi di UM 

Metro mencakup 

komponen-

komponen yang 

menggambarkan 

tingkat efektivitas 

dan efisiensi 

pengelolaan 

pendidikan tinggi 

yang bermutu. 

Komponen standar 

mutu yang 

dimaksudkan 

adalah:  

Bagian dasar dalam 

penyususnan 

perencanaan 

manajemen mutu 

perguruan tinggi 

islam  adalah 

pelaksanaan 

penjaminan mutu 

secara sistemik dan 

terstruktur di IAIM 

NU Metro. Sistem 

Penjaminan Mutu 

telah 

dikembangkan 

dengan adanya 

Sistem Penjaminan 

Mutu Internal 

(SPMI). Di dalam 

kaitan dengan 

pengembangan 

SPMI IAIM NU 

Metro ini, telah 

disusun 3 (tiga) 

buku SPMI Agama 

Islam IAIM NU 

Metro, yaitu: 

Kebijakan SPMI 

Proses penyusunan  

perencanaan  

manajemen mutu 

perguruan tinggi 

Islam dalam 

peningkatan input 

dan output  

didasarkan kepada 

analisis keutuhan 

(need analysis) 

terhadap tuntutan 

peningkatan  mutu 

dalam semua 

system pendidikan 

yang terdiri dari 

berbagai sub-

sistem yang harus 

dimanaj dengan 

baik agar semua 

sub-sistem baik 

pada input, 

process, output  

dapat berjalan 

dengan baik dan 

memenuhi standart 
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1. Standar Identitas;  

2. Standar 

Kompetensi 

Lulusan;  

3. Standar Isi;  

4. Standar Proses 

Pendidikan;  

5. Standar Penilaian 

Pendidikan;  

6. Standar 

Penelitian;  

7. Standar 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan 

Kerjasama;  

8. Standar Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan;  

9. Standar 

Mahasiswa dan 

Pengelolaan 

Alumni;  

10. Standar Sarana 

dan Prasarana;  

11. Standar 

Pengelolaan;  

12. Standar 

Pembiayaan;  

13. Standar Sistem 

Informasi. 

(Buku I), Manual 

SPMI (Buku II), 

dan Standar (Buku 

III), 
Dalam perencanaan 

perkembangan 

mutu di tingkat 

program Studi 

Pendidikan Agama 

Islam IAIM NU 

Metro, SPMI telah 

berjalan mengikuti 

apa yang 

dilaksanakan oleh 

semua program 

studi dibawah 

IAIM NU Metro,  

hal ini  ditunjukkan 

dengan adanya 

dokumen-dokumen 

penting SPMI 

yaitu:1) Rencana 

Pengembangan 

IAIM NU Metro 

2014-2019, 

2)Prosedur Baku 

IAIM NU 

Metro,3)Formulir 

(Borang) SPM 

IAIM NU Metro,4) 

Audit Mutu 

Internal IAIM NU 

Metro 

(dilaksanakan 

setiap semester) 

mutu yang telah 

ditetapkan melalui 

berbagai proses 

yang panjang 

dengan  melibatkan 

semua unsure 

dalam perguruan 

tinggi baik unsure 

pimpinan, 

karyawanan dan 

unsur pengguna 

(steakholders) 

Pelaksanaan 

manajemen  mutu 

pelaksanaan standar 

mutu adalah 

penetapan prosedur, 

persiapan, 

pelaksanaan serta 

sumber daya yang 

dibutuhkan untuk 

setiap kegiatan yang 

dirancang dalam 

upaya pencapaian 

mutu. Penyiapan 

sumber daya 

pelaksana perlu 

disiapkan melalui 

proses pelatihan, 

Pelaksanaan 

penjaminan mutu 

didasarkan atas 

dokumen, yaitu 

dokumen 

akademik dan 

dokumen mutu. 

Dokumen 

akademik sebagai 

rencana atau 

standar. Dokumen 

akademik memuat 

tentang arah/ 

kebijakan, visi-

Perguruan tinggi 

yang bermutu berarti 

menjalankan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai 

mutu yang jelas, baik 

mutu input, proses, 

out put. Input (calon 

mahasiswanya) 

haruslah berkualitas, 

tenaga pengajarnya 

berprestasi dan 

berkompetensi dalam 

bidangnya masing 

masing, proses 

pendidikannya 
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lokakarya dan 

diskusi-diskusi. 

Dengan bekal 

persiapan-persiapan 

ini diharapkan 

pelaksanaan 13 

Komponen Standar 

Mutu UM Metro 

dapat berjalan 

seperti yang 

diharapkan. Adapun 

implementasi 

program dan 

kegiatan 

peningkatan mutu 

untuk mencapai visi 

dan menjalankan 

misi UM Metro 

dimulai dari visi di 

teruskan ke misi, 

tujuan, renstra, 

kebijakan 

akademik, standar 

akademik, standar 

mutu sampai 

program kerja. 
Penerimaan 

mahasiswa baru 

UM Metro 

Khususnya untuk 

Pendidikan 

akademik S1 

dibagi dalam 3 

(tiga) kriteria atau 

jalur yaitu jalur 

SPAN-PTKIN, 

UM-PTKIN dan 

UM-MANDIRI. 

Jalur UM-

MANDIRI adalah 

mekanisme seleksi 

masuk UM Metro 

melalui ujian 

tertulis yang 

dilaksanakan 

secara mandiri 

oleh lembaga UM 

Metro. 

misi, standar 

pendidikan, 

penelitian, dan 

pengabdian 

pada masyarakat, 

serta peraturan 

akademik. 

Berbeda dengan 

dokumen 

akademik, 

dokumen mutu 

sebagai instrumen 

untuk 

mencapai dan 

memenuhi standar 

yang telah 

ditetapkan. 

Dokumen 

mutu terdiri dari 

manual mutu, 

manual prosedur, 

instruksi kerja, 

dokumen 

pendukung, dan 

borang. 

 

 

berjalan secara 

efektif, serta sarana 

dan prasarananya 

harus memadai. 
1.  mahasiswa. 

Untuk dapat 

menghasilkan 

produk yang 

baik, kita harus 

menanam bibit-

bibit yang baik. 

Untuk 

mendapatkan 

bibit yang baik 

perlu seleksi 

yang baik pula. 

2. Kedua, dosen 

(pendidik). 

Dosen harus 

mempunyai 

kualifikasi yang 

diperlukan 

untuk 

mentranfer 

sekaligus 

mentransformas

ikan ilmunya 

kepada 

Mahasiswa. 

Dengan tenaga 

dosen yang 

berkompeten 

dan berkualitas 

akan 

memudahkan 

penyampaian 

ilmu 

pengetahuan 

3. kualitas tugas 

penelitian. 

Penelitian yang 

berkualitas 

memenuhi 
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Pendaftaran dan 

Seleksi bertempat 

di kkampus UM 

Metro. Penjelasan 

lengkap tentang 

pendaftaran dapat 

dibukan melalui 

laman resmi UM 

Metro. 

syarat dari 

beberapa aspek 

penelitian 

4. kualitas tugas 

pengabdian 

pada 

masyarakat. 

Pengabdian 

pada 

masyarakat 

merupakan 

kegiatan yang 

menghubungka

n hasil 

penelitian dan 

penguasaan 

disiplin ilmu 

dalam bidang 

pendidikan di 

satu sisi, dengan 

peningkatan 

kualitas 

pendidikan dan 

pengembangan 

masalah 

penelitian pada 

sisi lain. 

 

Evaluasi  

pelaksanaan 

manajemen  mutu 

Untuk menjamin 

bahwa standar yang 

telah ditetapkan 
dilaksanakan, 

dipenuhi, 

dievaluasi, dan 

ditingkatkan maka 

diperlukan 
monitoring dan 

evaluasi, evaluasi 

diri, dan audit 

internal. 
Di dalam kerangka 

pengawalan dan 

pengendalian 

aktivitas atau 

Proses penjaminan 

mutu bukan hanya 

aktivitas untuk 
memastikan bahwa 

mutu yang 

dijanjikan dapat 

terpenuhi 
melainkan juga 

meliputi usaha 

peningkatan mutu 

berkelanjutan 
melalui kegiatan, 

monitoring dan 

evaluasi (monev), 

evaluasi diri, 
audit, dan 

Obyek yang 

dievaluasi dapat 

berupa (a) proses 

atau kegiatan 

pelaksanaan isi 

suatu standar (b) 

prosedur atau 

mekanisme 

pelaksanaan isi 

standar; (c) hasil 

atau output 

dari pelaksanaan isi 

standar; dan (d) 

dampak atau 

outcomes dari 



  

 

 

 

217 

kegiatan satuan 

pendidikan untuk 

pemenuhan standar, 

perlu 
dilakukan 

monitoring dan 

evaluasi (monev). 

