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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung 

1. Sejarah Berdirinya UIN Raden Intan Lampung 

 

IAIN Raden Intan Lampung adalah perguruan tinggi agama Islam 

tertua dan terbesar di Lampung. Dalam lintas perjalanan sejarahnya, UIN 

Raden Intan Lampung melintasi beragam fase, mulai dari fase rintisan, 

kemudian fase pendirian dan pembangunan, lalu fase pengembangan hingga 

mencapai kemajuan sekarang ini.  

a. Fase Rintisan dan Pendirian (1961-1973) 

Pada mulanya, IAIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga 

pendidikan tinggi Islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam 

Lampung (YKIL). Yayasan yang diketuai Raden Muhammad Sayyid ini 

berdiri pada 1961 sebagai yayasan sosial yang bertujuan membangun 

rumah-rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah 

Lampung. Untuk merealisir program kerja YKIL tersebut, pada 1963 

diadakan Musyawarah Alim Ulama se-Lampung di Metro Lampung 

Tengah dengan agenda menghimpun potensi alim ulama dan 

mengintegrasikan antara tokoh-tokoh masyarakat dengan aparat 

pemerintah. Musyawarah ini antara lain merekomendasikan pendirian 

lembaga pendidikan tinggi Islam dengan 2 Fakultas sekaligus, yaitu 

Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah. Aktivitas akademik dan 
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administrasi lembaga ini awalnya dipusatkan di Sekretariat Fakultas 

Hukum UNSRI Cabang Palembang di Lampung (UNILA sekarang), 

sebelum akhirnya pindah ke Masjid Lungsir (sekarang Masjid al-Anwar). 

Setahun kemudian (1964), seiring dengan berdirinya Lampung 

sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah 

milik yayasan ini dinegerikan sebagai cabang Fakultas Tarbiyah IAIN 

Raden Fatah Palembang di bawah kepemimpinan Syaikh Syamsuddin 

Abdul Mu’thi. Selanjutnya, muncul gagasan untuk membangun PTAIN 

tersendiri di Provinsi Lampung. Dalam rangka tersebut, didirikanlah 

Fakultas Ushuludin pada 1965 dengan Dekan KH. Zakariya Nawawi. 

Pada 1966, aktivitas akademik ketiga Fakultas yang ada dipindahkan ke 

Kampus Kaliawi. Pada tahun yang sama, untuk efektivitas upaya 

penegerian, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (Yaperti) 

Lampung dengan ketua K.H. Zakaria Nawawi. 

Yaperti bekerja keras membenahi proses administrasi sembari 

menyiapkan proposal penegerian yayasan yang disetujui Menteri Agama 

dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No. 162 Tahun 1967 

tentang pengesahan susunan personalia kepanitiaan penegerian dengan 

struktur organisasi yang diketuai oleh Gubernur Drs. Zainal Abidin Pagar 

Alam. Sekretaris panitia dipegang Mochtar Hasan, SH yang pada waktu 

itu menjabat sekretaris daerah Propinsi Lampung, sementara Bendahara 

dijabat K.H. Zakaria Nawawi sebagai wakil Yaperti. Adapun anggota-

anggotanya terdiri dari para dekan fakultas yang ada, tokoh-tokoh 
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masyarakat dan para ulama yang terdiri dari tokoh-tokoh NU, 

Muhammadiyah dan PSII. 

Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini 

akhirnya menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 

tanggal 26 Oktober 1968 tentang Pendirian “IAIN Al-Jami’ah Al-

Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Intan”. Pemberian nama “Raden Intan” 

didasari pada pertimbangan bahwa di belakang nama Universitas/Institut 

biasanya diberi label nama kota atau nama pahlawan; dan Raden Intan 

merupakan pejuang bangsa yang menentang penjajahan Belanda, 

sekaligus penyiar agama Islam di Lampung. Pada periode pertama, 

kepemimpinan institut (Rektor) dijabat oleh Mochtar Hasan S.H., dibantu 

M. Djuaini Zubair, SH, sebagai Sekretaris Al-Jami'ah (Kepala Biro). 

Tiga tahun kemudian, jabatan rektor dipegang oleh Drs. Ibrahim 

Bandung (1971-1973). 

b. Fase Pembangunan (1973-1993) 

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Rekor ke-2, Institut mulai 

memasuki fase pembangunan di bawah masa kepemimpinan Rektor ke-3, 

Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady (1973-1978). Fase ini ditandai 

dengan pemberian hibah tanah seluas 5 hektar di Labuhan Ratu oleh 

Pemda Dati I Lampung yang kemudian dibangun kampus baru untuk 

kegiatan administrasi dan akademik. Setelah proses pembangunan 

gedung dan sarana prasarana rampung, aktivitas Institut pun dipindahkan 

dari Kampus Kaliawi ke Kampus Labuhan Ratu. Hal ini terjadi pada 
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masa kepemimpinan Rektor ke-4, Bapak Drs. Muhammad Zein (1978-