Melalui monev ini 
kinerja satuan 

pendidikan selalu 

terpantau sehingga 

menjadi efektif 
dan efisien. 
Setelah monev, 

dilakukan evaluasi 

diri. Evaluasi diri 

adalah 
upaya sistematik 

untuk menghimpun 

dan mengolah data 

yang handal 
dan sahih sehingga 

dapat disimpulkan 

kenyataan yang 

dapat 
digunakan sebagai 

landasan tindakan 

manajemen untuk 

mengelola 
kelangsungan 

lembaga atau 

program. Tujuan 

evaluasi diri adalah 
untuk peningkatan 

mutu sedangkan 

kegunaan evaluasi 

diri adalah 
untuk mengungkap 

mutu berupa 

efektivitas, 

akuntabilitas, 
produktivitas, 

efisiensi, 

pengelolaan sistem, 

dan suasana 

akademik. 
Audit Mutu 

Akademik Internal 

(AMAI) adalah 

audit penjaminan 

benchmarking. 
Siklus penjaminan 

mutu dimulai 

dengan penetapan 

standar 
mutu yang ingin 

dicapai dalam 

kurun waktu 

tertentu dan 
selanjutnya standar 

ini dilaksanakan 

dengan upaya 

semaksimal 
mungkin agar dapat 

terpenuhi. Untuk 

melihat kemajuan 
pelaksanaan standar 

tadi dan untuk 

memastikan bahwa 

arah 
pelaksanaan ini 

sesuai dengan 

rencana, perlu 

dilakukan 
monitoring dan 

evaluasi. Evaluasi 

diri dilakukan 

terutama untuk 
melihat kekuatan 

dan kelemahan 

satuan pendidikan 

kaitannya 
dengan upaya 

pemenuhan standar. 

Tahapan 

selanjutnya adalah 
Audit Mutu 

Akademik Internal 

untuk melihat 

kepatuhan terhadap 
standar mutu yang 

telah ditetapkan. 

Hasil-hasil yang 

diperoleh dari 
tahapan monitoring 

dan evaluasi, 

evaluasi diri, dan 

audit mutu 
internal serta 

ditambah dengan 

pelaksanaan isi 

standar. 

Peningkatan mutu 

disusun 

berdasarkan hasil 

laporan monitoring 

dan evaluasi, 

evaluasi diri, dan 

audit mutu baik 

internal maupun 

eksternal serta 

memperhatikan 

masukan dari 

seluruh 

stakeholders 



  

 

 

 

218 

dan konsultasi yang 

independen dan 

objektif terhadap 

kegiatan 
operasional 

akademik atau 

proses akademik 

masukan dari 

seluruh 
stakeholders, 

digunakan sebagai 

pertimbangan di 

dalam 
melakukan 

peningkatan mutu. 

Dampak  

pelaksanaan 

manajemen  mutu 

a. PT dikelola 

secara 

professional 

dengan 

memberdayakan 

SDM secara 

optimal 
b. proses 

pembelajaran 

lebih  efektif dan 

efisien 

c. SDM lebih 

berkualitas baik 

dari 

mahasiswa,dosen 

dan seluruh pihak 

yang terkait. 

d. Iklim suasana 

akademik akan 

lebih 

menyenangkan 
e. Peningkatan 

layanan sarana 

prasarana 
f. Peningkatan 

akreditasi 

g. Menghasilkan 

mutu lulusan 

yang berkualitas 

a. proses 

pembelajaran 

lebih  efektif dan 

efisien 
b. SDM lebih 

berkualitas baik 

dari 

mahasiswa,dosen 

dan seluruh pihak 

yang terkait. 
c. Iklim suasana 

akademik akan 

lebih 

menyenangkan 

d. Peningkatan 

layanan sarana 

prasarana 

e. Peningkatan 

akreditasi 
f. Menghasilkan 

mutu lulusan 

yang berkualitas 
g. Lulusan 

perguruan 

tinggi yang 

memiliki 

keterampilan 

dan 

kemampuan 

profesional 

yang siap pakai 

dalam dunia 

kerja 

a. proses 

pembelajaran 

lebih  efektif dan 

efisien 
b. SDM lebih 

berkualitas baik 

dari 

mahasiswa,dosen 

dan seluruh pihak 

yang terkait. 
c. Iklim suasana 

akademik akan 

lebih 

menyenangkan 

d. Peningkatan 

layanan sarana 

prasarana 

e. Pemantapan 

Akreditasi 

Menghasilkan 

mutu lulusan yang 

berkualitas 
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Tabel 7. Uraian Singkat Lintas Situs 

Subfokus UMM IAIM NU STIT Agus Salim 

Planning 1. Standar mutu yang 

ditetapkan merupakan 

hasil mutu kualitatif 

dari semua kegiatan 

yang terencana 

terhadap input, proses 

dan output.  

2. Standar yang efektif 

dan efisien 

dituangkan dalam 13 

standar mutu. 

1.  Perencanaan 

mutu yang 

secara 

sistemik dan 

struktur.  

2.  Penjaminan 

mutu 

ditetapkan 

pada SPMI 

dalam buku 

kebijakan, 

manual dan 

standar. 

3. 1. rencana 

pengembanga

n 2014-2019. 

2. Prosedur 

baku. 3. 

Format 

(borang) 4. 

Audit mutu 

internal.  

1.  Peningkatan 

input dan 

output 

didasarkan 

kepada 

analisis 

kebutuhan 

(need 

analysis).  

2.  Semua 

subsistem 

harus diminij 

dengan baik 

agar input, 

proses dan 

output dapat 

memenuhi 

standar yang 

telah 

ditentukan.  

Actuiting 1. Menetapkan 

 Prosedur persiapan 

pelaksanaan dan 

sumber daya yang 

dibutuhkan.  

2. Menyiapkan SDM 

melalui proses 

pelatihan loka karya 

dan diskusi-diskusi. 

3. SDM yang bermutu 

maka akan dapat 

melaksanakan capaian 

13 komponen standar 

mutu UMM. 

1.  Pelaksaaan 

peningkatan 

mutu 

berpedoman 

pada dokumen 

akademik 

yang 

menyangkut 

rencana 

standar mutu 

dan dokumen 

mutu 

mengenai arah 

kebijakan 

tercapainya 

standar mutu. 

3.  Dokumen 

mutu: - 

manual mutu  

- manual 

prosedur 

1.  Menjalankan 

prinsip-prinsip 

mutu yang 

menyangkut 

IPO (input, 

proses dan 

output). 

2.  Penjaminan 

mutu menitik 

beratkan 

kepada: 

- mahasiswa 

- dosen 

- peneliti 

- pengabdian 

masyarakat. 
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- intruksi kerja 

- dokumen 

pendukung  

- borang 

Controling 1.  Untuk mengetahui 

terlaksananya 13 

komponen standar 

mutu maka dievaluasi 

diri dan audit internal 

2. Monev dilaksanakan 

untuk mengetahui 

kinerja satuan guna 

dijadikan bahan 

peningkatan 

kelangsungan 

lembaga. 

3. Evaluasi diri untuk 

mengetahui 

peningkatan mutu, 

audit mutu untuk 

mengetahui proses 

akademik. 

1. Melaksanakan 

monitoring 

dan evaluasi 

diri untuk 

mengetahui 

ketercapaian 

standar mutu. 

2. Audit mutu 

internal untuk 

mengetahui 

kepatuhan 

standar mutu 

dan sebagai 

bahan 

peningkatan 

penjaminan 

mutu. 

1. a. Proses 

pelaksanaan 

isi. 

b. mekanisme 

pelaksanaan 

isi. 

c. hasil output. 

d. dampak. 

Dampak  1.  a. PT dikelola secara 

profesional dengan 

memberdayakan 

SDM secara optimal. 

b. Pembelajaran 

efektif efisien. c. 

SDM lebih 

berkualitas. d. iklim 

akademik meningkat. 

e. mengingkatnya 

layanan sarpras. f. 

Meningkatnya 

akreditasi 

menghasilkan mutu 

yang berkualitas. 

keunggulannya:  

 1. perguruan tinggi 

dikelola secara 

profesional dengan 

memberdayakan 

SDM. 

 2. akreditasi  

 3. mahasiswa melek 

Alquran. 

1. a. Proses 

pembelajaran 

lebih efektif 

efisien. b. 

SDM 

berkualitas. c. 

Iklim akademi 

meningkat. d. 

peningkatan 

sarpras. e. 

peningkatan 

akreditasi. F. 

lulusan 

berkualitas. g. 

Lulusan yang 

terampil 

profeisional 

siap pakai 

dalam dunia 

kerja. 

Keunggulanny

a : 

1. lulusan yang 

terampil 

1. a. Proses 

pembelajaran 

lebih efektif 

efisien. b. 

SDM 

berkualitas. c. 

Iklim akademi 

meningkat. d. 

peningkatan 

sarpras. e. 

pemantapan 

akreditasi 

meningkatkan 

lulusan yang 

berkualitas. 

Keunggulan: 

1. pemantapan 

akreditasi 

meningkatkan 

lulusan yang 

berkualitas.  
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profesional 

siap kerja. 

2.  Mahasiswa 

mampu 

menghafal 

Alquran 

 

 

D. Temuan Lain Yang Turut Mempengaruhi 

1. Universitas Muhammadiyah Metro 

a. Faktor Sejarah 

Universitas Muhammadiyah Metro merupakan perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang awalnya adalah STKIP, kemudian muncul 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Metro, 

Sekolah Tinggi Tehnik (STT) Muhammadiyah dan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ushuluddin (STIU) Muhammadiyah. 

Dari sejarah ini bisa kita pahami bahwa Universitas Muhammadiyah 

embrio adalah dari pendidikan umum (STKIP, STIE dan STT) 

sehingga mempengaruhi keberadaan Fakultas Agama Islam pada 

universitas tersebut, karena bidang umum lebih mendominasi dan 

pada akhirnya masyarakat lebih mengetahui bahwa di Universitas 

Muhammadiyah Metro bidang – bidang atau jurusan yang sangat 

diminati adalah bidang umum.  

b. Faktor Lingkungan 

Jarak Universitas Muhammadiyah Metro dengan STAIN (IAIN 

Metro sekarang) berjarak 30 meter. Hal ini sangat mempengaruhi 

keberadaan Fakultas Agama Islam UM Metro, karena mahasiswa 
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yang akan mendalami ilmu-ilmu agama cenderung mendaftarkan diri 

ke STAIN. Sehingga fakultas Agama Islam UM Metro kurang 

mendapat perhatian dari peminat calon mahasiswa.   

c. Faktor Basis  

Madrasah Aliyah di Kota Metro baik Negeri maupun Swasta 

berjumlah sepuluh sekolah.   

1) Madrasah Aliyah Negeri Metro  

2) Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro  

3) Madrasah Aliyah Ma’arif Metro  

4) Madrasah Aliyah Darul A’mal  

5) Madrasah Aliyah Roudhotul Qur’an  

6) Madrasah Aliyah Mambaul Ulum  

7) Madrasah Aliyah Darul Ulya  

8) Madrasah Aliyah Riyadhotut Tholibin  

9) Madrasah Aliyah Al Muksin  

10) Madrasah Aliyah Tribakti Attakwa  

Dari sepuluh Madrasah Aliyah ini yang menjadi basis Fakultas 

Agama Islam UM Metro hanya satu yaitu Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah. Kebanyakan sekolah-sekolah Muhammadiyah 

berbasis umum, sedangkan Madrasah Aliyah di Kota Metro 

didominasi oleh Pondok – Pondok Pesantren yang menjadi basis 

mahasiswa institut agama Islam Ma’arif NU Kota Metro.  
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2.  Intstitut Agama Islam Ma’arif NU 

a. Faktor Sillaturrahmi dan Konsolidasi 

Rajinnya silaturahmi / konsolidasi Rektor IAIM NU Kota Metro 

kepara pengasuh pondok pesantren menumbuhkan hasil para kyai 

pengasuh pondok pesantren mengarahkan santrinya yang sudah 

menamatkan sekolahnya di tingkat Aliyah untuk melanjutkan di 

perguruan Intitut Agama Islam Ma’rif NU, sehingga sifat tawaduk 

santri dan taatnya santri terhadap sang Kyai maka banyak santri yang 

mengikuti saran dan arahan dari para Kyainya. Konsulidasi rektor 

Ma’arif dapat menguasai seluruh pondok – pondok yang ada di 

Lampung.  

b. Faktor Basis 

Banyaknya pondok-pondok pesantren dan Madrasah Aliyah yang 

berbasis Nahdlatul Ulama menjadi faktor penyebab banyaknya 

peminat calon mahasiswa yang mendaftarkan diri di IAIN Ma’arif 

Metro, hal ini dapat dipastikan setiap jurusan dan setiap tingkat pasti 

mahasiswa ada yang dari pondok pesantren tersebut. .  

c. Faktor Penyelenggaraan Perkuliahan  

Libur kuliah di IAIM NU Kota Metro pada hari Jum’at sedangkan 

hari Minggu yang pada umumnya perguruan tinggi libur justru di 

Ma’arif melaksanakan perkuliahan dengan jadwal yang padat. Hal ini 

sangat menguntungkan bagi guru – guru yang telah mengajar di 

tingkat dasar yang belum menyelesaikan pendidikan S1 maka 
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menjadi sebuah peluang untuk kuliah di Ma’arif karena tidak 

mengganggu jadwal mengajarnya yang mereka lakukan di luar hari 

Minggu. Hal ini dapat tebukti misalnya di Jurusan PAI terdapat 60 

mahasiswa di PGMI ada 20 mahasiswa.  

3. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Agus Salim 

a. Faktor Sejarah  

Berdirinya STIT Agus Salim pada tanggal 3 Maret 1986 dan pada saat 

itu sekolah tinggi ini berkonsentrasi dalam ilmu tarbiyah, tahun 

berdirinya lebih dahulu dibandingakan IAIM NU dan konsentrasi ilmu 

tarbiyah menjadi sebuah keuntungan karena jurusan tersebut banyak 

diminati oleh para mahasiswa. 

b. Faktor Geografis 

Letak STIT Agus Salim adalah di jantung Kota Metro, letaknya yang 

sangat strategis menjadi daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa 

karena transportasi dari berbagai daerah sangat mudah sekali untuk 

menuju ke lembaga perguruan tinggi ini.  

c. Faktor Penyelenggaraan Perkuliahan  

 Di STIT Agus Salim juga menyelenggarakan pembelajaran pada hari 

Minggu hal ini akan menguntungkan bagi guru – guru yang telah 

mengajar di tingkat dasar yang belum menyelesaikan pendidikan S1 

maka menjadi sebuah peluang untuk kuliah di STIT  Agus Salim 

Metro.  
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 Dari temuan-temuan tersebut di atas, maka sangat mempengaruhi Input 

dan Output di tiga PTIS tersebut. Sebagaimana data di bawah ini : 

Tahun 

Perguruan Tinggi Islam Swasta Metro 

STIT Agus 

Salim 
IAIM NU Metro FAI UM Metro 

Input Output Input Output Input Output 

2013 255 255 534 534 85 85 

2014 276 276 572 572 79 79 

2015 260 260 463 463 87 87 

 

Menurut Prof. Dr. Hi. Aziz Fahrurrozi, MA filosofi perguruan tinggi Islam 

Swasta tentang keberadaan mahasiswa adalah : “kita ada karena mahasiswa. 

Ruhnya perguruan tinggi Islam swasta sangat ditentukan banyak atau sedikitnya 

jumlah mahasiswa”
1
. Baik buruknya perguruan tinggi Islam swasta tergantung 

bagaimana manajemen mutu kemahasiswaan, karena mahasiswa adalah ruh 

perguruan tinggi Islam Swasta, tanpa mahasiswa tidak ada perguruan tinggi Islam 

swasta. Peningkatan muru dengan memberikan pelayanan terbaik kepada 

mahasiswa, terutama dalam proses pembelajaran maka akan memberikan dampak 

yang baik terhadap mahasiswa sehingga akan timbul kesan dikalangan mahasiswa 

perguruan tinggi Islam swasta yang mereka pilih untuk melanjutkan studinya 

merupakan perguruan tinggi yang bermutu. 

  

                                                 
1
 Seminar Nasional Peningkatan Mutu Kelembagaan, PTKI, Jati Agung 21 Oktober 2017 
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E. Model Manajemen Mutu 

 

Gambar 12. Model Manajemen Mutu 

 

 

1. Jaminan Mutu Akademik 

a. Indikator Masukan (Input) : 

1) Nilai ijazah calon mahasiswa 

2) Nilai tes seleksi mahasiswa baru 

3) Jumlah dan kompetensi staf pengajar 

b. Indikator Proses : 

1) Kesesuaian proses dan standar akademik 

2) Angka putus kuliah / pindah prodi 
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3) Indikator Keluaran 

a) IPK atau (Indeks Prestasi Komulatif) 

b) Lama Study 

c. Indikator Keluaran (Output) 

1) Lulusan 

2) Penelitian 

3) Pengabdian kepada masyarakat 

2. Proses Jaminan Mutu Akademik 

 

Gambar 13 Proses Jaminan Mutu Akademik 

Perguruan tinggi yang selalu mengutamakan mutu dan selalu menjaga 

continouius quality improvement terhadap Q input, Q proses, Q output 

dan Q outcome yang dilakukan secara teratur dan selalu meningatkan 

kontrol untuk perbaikan. Maka eksistensi sustainible akan terlaksana 

dengan baik.  
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3. Model Penjaminan Mutu Baitul Ikhsan (Rumah yang Baik) 

 

M. Attiyah Al-Abrosy menyatakan : “sifat guru (dosen) yang baik diantaranya 

memiliki sifat mencintai murid seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri 

dan memikirkan keadaannya seperti ia memikirkan keadaan anak kandungnya 

sendiri”.
2
 

Tanggung jawab pemimpin rumah tangga dan cintanya terhadap anak-anaknya 

akan  mendorong seorang pemimpin rumah tangga melakukan semangat tanggung 

jawabnya seperti bekerja, memberi nafkah, mendidik, menyayangi dan dilakukan 

                                                 
2
 M. Attiyah Al-Abrosy, Pokok-pokok Pendidikan Islam,  

Gambar 14 Penjaminan Mutu Baitul Ikhsan (Rumah yang Baik) 
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secara terus-menerus sampai anaknya dewasa menjadi anak yang sholeh dan 

sholehah. Dengan demikian penulis mempunyai sebuah pemikiran untuk 

mewujudkan output yang baik sama dengan upaya menjadikan anak yang sholeh 

dan sholehah (waladun sholihun). Maka  hal tersebut sesuai dengan konsep baitul 

ikhsan. 