1984). Pada masanya juga, Institut mendapat hibah tanah seluas 50 

hektar di Sukarame dari Pemda atas dukungan Menteri Agama kala itu 

yang juga putra daerah Lampung, Alamsyah Ratu Perwiranegara. Di 

kawasan yang baru ini kemudian didirikan 4 unit gedung perkuliahan 

berlantai dua yang dipersiapkan untuk kegiatan Fakultas Tarbiyah dan 

Fakultas Ushuluddin. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1984 di 

bawah kepemimpinan Drs. H. Busyairi Madjidi sebagai rektor ke-5 

(1984-1989). Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang 

dipandang memadai, maka pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan 

perkuliahan untuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin secara 

resmi dipindahkan ke komplek Kampus Sukarame, sedangkan untuk 

Fakultas Syari'ah, termasuk Rektorat, kegiatannya masih berlangsung di 

Kampus Labuhan Ratu. Pada masa rektor ke-6 yang  dijabat Drs. H. 

Pranoto Tahrir Fatoni (1989-1993), pembangunan fisik terus digalakkan, 

antara lain dengan membangun gedung Fakultas Syari'ah dan 

Perpustakaan. Di samping itu, ia juga melakukan upaya-upaya penataan 

administrasi umum, terutama administrasi keuangan, serta bidang 

akademik dan kemahasiswaan. 

c. Fase Pengembangan (1998-sekarang) 

Gelombang pengembangan Institut mulai dilakukan secara intensif 

pada masa kepemimpinan rektor ketujuh Drs. H.M Ghozi Badrie (1993-

1997), ditandai dengan peresmian Fakultas Dakwah yang telah dirintis 
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sejak tahun 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 397 tahun 

1993, sehingga jumlah Fakultas yang ada di lingkungan Institut menjadi 

empat sebagaimana sekarang ini. 

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. (1998-2002) yang menjabat 

rektor ke-8 melanjutkan upaya pengembangan akademik ini antara lain 

dimulai dengan pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula 

berpusat di Kampus Labuhan ke Kampus Sukarame, sekaligus menandai 

perpindahan secara resmi kegiatan akademik Institut ke Kampus 

Sukarame. Ia juga mengupayakan pembukaan Program S-2 dan Fakultas 

Adab. Namun sayang, karena peminat bidang studi untuk Fakultas Adab 

sangat minim, maka kegiatan Fakultas ini dihentikan. Adapun program 

S2 terus survive diawali dengan pembahasan dalam sidang senat IAIN 

Raden Intan tanggal 17 Nopember 1999, yang menyetujui untuk 

membuka Program Pascasarjana (S2) dan kemudian diterbitkan Surat 

Keputusan Rektor nomor 222 tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 

tentang persiapan pendirian Program Pascasarjana (S2) IAIN Raden 

Intan Bandar Lampung. Surat Keputusan Rektor tersebut dikukuhkan 

oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD, Rektor UNILA dan Ormas Islam 

Provinsi Lampung sebagai dukungan untuk berdirinya Program 

Pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 2001 Program Pascasarjana 

IAIN Raden Intan mulai beroperasi dengan jumlah mahasiswa awal 

sebanyak 52 orang. Setahun kemudian, PPs berhasil mendapat status 

negeri berdasarkan SK. Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2002, 
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tepatnya pada masa kepemimpinan Rektor ke-9, Prof. Dr. H.S. Noor 

Chozin Sufri (2002-2006). 

Upaya pengembangan dilanjutkan rektor ke-10, Prof. DR. KH. 

Musa Sueb, MA. (2006-2010) dengan kebijakan peningkatan mutu 

akademik mahasiswa dan dosen, termasuk di dalamnya pembinaan dan 

pengembangan akademik bahasa asing, dan pembangunan Pesantren 

Mahasiswa Ma’had al-Jami’ah di lingkungan kampus. Pengembangan 

prodi-prodi baru pada program S1 dan S2 juga dilakukan, di antaranya: 

Prodi Tadris Matematika, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Prodi Tadris 

Biologi, Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), pada Fakultas 

Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah, Prodi Pemikiran 

dan Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin, dan Prodi Perdata Syari’ah 

pada Program Pascasarjana (PPs). Musa juga mendorong pemberdayaan 

unit-unit pelaksana teknis dan lembaga penunjang akademik antara lain 

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Lembaga Penelitian 

(LEMLIT), Pusat Pembinaan Bahasa (PUSBINSA) dan Pusat Penjamin 

Mutu Pendidikan (P2MP), di samping pengembangan jaringan kerjasama 

dengan berbagai lembaga. Pada akhir masa jabatannya, Institut 

ditetapkan sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerapkan 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) secara penuh 

berdasakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 277/KMK.05/2010 

tanggal 5 Juli 2010. 
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Laju pengembangan institut ke arah kemajuan terus digalakkan 

oleh rektor ke-11 saat ini yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag 