 Tanggung jawab dan rasa sayang terhadap genesai penerusnya maka akan 

timbul upaya yang tiada hentinya demi meningkatkan kualitas putra putrinya 

dengan mengajarkan prinsip-prinsip menejemen islam sebagai berikut: 

1. Amar ma’ruf nahi mungkar : Q. S Al-Imron : 104.  

2. Prinsip kebenaran : Q. S. Al- Imron : 81. 

3. Prinsip keadilan : Q. S. An-Nisa : 86 dan Q. S. Al-Maidah : 8. 

4. Prinsip amanah : Q. S. An-Nisa :58. 

5. Prinsip mawaddah: Q. S. Al-Imron : 112. 

6. Akhlakul karimah : Q. S. Al-Baqarah : 148. 

7. Keseimbangan : Q.S. Al-Qashash :77. 

8. Waladun sholihun : Q.S. Al-Furqon: 74. 

9. Kebahagiaan : Q.S. Al-Baqarah : 201. 

10. Keteladanan : Q.S Al-Ahzab : 21. 
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b. Konsep Waladun Soleh 

 

 

 

 

Gambar 15. Konsep Waladun Soleh 

c. Proses Output yang Unggul 

 

Gambar 16. Proses Output yang Unggul 

Muhasabah 

Niat Mujahadah Mahabbah 
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 Untuk melaksanakan proses output yang unggul hendaknya 

memperhatikan faktor input, faktor proses, faktor output dan faktor outcome. 

Dengan berpedoman pada landasan manajemen Islam: 

1. Niat  : Q.S Al-Mulk : 2. 

2. Hasil kerja : Q.S An-Najm: 39. 

3. Optimal : Q.S An-Nahl :90. 

4. Efisien : Q.S As-Sajadah : 7 

5. Sungguh-sungguh/Itqhan : Q.S An-Naml :88 

6. Kepekaan perkembangan : Q.S As-Syarh : 7-8 

 

d. Konsep Mahasiswa yang Unggul 

 

 

 

Gambar 17. Konsep Mahasiswa yang Unggul 

Konsep mahasiswa yang unggul dapat terwujud apabila manajemen mutu 

yang berkaitan dengan input, proses, output dan outcome terlaksana dengan 

baik dengan berpedoman kepada manajemen mutu : 

1. Planning  : Q.S Al-Hasr : 18 

2. Organizing : Q.S As-Shof : 4 

3. Directing : Q.S Al-Imron : 104 

4. Controlling : Q. S Al-Mujadalah : 7 

 

Control 

Input Proses  Output 
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F. Analisis Data 

Sistem penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi UMM, IAIM NU 

dan STIT Agus Salim Metro harus merupakan  kegiatan  proses,  artinya  

merupakan  kegiatan  yang  selalu  mengalami peningkatan   terus   menerus   

yang   dimulai   dari   munculnya   ide   ideal   lulusan Perguruan tinggi 

UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro, pengembangan kurikulum. 

proses pembelajaran yang  menggunakan  active  learning  dan  

kegiatan  terus  menerus untuk berusaha memuaskan pengguna lulusan. Oleh 

karena itu, penjaminan mutu menempati posisi sebagai pengendali agar setiap 

proses dapat terjaga dan dalam jalur yang bermutu. Dalam   konteks   

Perguruan   tinggi   UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro   yang   

menekankan kesiapan  lulusan  dalam  memasuki  dunia  kerja  serta  lulusan  

yang  memiliki  jiwa agamis,  penjaminan  mutu  lebih  menekankan  pada  

kegiatan  memberikan jaminan agar lulusan sesuai dengan tuntutan dunia 

kerja dan mempunyai semangat agamis,   sehingga   penjaminan   mutu   

berfokus   pada pengendalian  sistem penyelenggaraan  pendidikan yang  

sesuai  dengan  kebutuhan dunia   kerja   serta   pembentukan   lulusan   yang   

berkarakter   agamis. Keterkaitan   antara   proses   yang   berlangsung   di   

PTKI   dengan   dunia   kerja. Berdasarkan  pada  skema  di  atas  dapat  

dijelaskan  bahwa  upaya  untuk menjamin  mutu  agar  lulusan  Perguruan  

tinggi  UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro sesuai  dengan tuntutan  

dunia  kerja  langkah  yang  paling  pokok  adalah  melakukan  identifikasi 

atas  semua  proses  sebagaimana  yang  dilakukan  dalam  sistem  dunia  
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kerja  serta industri. Pengukuran   pada   jurusan   yang   diselenggarakan   di   

Perguruan   tinggi UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro   harus  

dilakukan  mulai  saat  penerimaan  mahasiswa  baru,  input yang  menyertai  

seperti  kualitas  dosen,  sarana  prasarana, pengukuran  saat proses 

pembelajaran  dan  pengendalian  lulusan. 

Demikian  juga  jurusan  di  lingkungan Perguruan  tinggi  UMM, 

IAIM NU dan STIT Agus Salim harus  mengidentifikasi kepentingan 

pengguna lulusan (Stakeholder,user). Berdasarkan pada hasil identifikasi 

terhadap kepentingan user.  Perguruan  tinggi  UMM, IAIM NU dan STIT 

Agus Salim  harus  merumuskan  standar yang  digunakan  untuk  menilai  

seberapa  jauh  tingkat  ketercapaian  proses  pada semua   lini.   Lulusan   

pendidikan   tinggi  UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim   harus   

menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik dan unggul secara 

ideologi. 

Model  penjaminan  mutu  Perguruan  tinggi  UMM, IAIM NU dan 

STIT Agus Salim  dilengkapi dengan  prosedur  evaluasi  diri  sehingga  

pengembangan  mutu  yang  dilaksanakan menjadi  mandiri  dan  dilandasi  

motivasi  internal.  Karena  itu  setiap  Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan 

STIT Agus Salim  harus mempunyai task force yang mempunyai 

kemampuan: 

1. Mampu   melakukan   mengidentifikasi   secara   cepat   atas   keinginan 

pelanggan baru, kebutuhan dan isu ekternal yang berkembang. 

2. Mampu melakukan tes atas definisi kebutuhan pelanggan. 
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3. Mampu melakukan mendefinisikan kebutuhan baru dari pelanggan dari 

berbagai tingkatan. 

4. Mampu memperluas dan menggali ketrampilan baru dan sumber daya 

5. Memunculkan kekuatan bertahan dan kemauan belajar terus 

6. Mampu  menemukan  fokus  perbaikan  yang  beragam  (Evan,  R.  James 

2005: 454).  

 

1. Perencanaan Dalam Penyelenggaraan peningkatan Mutu Perguruan Tinggi 

UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim. 

Penyelenggaraan penjaminan mutu memerlukan unsur perangkat 

penunjang agar pelaksanaannya berjalan lancar.  Unsur  yang  harus  ada  

tersebut disiapkan oleh penyelenggara penjaminan mutu Perguruan tinggi 

UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro yang  digunakan  sebagai  garis  

kebijakan  dan  rujukan  ketika  penjaminan  mutu diterapkan. Unsur tersebut 

harus terdokumentasikan serta tersosialisasikan secara luas  dan  difahami  

oleh  setiap  anggota  komunitas  dari  sivitas  Perguruan  tinggi UMM, 

IAIMNU dan STIT Agus Salim Metro bersangkutan. Unsur yang harus ada 

dalam penyelenggaraan penjaminan mutu difungsikan sebagai  gambaran  

standar  opersional  minimal  sekaligus  pedoman  implementasi penjaminan 

mutu pada tingkat jurusan.  

Bagian dasar dalam penyususnan perencanaan manajemen mutu 

perguruan tinggi islam  adalah dimaksud adalah :  

a. Kebijakan akademik  
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Kebijakan akademik berisikan ketentuan yang diimplementasikan   pada 

tingkat kelembagaan yang bersangkutan dalam hal ini pada tingkat 

program studi atau jurusan pada Perguruan  tinggi UMM, IAIM NU dan 

STIT Agus Salim Metro. Kebijakan  akademik  setidaknya  memuat  Visi  

dan  Misi  pendidikan  secara umum   Fakultas   atau   jurusan.   Demikian   

juga   kebijakan   akademik   ini berisikan  program  pendidikan  yang  

menyangkut  pengembangan  kurikulum dan   materi   kuliah,   sistem   

penerimaan   mahasiswa   baru,   pengembangan sumber  daya  manusia,  

prinsip  dan  asas  penyelenggaraan  serta  sistem  dan evaluasi perkuliahan 

yang diselenggarakan. 

b. Kebijakan  Mutu  akademik.   

Cakupan  yang  harus  ada  dalam kebijakan  mutu akademik  adalah  

gambaran  lulusan  yang  dkehendaki  oleh  Perguruan  tinggi UMM, IAIM 

NU dan STIT Agus Salim Metro, bagaimana mutu penyelenggaraan 

pendidikan, pengembangan program  yang ditempuh maupun evaluasi 

yang dikembangkan dalam kerangka peningkatan dan perbaikan mutu 

akademik. Kebijakan   mutu   akademik, juga   diuraikan   sistem   jaminan   

mutu   yang dikembangkan di internal setiap program studi agar 

kekhususannya nampak dalam setiap keilmuan yang dibina pada tingkat 

jurusan/program studi.  

c. Manual  Prosedur  penjaminan  mutu.   

Manual  prosedur  penjaminan   mutu berisikan   prosedur   implementasi   

penjaminan   mutu   yang   akan   ditempuh dalam penyelenggaraan 
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pendidikan. Bentuk manual tersebut menggambarkan alur  urutan  

implementasi  penjaminan  mutu  yang  dimulai  dari  penunjukan 

penanggung  jawab  penjaminan  mutu,  pengesahan  draft  kebijakan  

mutu  di Fakultas,   penyusunan   manual   mutu   tingkat   Fakultas   

sampai   jurusan, demikian  juga  rumusan  kompetensi  jurusan,  

pembentukan  tim  pelaksanaan kebijakan   mutu   serta   evaluasi   serta   

tindakan   lanjut   dari   evaluasi   yang dilaksanakan oleh tim Audit 

akademik. 

d. Monitoring dan review program secara periodik.  

Fakultas dan Jurusan/ program studi  harus  memiliki  mekanisme  formal  

untuk  melakukan  monitoring  dan peninjauan program yang dilaksanakan 

secara periodik. 

e. Pengukuran  mahasiswa.   

Jurusan  atau  Program  studi  mempunyai  instrumen serta kriteria yang 

transparan dan terbuka untuk mengukur mahasiswa. 

f. Penjaminan  mutu  bagi  dosen.   

Fakultas  harus  mempunyai  mekanisme  untuk memenuhi  kepuasan  

mahasiswa  atas  kegiatan  proses  pembelajaran  yang dilakukan   oleh   

dosen,   kualifikasi   serta   kompetensi   untuk   melakukan tugasnya.

 mekanisme  yang  sering  ditempuh  dapat  dengan  memberikan angket 

kepada mahasiswa. 

g. Sistem informasi.   
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Fakultas  maupun Jurusan  harus  menjamin  bahwa  sumber pendukung   

penyelenggaran   fakultas   serta   jurusan   dan   penyelenggaraan 

pembelajaran  memang  memadai  dan  sesuai  dengan  program/mata  

kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa. 

 

Unsur unsur di atas harus disiapkan oleh setiap Perguruan tinggi UMM, 

IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro  dalam  pelaksanaan  penjaminan  

mutu.  Unsur  –unsur  di  atas  merupakan  standar bagi  penyelenggaran  

penjaminan  mutu  internal.  Penyelenggaraan  penjaminan internal   

merupakan   penyelenggaraan   penjaminan   mutu   yang   pelaksanaannya 

dikontrol oleh unit yang ada dalam lembaga Perguruan tinggi UMM, IAIM NU 

dan STIT Agus Salim Metro  itu sendiri. Model  ini lebih mengutamakan 

komitmen dari dalam. Terkait dengan unsur kelengkapan yang harus ada dalam 

penyelenggaraan penjaminan  mutu  di  Perguruan  tinggi  UMM, IAIM NU 

dan STIT Agus Salim Metro,  secara  kongkrit,  unsur yang   minimal  harus   

disusun   oleh   Fakultas   bersama   Jurusan. 

2. Pelaksanaan Penyelenggaraan peningkatan Mutu Perguruan Tinggi UMM, 

IAIM NU dan STIT Agus Salim 

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu 

dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana 

atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah/ kebijakan, visi-misi, 

standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta 

peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen akademik, dokumen mutu 

sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah 
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ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, 

instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang 

Adapun unsur yang tekdang dalam dokumen pelaksanaan mutu adalah: 

a. Dokumen kebijakan akademik jurusan/program studi 

Dokumen perumusan kompetensi spesifik jurusan/program studi 

Dokumen mengenai manual prosedur penjaminan mutu akademik 

Dokumen mengenai standar mutu akademik jurusan/program studi. 

Model penjaminan mutu Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT 

Agus Salim Metro ini dapat lebih disederhanakan lagi apabila akan 

diterapkan untuk Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT Agus 

Salim Metro  yang  sedang  berkembang. Cara  yang  dapat  ditempuh  

misalnya dengan  menyederhanakan  sejumlah  instrumen  pendukung  

dan  menerapkannya hanya sampai tingkat fakultas saja. Sehingga 

dokumen pada tingkat jurusan atau program studi dijadikan satu pada 

tingkat fakultas. Namun demikian tetap harus ada   standar   ideal   yang   

memuat   aspek   mutu   akademik   dan   aspek   ideologi. 

 

b. Pelaksanaan Model Penjaminan Mutu 

Cara  pelaksanaan  penjaminan  mutu  dapat  diaplikasikan  ke  

dalam  semua unsur   penyelenggaraan   Perguruan   tinggi   UMM, IAIM 

NU dan STIT Agus Salim Metro   mulai   dari   saat penerimaan  

mahasiswa  baru  sampai  pada  lulusannya  dengan  penekanan  pada 

penjaminan  mutu  pembelajaran.  Namun  dari  sekian  unsur  yang  

diaplikasikan penjaminan  mutu,  dapat  dilakukan  prioritas  untuk  lebih  
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memperoleh  perhatian sehingga kepadanya dibuatkan pedoman dalam 

pelaksanaan. Dalam lingkungan Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan 

STIT Agus Salim Metro dengan kondisi yang ada tidak memungkinkan 

untuk   menerapkan   penjaminan   mutu   secara   menyeluruh   

karenanya   lebih mementingkan  pada  penyusunan  mekanisme  yang  

mengarah  pada  penjaminan mutu pada pelaksanaan pembelajaran. 

Mengingat  bahwa  unsur  yang  dapat  dikenakan  penjaminan  

mutu  cukup beragam   maka   memerlukan   prioritas   aspek   yang   

lebih   dahulu   dikenakan penjaminan mutu. Dalam hal ini akan 

diarahkan kepada unsur pembelajaran saja yang  menyangkut  bagaimana  

pelaksanaan  menjamin  mutu  pada  saat  penetapan materi   kuliah   dan   

proses   pembelajaran   baik   dalam   ruang   kelas   maupun 

laboratorium atau ruang praktikum. Pilihan unsur pembelajaran 

dipandang penting dan pokok karena unsur ini merupakan kegiatan inti 

dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan  di  perguruan  tinggi  dan  

memungkinkan  dapat  dilaksanakan  di lingkungan Perguruan tinggi 

UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro. 

Dalam  penerapan  penjaminan  mutu  di  Perguruan  tinggi  

UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro diperlukan  pembobotan  

aspek  yang  dikenai  penjaminan  mutu  sehingga  upaya yang  ditempuh  

oleh  Perguruan  tinggi  UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro 

dalam  meraih  kualitas melalui  quality  assurance  dapat  memusatkan  

pada  aspek-aspek  yang  memang memiliki kontribusi 
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besardalampeningkatan mutu perguruan tinggi bersangkutan, berikut 

ini dikemukakan pembobotan masing-masing aspek dalam penjaminan 

mutu khusus pembelajaran dalam model penjaminan mutu Perguruan 

tinggi UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro. 

1. Kepemimpinan 15 % 

2. Standarisasi 20 % 

3. Pertanggung jawaban audit 15 % 

4. Mekanisme audit 20 % 

5. Review 10 % 

6. Dokumentasi 10 % 

7. Menkanisme pengembangan  10 % 

Aspek standarisasi baik  terhadap kualitas  akademik dan kualitas 

ideologi memperoleh  persentase tinggi  karena  standar  tersebut  

merupakan  acuan  yang ditargetkan dicapai. Sehingga apabila lembaga 

Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro  mampu 

menyusun dan mendokuemntasikan standar secara baik dan 

komprehensif serta diikuti dengan audit yang mekanismenya obyektif 

dan dapat dipertanggung jawabkan maka Perguruan tinggi diharapkan 

menjadi semakin berkualitas. 

Dalam  Perguruan  tinggi  UMM, IAIM NU dan STIT Agus 

Salim Metro memang  sangat  membutuhkan peran pemimpin dalam 

menerapkan mutu maupun menumbuhkan profesionalitas ideologi  dan  
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akademik  dalam  upaya  merealisasikan  tuntutan  qoidah  perguruan 

tinggi. 

Penjaminan mutu sebagai kegiatan yang diprioritaskan pada 

pembelajaran, pelaksanaannya   difokuskan   pada   penyelenggaraan   

pembelajaran,   berikutnya diikuti   dengan   pengembangan   kegiatan   

penjaminan   mutu   pemetaan   materi perkuliahan dan saat pelaksanaan 

pembelajaran.  

 

c.   Pelaksanaan Penjaminan mutu dalam Pemetaan materi perkuliahan. 

Materi kuliah  yang baik adalah materi perkuliahan yang 

terdokumentasikan isi dan skill yang dikuliahkan demikian juga 

merupakan materi yang  bisa  direviu  oleh  dosen  lain  (Susan,  

Udelhofen.  2005).  Dalam penjaminan mutu ini diperlukan sikap 

keterbukaan bagi setiap dosen untuk menerima evaluasi dari   kolega   

dosen   lain.   Sikap   keterbukaan   dosen   dalam   pemetaan   materi 

perkuliahan   merupakan   kunci   dalam   penjaminan   mutu   

pembelajaran   sebab dengan  mekanisme  ini  kualitas  materi  akan  

dipantau  oleh  dosen  lain  sehingga kualitasnya  selalu  terkontrol,  akan  

terhindar  penetapan  materi  perkuliahan  yang seadanya. 

Pemetaan  materi  perkuliahan  adalah  proses  dosen  

mendokumentasikan materi perkuliahan yang diampu kemudian 

dilanjutkan dengan saling memberikan masukan antar dosen serta 

mengujinya untuk menemukan kesenjangan, tumpang tindik  materi,  

pengulangan  serta  membuat  keterkaitan  dan  tingkat  konsistennya. 
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Kegiatan  pemetaan  materi  perkuliahan  merupakan  upaya  penjaminan  

mutu  agar sesuai dengan standar. Saling meriviu dilakukan dengan 

dosen serumpun. 

Ada   dua   tujuan   utama   pemetaan   materi   kuliah   yaitu   

sebagai   upaya menjaga kualitas materi dan tingkat keterkaitan materi 

(H. Lynn Erickson. 2002: 

1) Untuk  memastikan  munculnya  materi  kuliah  yang  terkait,  Lynn  

memberikan mekanisme   koherensi   dalam   kurikulum   dengan   

mempertimbangkan   empat komponen   kritikal   yaitu:   lulusan   

mahasiswa   yaitu   tujuan   apa   yang   harusdiketahui,  difahami,  

dan  apa  yang  harus  dikuasai  dengan  mampu  mengerjakan 

berdasarkan  kepada  pengetahuan,  ketrampilan  dan  kemampuan  

yang  mereka perlukan.  Komponen  lain  adalah  materi  (content)  

yang  kritikal,  konsep  utama serta   pemahaman   esensial   yang   

merupakan   kerangka   dasar   bidang   studi. Komponen   terakhir   

adalah   proses   pokok   yang   menjamin   tercapai   kinerja 

mahasiswa yang berkualitas (H. Lynn Erickson. 2002: 46). 

Pemetaan materi perkuliahan mensyaratkan perubahan prosedur 

penetapan materi   perkuliahan   sekaligus   sikap   dosen   terkait   

dengan   bagaimana   materi perkuliahan dikembangkan dan 

diterapkan. Penetapan materi kuliah yang semula merupakan  

kegiatan insight dan  prediksi dosen  secara individu berubah  

menjadi penetapan materi secara kolektif dan kritis. Perubahan 
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tersebut juga menyangkut pola  fikir  dosen  sehingga  dalam  

penerapan  penjaminan  mutu  dalam  aspek  ini memerlukan 

perubahan pemikiran dosen untuk menempatkan materi perkuliahan 

sebagai  aspek  yang  bersifat  publik  yaitu  aspek  yang  boleh  dan  

terbuka  untuk direviu  oleh  siapapun.  Harus  ada  anggapan  bahwa  

materi  perkuliahan  akan semakin   baik   apabila   berbagi   masukan   

dengan   dosen   lain   maupun   pihak stakeholders. 

 

2) Tujuan  kegiatan  pemetaan  materi  perkuliahan  adalah  untuk  

dikenakan penyesuaian penstandarisasian serta merespon keinginan 

mahasiswa atau stakeholder  lainnya (Susan, Udelhofen.2005:  

XVIII). Apabila  pemetaan  materi perkuliahan ini dilakukan oleh 

setiap dosen serta dapat masukan dari dosen lain, maka berarti dosen 

selalu melakukan penilaian serta selalu menyesuaikan dengan standar  

yang  ditetapkan.  Demikian  juga  melalui  saling  memberi  masukan  

antar dosen  dapat  dilakukan  pembaharuan  isi  materi  berdasarkan  

rekomendasi  yang ada. Pemetaan  materi  perkuliahan  sangat  

membantu  memberikan  pemahaman isi mata kuliah kepada 

mahasiswa sekaligus dapat melakukan koreksi agar materi 

perkuliahan  dapat  mengkait  dengan  realita  di  masyarakat  luas  

utamanya  dengan dunia  kerja.  Materi  kuliah  harus  dikembangkan  

dari  banyak  materi  yang  diacu kemudian   dipilah   dengan   

mengkaitkannya   dengan   tujuan   perkuliahan   serta karakter 

mahasiswa.  
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3) Menyiapkan Pemetaan materi kuliah secara individual  

Pemetaan materi kuliah oleh dosen harus mencakup isi materi 

perkuliahan, ketrampilan   dan   penilaian   setiap   materi   yang   akan   

diajarkan.   Semua dikumpulkan  secara  terinci  dan   mandiri.  Dalam  

kegiatan  ini  dibutuhkan kejujuran dosen dan dasar realistis. Hasil 

pendokumentasian isi materi kuliah dibandingkan, dianalisis dan 

dipadukan dengan dosen pengampu mata kuliah sejenis sehingga  

diperoleh isi materi kuliah yang riel, bermutu dan mutakhir. Kegiatan  

pemetaan  materi  kuliah  dikembangkan  dari  kompetensi,  kemudian 

dirinci   ke dalam materi pokok sekaligus diurutkan susunan materi 

kuliahnya sesuai dengan sitematika tuntutan kompetensi yang ada. 

Sesudah   dilakukan   tahapan   yang   terkait   dengan   merefleksikan   

atas pertanyaan  esensial,  maka  berikutnya  dilakukan  upaya  

memadukan  isi  dengan aspek  lain  atau  keilmuan  lain.  Langkah  

dosen  mengintegrasikan  dengan  aspek atau  disiplin  keilmuan  lain  

merupakan  langkah  positif  dalam  penjaminan  mutu, sebab   langkah   

ini   merupakan   bentuk   kongkrit   eskalasi   bobot   mutu   materi 

perkuliahan (Dee, Fink. 2003). Pelaksanaan   penjaminan   mutu   dalam   

bidang   penetapan   isi   materi perkuliahan  dalam  era  ICT  ini  lebih  

mudah  dilakukan  apabila  semua  dosen memasukan  isi  materi  

perkuliahannya  dalam  komputer  yang  dapat  diakses  oleh semua 

pihak. Apabila  semua  dosen  melakukan  keterbukaan  dalam  isi  maka  

materi perkuliahan   menjadi   dinamis   karena   selalu   dilakukan   



  

 

 

 

245 

revisi   serta   sebagai dokumen hidup sekaligus sebagai sumber 

informasi yang bernilai bagi para pihak terutama bagi mahasiswa. 

Berikut ini disajikan skema langkah yang ditempuh. 

 

3. Evaluasi Peningkatan Mutu di Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT 

Agus Salim. 

Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim memiliki 

karakter sebagai lembaga yang diharapkan  langsung  menghasilkan  tenaga  

kerja  yang  siap  memasuki  lapangan kerja   sekaligus   sebagai   kader   

organisasi   Muhammadiyah dan NU.   Oleh   karena   itu, kesesuaian  lulusan  

dengan  tuntutan  dunia  kerja  serta  ideologis  Muhammadiyah, dan NU 

mengikat. Proses penjaminan mutu dimaksudkan sebagai langkah yang 

ditempuh untuk  dapat  menyesuaikan  dengan  tuntutan  kompetensi  yang  

diharapkan  dunia kerja maupun harapan UMM, IAIM NU dan STIT Agus 

Salim. Langkah ini dimulai dengan membangun komitmen   pada   semua   

tingkatan   kerja   oleh   Pimpinan   universitas   sampai pelaksanaan oleh Tim 

penjaminan mutu. Dengan didukung organisasi yang sehat dilakukan 

identifikasi kebutuhan sampai pada implementasi dalam evaluasi hasil akhir. 

Mutu suatu kegiatan hampir selalu dapat ditengarai dengan atribut-

atribut yang melekat pada kegiatan tersebut demikian juga pada 

penyelenggaraan evaluasi diri. Pelaksanaan kegiatan evaluasi diri yang baik 

dapat ditengarai dengan beberapa atribut yang menyangkut proses 
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penyelenggaraan evaluasi diri dan pembuatan laporan evaluasi diri. Sebagian 

atribut- atribut tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Keterlibatan semua pihak 

Keterlibatan semua unsur dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen 

modern termasuk manajemen pendidikan tinggi. Dalam laporan 

evaluasi diri yang baik dicerminkan dengan seberapa besar dukungan 

berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan 

evaluasi diri. Keterlibatan aktor kunci di dalam maupun di luar 

institusi sebaiknya disampaikan dengan rinci. Bukti lain yang mudah 

dilihat adalah keterlibatan staf, mahasiswa dan pimpinan dalam 

penyusunan laporan evaluasi diri. Beberapa aktor penting di luar 

institusi yang dapat dilibatkanantara lain: alumni, orang tua 

mahasiswa, asosiasi profesi, pengguna lulusan dan sebagainya. Di 

samping rincian keterlibatanmaka bukti pendukung misalnya 

perjanjian, kesepakatan, MOU dan sebagainya perlu dilampirkan 

b. Tingkat komperhensif 

Tingkat komprehesif dapat diketahui berdasar kesesuaian dan 

kelengkapan aspek atau isu penting yang diperhatikan atau diamati 

pada evaluasi diri. Aspek tersebut seharusnya ada pada tingkat 

program studi dan programnya maupun pada tingkat yang lebih 

tinggi/fakultas.  
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Laporan evaluasi diri dikatakan komprehensif apabila dapat dipercaya 

secara logis dan didukung data yang relevan serta akurat dalam 

mempresentasikan masalah yang berhasil diidentifikasi serta solusi 

yang ditawarkan berdasarkan data internal maupun eksternal. 

c. Keakuratan data 

Data bahan evaluasi diri seharusnya akurat dan konsisten serta 

disebutkan sumbernya. Diperlukan data yang cukup sesuai dengan 

aspek yang dibahas. Data yang berlebihan dan tidak terkait dengan isu 

yang dibahas dapat menurunkan mutu evaluasi diri. 

 

Dalam   kaitan   dengan   pelaksanaan   penjaminan   mutu   ini,   

kegiatan penjaminan  mutu  harus  dipandang  sebagai  sebuah  proses  

panjang  sehingga hasil yang diperoleh tidak akan secepat kilat nampak 

hasilnya.  Dalam  Universitas  Muhammadiyah  penerapan  penjaminan  mutu  

diawali dengan menumbuhkan komitmen dari pimpinan,  bukan diawali 

dengan penumbuhan budaya  mutu  pada  akar  rumput  sebab  budaya  

organisasi  pada UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim digerakan melalui 

tingkat pimpinan yang mempunyai kekuatan untuk memobilisasi. Kegiatan 

pimpinan universitas sampai membentuk task   force   dalam   segala   

tingkatan   agar   pelaksanaan   penjaminan   mutu   ada penanggung 

jawabnya. 

Pada peningkatan mutu pendidikan maka evaluasi menyeluruh secara 

periodik sangat disarankan. Dengan demikian kebermaknaan satuan 

pendidikan dapat diukur dan kiranya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan 
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visi satuan pendidikan tersebut dapat langsung diketahui sejak dini untuk 

selanjutnya dilakukan perbaikan. Lebih lanjut hasil evaluasi diri yang 

diketahui masyarakat diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Evaluasi diri pada satuan pendidikan tinggi merupakan bagian integral 

dari proses perkembangan satuan pendidikan tersebut. Tingkat kedewasaan 

institusi dapat dirunut dari hasil evaluasi diri selama periode tertentu. 

Dokumen ini akan sangat bermanfaat bagi pimpinan berikutnya terutama 

dalam peningkatan mutu satuan pendidikan. 

Dari evaluasi diri dapat diketahui beberapa hal antara lain: 

a. Kekuatan, kelemahan, dan peluang satuan pendidikan 

b. Prioritas pengembangan dan investasi pada satuan pendidikan 

c. Tingkat kesiapan satuan pendidikan untuk evaluasi eksternal 

d. Akuntabilitas satuan pendidikan 

Dengan demikian apabila budaya melakukan evaluasi diri telah terjadi 

maka satuan pendidikan misalnya program studi akan selalu siap dengan data 

yang selalu diperbaharui. Hal tersebut pada akhirnya sangat berguna dalam 

pengembangan program studi tersebut 

Perumusan  standar  kompetensi  pada  UMM, IAIM NU dan STIT 

Agus Salim ditempuh  dengan  melakukan  analisis  atas  kebutuhan  dunia  

kerja  serta  Pedoman Perguruan   tinggi .   Dalam   analisis   ini   nantinya   

ditemukan pernyataan  tingkatdan  keluasan  kompetensi  yang  diharapkan  
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oleh  stakeholders setelah  proses  pembelajaran  dalam  lembaga  Perguruan  

tinggi selesai. 

Dalam mekanisme di atas, prakarsa untuk perumusan standar 

kompetensi adalah  task  force  tingkat  jurusan  Perguruan  tinggi.  Task  

force tersebut   kemudian   melakukan   pengkajian   baik   terhadap   

pengguna   maupun job/dunia  kerja  dan  juga  harapan  lulusan  dari UMM, 

IAIM NU dan STIT Agus Salim  dalam  hal  ini  untuk  mengetahui  apa  

sebenarnya yang   diinginkannya   untuk   lulusan   dari   Perguruan   tinggi 

bersangkutan dengan program studi atau jurusan yang ada.Berdasarkan   

identifikasi   keinginan   dan   kebutuhan   dunia   kerja   yang menjadi  calon  

penempatan  lulusan  (tempat  kerja  lulusan)  serta  tujuan  yang diharapkan 

oleh UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim, kemudian dirumuskan draft 

kompetensi. Dalam draft rumusan kompetensi, task force harus memilah 

rumusan ke dalam berbagai tingkat kompetensi sehingga tersusun mana 

kompetensi utama, mana kompetensi penunjang dan kompetensi lainnya. 

Perumusan  dalam  bentuk  pernyataan  kompetensi  dilakukan  pada  

tahap awal.  Pernyataan  ini  penting  karena  rumusan  kompetensi  

berpengaruh  besar terhadap  struktur  kurikulum  yang  diadakan  serta  

cakupan  dan  volume  materi perkuliahan  yang  ditetapkan  yang  diacu  oleh  

setiap  jurusan  dan/  atau  program studi  di   lingkungan UMM, IAIM NU 

dan STIT Agus Salim.  Rumusan  kompetensi lulusan  setiap  jurusan  dan  

atau  program  studi  bersifat  dinamis  sehingga  sangat dimungkinkan  
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adanya  perumusan  ulang  maupun  perubahan.  Pembaharuan  isi selalu 

dilakukan ketika ekternal atau duia kerja ada perubahan kebutuhan. 

Kegiatan  perumusan  kompetensi  dimulai  dengan  identifikasi  

kompetensi tuntutan  user.  Dalam  hal  ini  dilakukan  dengan  melakukan  

interaksi  produsen dengan  user  atau  dengan  melakukan  kajian  atas  job  

deskripsi  dari  tempat  kerja yang  diprediksi  nantinya  menjadi  tempat  

kerja  lulusan  jurusan  di  lingkungan Perguruan  tinggi   agar  kebutuhan  

pihak  pengguna  lulusan  dapat diketahui.  

Rumusan   kompetensi   umum   meliputi   bidang   kompetensi   yang   

menyangkut pengetahuan,  ketrampilan,  ability  maupun  sikap  sehingga  

cakupan  kompotensi menjadi komprehensif. Setelah  rumusan  kompetensi  

terumuskan  dilakukan  sanctioning  dengan pihak terkait agar diperoleh 

kesefahaman dan kesamaan pandangan. Pelaksanaan sanctioning  melalui  

konsultasi  atas  rumusan  kompetensi  kepada  pihak  yang dipandang   pakar   

agar   diperoleh   kebenaran   konsep   dan   cakupan   isi   yang 

komprehensif. 

Sesudah  rumusan  kompetensi  lulusan  terumuskan  kemudian  

dilakukan workshop untuk menganalisis rumusan kompetensi ke dalam 

struktur kurikulum, cakupan  dan  volume  materi  perkuliahan.  Workshop  

diharapkan  menghasilkan struktur  kurikulum  bersama  kelengkapannya  

berupa  silabus,  deskripsi  materi perkuliahan serta evaluasi. Workshop ini 

perlu memperhatikan kualitas silabus dan materi  perkuliahan  sehingga  letak  

keunggulan  dan  kualitas  perkuliahan  dapat dicapai  dan  muncul.  
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Nomenklatur  walaupun  penting  namun  hendaknya  tidak dinomersatukan  

dalam  workshop  tetapi  hal  yang  menyangkut  materi  (content) harus 

ditentukan secara hati-hati agar diperoleh  materi perkuliahan yang relevan 

dengan kompetensi, update serta memiliki garansi kualifikasi bobot isi. 

Dengan kemungkinan adanya perubahan dan penyesuaian  materi 

perkuliahan dan kurikulum, maka setiap dosen harus dibekali kemampuan 

untuk melakukan perubahan dan modifikasi kurikulum yang mengarah pada 

kurikulum berdiversifikasi. Keuntungan adanya mekanisme perubahan dan 

modifikasi materi dan  kurikulum  berdiversifikasi  adalah  dosen  dapat  

sewaktu-waktu  melakukan penyesuaian   materi  dan  kurikulum  yang  

diasuhnya  tanpa  menunggu  adanya instruksi  perubahan  kurikulum  dari  

atasan.  Langkah  yang  demikian  dipandang sangat strategis sebab jika tidak 

dikembangkan diversifikasi terbuka kemungkinan besar  terjadinya 

ketertinggalan materi kuliah  dengan perkembangan keilmuan  di luar   

kampus dan dunia kerja (H.   Lynn,   Erickson.   2002:   108). Mekanisme 

demikian  juga  memungkinkan  dosen  mampu  mengidentifikasi  

kepentingan  dan kebutuhan  ekternal  sekaligus  mentranformasikannya  

dalam  bentuk  perubahan materi ajar secepatnya. 

Kegiatan   individual  dosen   dalam  bentuk   pemutakhiran   materi  

ajar  tidak berhenti sampai pada identifikasi kebutuhan dunia kerja dan 

memidahkannya ke dalam  dan  struktur  materi  perkuliahan,  namun  harus  

segera  dilakukan  cek  dan pengujian.  Kegiatan  dosen  melakukan  cross  

check  atas  rumusan  bahan  materi perkuliahan.  
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Dalam  kegiatan  penjaminan  mutu  pada  materi  kuliah  ini,  di  

lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah harus mengembangkan 

mekanisme forum reviu materi kuliah baik melalui mekanisme peer review 

maupun expert review. Melalui forum  peninjauan  (review)  ini  akan  

terhindari  adanya  materi  perkuliahan  yang tidak  relevan  dengan  rumusan  

kompetensi  maupun  materi  kuliah  yang  telah kedaluwarsa. Materi 

perkuliahan yang sesuai dengan standar acuan sumber literatur terbaru dan 

materi  yang  termutakhir,  kedalaman  dan  kebenaran  konsep  dari  pakar  

maupun kolega serta menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa serta orang 

tua maupun tuntutan UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim. 

Upaya   mengecek   kepada   berbagai   pihak   untuk   menghindari   

kualitas materi perkuliahan yang ditetapkan sembarangan oleh dosen. 

Langkah ini sangat penting  karena  selama  ini  penetapan  materi  kuliah  

(silabus)  di  perguruan  tinggi oleh  dosen  sendiri.  Sehingga  apabila  

penetapan  materi  kuliah  ini  ditangani  oleh dosen  yang  kurang  

mempunyai  kekayaan  literatur,  kurang  banyak  melakukan penelitian dan 

seminar maka sangat berbahaya bagi eksistensi materi perkuliahan. Tentu  

akan  diperoleh  penetapan  materi  yang  seadanya  dan  rendah  mutunya. 

Akibat lebih lanjut adalah materi akan tidak cocok dengan kebutuhan 

dunia kerja dan terjadi kemubadiran. Langkah  untuk  menuju  kesolidan  

materi  perkuliahan  dalam  kerangka peningkatan dan penjaminan mutu tidak 

berhenti hanya pada upaya ceking semata tetapi   harus   segera   dilakukan   
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penanjakan/eskalasi   bobot   materi   perkuliahan sehingga bobot materi tidak 

sekedar penambahan pengetahuan semata. 

Bagi  jurusan  dan  atau  program  studi  di  lingkungan  Perguruan  

tinggi Muhammadiyah,  materi  perkuliahan  tidak  sekedar  membekali  

pengetahuan  saja tetapi  harus  mengarah  pada  penguatan  dan  

pembentukan  kompetensi  yang  lebih tinggi yang relevan dengan dunia 

kerja. 

Model penjaminan  mutu yang dihasilkan  melalui penelitian ini, 

memiliki kelebihan  dalam  penerapan  di  lingkungan  Perguruan  tinggi  

UMM,IAIM NU dan STIT Agus Salim. Kelebihan tersebut antara lain: 

a. Model penjaminan  mutu UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim 

dibangun dari kondisi  internal  Perguruan  tinggi   melalui  penelusuran 

pendapat   sivitas   akademika UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim 

dan kajian mendalam terkait dengan pemahaman dan gambaran empirik 

unsur-unsur yang menurut Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT 

Agus Salim harus dikenai penjaminan mutu. 

b. Model penjaminan mutu Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT 

Agus Salim dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan banyak 

personal (task force) sehingga tidak terjadi disalokasi sumber daya 

dosen di tingkat program studi. Model ini memenuhi karakter  

Perguruan  tinggi yang  terbatas daya dukung dosen. 

c. Model  ini  penjaminan   mutu  ini  telah   mengakomodasikan  

pencapaian tujuan  mutu  akademik  dan  mutu  ideologi  melalui  
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prosedur  perumusan standar mutu yang melibatkan stakeholders baik 

dari Yayasan  maupun DIKTIS serta user lainnya. 

d. Model  penjaminan  mutu  Perguruan  tinggi  UMM, IAIM NU dan 

STIT Agus Salim  dimulai  dari penumbuhan  komitmen  mutu  pada  

tingkat  pimpinan  Perguruan  tinggi.  Pola  ini  sesuai  dengan  karakter  

lembaga  pendidikan UMM, IAIM NU dan  STIT Agus Salim  yang 

mengutamakan keteladan (uswah) pimpinan. Sedangkan kelemahan 

model ini adalah: 

1) Model   ini   pelaksanaanya   sangat   tergantung   pada   tingkat   

komitmen pimpinan,  sehingga  selama  pimpinan  tidak  

menginisiatifkan  penjaminan mutu maka pelaksanaan 

penjaminan mutu menjadi sulit terealisasi. 

2) Model penjaminan mutu yang mengakomodasikan mutu ideologi 

ini tidak begitu   mudah   diterima   sivitas   akademik   karena   

disamping   domain ideologi  merupakan  kepentingan  organisasi  

Muhammadiyah, NU  juga  unsur mutu  ideologi tidak popular di 

lingkungan sivitas UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim.  

 
 



BAB V 

PENUTUP 

 
 
 
 
A. Kesimpulan 

 
Penelitian yang bertujuan untuk menemukan peningkatan mutu pada 

Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro di Metro 

Lampung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyusunan rencana strategi peningkatan mutu pada perguruan tinggi UMM, 

IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro dilakukan secara sistemik dan 

terstruktur yang masing-masing perguruan tinggi berorientasi terhadap 

peningkatan mutu input, proses dan output, dengan strategi yang berbeda-

beda: UMM menetapkan standar yang efektif dan efisien tertuang dalam 13 

standar mutu, IAIM NU dituangkan dalam SPMI yang disusun dalam 3 buku 

(kebijakan, manual dan standar), sedangkan STIT Agus Salim strateginya 

adalah analisis kebutuhan (need analysis) yang bertujuan untuk menigkatkan 

input dan output. 

2. Pelaksanaan peningkatan mutu pada perguruan tinggi Islam swasta di  

(1) UMM 

a. Menetapkan prosedur perisapan pelaksanaan dan sumber daya yang 

dibutuhkan.  

b. Menyiapkan SDM melalui proses pelatihan, loka karya dan diskusi-

diskusi.  

c. SDM yang terlatih (bermutu) diharapkan mampu mewujudkan 
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terlaksananya tiga belas komponen standar mutu UMM yang telah 

ditetapkan.  

(2) IAIM NU  

Dilaksanakan dengan berpedoman pada: 

a. Dokumen akademik: rencana standar mutu yang telah ditetapkan. 

b. Dokumen mutu : sebagai instrumen untuk mencapai standar yang telah 

ditetapkan.  

c. Dokumen mutu terdiri dari: manual mutu, manual prosedur, intruksi 

kerja, dokumen pendukung dan borang. 

(3) STIT  

Agus Salim Pelaksanaan peningkatan mutunya berpedoman pada:  

a. Menjalankan prinsip-prinsip mutu yang berorientasi pada input, proses 

dan output.  

b. Dalam peningkatan mutunya, memperhatikan empat faktor yang 

mempengaruhi mutu perguruan tinggi : kualitas mahasiswa, kualitas 

dosen, kualitas peneliti dan kualitas pengabdian masyarakat.    

3. Evaluasi peningkatan mutu perguruan tinggi Islam swasta UMM, IAIM NU 

dan STIT Agus Salim dilaksanakan dengan cara melaksanakan : evaluasi 

diri, audit mutu akademik internal, untuk mengetahui ketercapaian standar 

mutu yang telah ditetapkan serta temuan evaluasi dijadikan bahan untuk 

perbaikan peningkatan penjaminan mutu. 

4. Dampak menajemen mutu pendidikan perguruan tinggi Islam swasta (UMM, 

IAIM NU, STIT Agus Salim Metro) yang direncanakan, dilaksanakan dan 
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dievaluasi dengan baik, maka berdampak baik terhadap input, proses dan 

output. UMM berdampak baik terhadap pengelolaan perguruan tinggi dan 

mampu menumbuhkan kemampuan mahasiswa menjadi melek Alquran 

sedangkan IAIM NU berdampak positifnya menjadikan lulusan yang trampil 

dan siap kerja serta menjadi mahasiswa yang hafal Alquran dan STIT Agus 

Salim dampak positifnya pemantapan akreditasi menghasilkan mutu lulusan 

yang berkualitas.  

5. Tinggi rendahnya peminat calon mahasiswa (Input) ketiga perguruan tinggi 

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain:    

a. Faktor sejarah  

b. Faktor lingkungan  

c. Faktor basis  

d. Faktor silaturahmi dan konsolidasi  

e. Faktor penyelenggaraan perkuliahan  

 

B. Saran 

Di lingkungan Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT Agus 

Salim Metro dalam kerangka merespon tuntutan kualitas dari masyarakat serta 

keharusan memasuki tahapan mutu di masa depan, maka penerapan penjaminan 

mutu di Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro 

merupakan keniscayaan dan bersifat segera. Berdasarkan hasil temuan melalui 

penelitian ini, Perguruan tinggi UMM, IAIM NU dan STIT Agus Salim 

Metro agar segera mencapai kualitas baik ideologi dan akademik, peneliti 
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rekomendasikan : 

1. Perencanaan SPMI yang telah di syahkan agar disosialisasikan pada Stake 

Holder agar mampu di fasilitasi oleh semua pihak dari PTKIS . 

2. Pelaksanaan SPMI kiranya di lakukan berdasarkan hubungan yang kongkrit 

sehingga pencapaian bisa diukur oleh masing-masing tim penjaminan mutu di 

PTKIS.  

3. Mengakomodasikan penjaminan mutu akademik sekaligus penjaminan mutu 

ideologi yang terstandarisasikan dalam standar mutu, juga dalam perumusan 

standar melibatkan seluruh stakeholder. Model ini dikembangkan berdasarkan 

pandangan internal sivitas akademika Perguruan tinggi IAIM NU dan STIT 

Agus Salim Metro. 
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