(2010-sekarang) dengan motto: Lebih Unggul dan Kompetitif. Berbagai 

usaha pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus 

digalakkan, baik secara fisik maupun akademik. Sejumlah gedung 

adminitrasi dan sarana akademik  direnovasi dan dibangun untuk 

memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang 

pembelajaran pun terus dibenahi dan dibangun, antara lain: hotspot, 

laboratorium, hingga lapangan olahraga. Di bawah kepemimpinannya, 

sejumlah prestasi mulai diukir pada level nasional. Tahun 2016 Tahun 

2011, IAIN Raden Intan Lampung menduduki peringkat pertama se-

wilayah Sumatera dan ketiga nasional untuk SPMB-PTAIN 2011. Tahun 

yang sama, IAIN Raden Intan Lampung masuk peringkat sepuluh besar 

PTAIN dari segi penyerapan anggaran. Terhitung November 2011, IAIN 

Raden Intan memiliki 5  jurnal ilmiah terakreditasi nasional, dan 17 

jurnal DOAJ. Dan awal tahun 2012, Program Pascasarjana membuka 

Program Doktor dengan Konsentrasi Hukum Islam, Manajemen 

Pendidikan Islam dan Pengembangan Masyarakat Islam. Dan masih 

banyak lagi kemajuan yang dicapai dan terus diupayakan menuju visi 

sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif.  Institut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung resmi telah beralih status 

menjadi Universitas Islam Negeri. Hal ini dibuktikan dengan 
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ditandatanganinya Perpres transformasi IAIN menjadi UIN oleh Presiden 

Joko Widodo pada 3 April 2017 

 

2. Latar Belakang Fakultas Tarbiyah Pada UIN Raden Intan Lampung 

Berdirinya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dimulai pada saat 

Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) yang didirikan pada tahun 

1961. YKIL merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial khususnya 

umat Islam di Lampung, yang bertujuan untuk menyelenggarakan 

berdirinya rumah-rumah peribadatan dan pendidikan Islam. Tahun 1963 

YKIL mengajak alim ulama bermusyawarah di Metro, ibukota Lampung 

Tengah, membicarakan program bidang pendidikan Islam. Berdasarkan 

keputusan musyawarah alim ulama tersebut, pada tahun yang sama 

diumumkan pembukaan Fakultas Tarbiyah di Teluk Betung di bawah 

santunan dan asuhan YKIL. Selama terbentuknya Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, terdapat beberapa orang yang diberikan wewenang untuk 

memimpin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, diantaranya: 

 Syeh H. Syamsuddin Abd.Mukti, LML (sejak persiapan – 31 
Desember 1979); 

 Drs. H. A. Kadir Hanafi (1 Januari 1980 – 30 Juli 1986); 
 Drs. H. Tayar Yusuf (31 Juuli 1986 – 11 Oktober 1990); 
 Dra. Hj. Zahara Maskanah (12 Oktober 1990 – 4 November 1994); 
 Drs. Kulyubi Mahsan (Juli 1994 – Juli 1998); 
 Prof. Yurnalis Etek, M.Pd. (1999 – 2003); 
 Prof. Dr. H. Sulthan Sahrir, MA. (2004 – 2007); 
 Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd (2007 – 2011 dan 2011 – 2015); 
 Prof. Dr. Khoirul Anwar, MA (2016 – Sekarang) 
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a. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan 

Lampung 

1. Visi 

Terwujudnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang unggul 

dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan 

keislaman yang integratif dan holistik ditingkat Nasional pada tahun 

2028. 

2. Misi 

 Mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu pendidikan dan 

keislaman yang integratif dan 

 Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi 

pada kearifan lokal. 

 Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dan 

lembaga pada tingkat lokal, nasional dan internasional dalam 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

3. Tujuan 

 Menghasilkan lulusan tenaga pendidik dan kependidikan yang 

unggul dalam bidang ilmu pendidikan dan keislaman yang 

integratif , profesional dan berakhkul karimah. 
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 Menghasilkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan 

kajian-kajian keilmuan dalam bidang ilmu pendidikan dan 

keislaman yang integratif dan 

 Menghasilkan karya-karya pengabdian pada masyarakat yang 

berbasis kearifan lokal.Menghasilkan kerjasama dengan berbagai 

pihak baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional yang dapat 

diimplemintasikan dalam pengembangan kelembagaan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan  UIN Raden Intan Lampung. 

b. Jumlah Program Srudi  di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intas Lampung. 

1. Pendidikan Agama Islam 

2. Pendidikan Bahasa Arab 

3. Manajemen Pendidikan Islam 

4. Pendidikan Bahasa Inggris 

5. Pendidikan Matematika 

6. Pendidikan Biologi 

7. Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

8. Pendidikan Bimbingan Dan Konseling 

9. Pendidikan Fisika 

10. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidiyah 
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c. Jumlah Dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intas Lampung. 

d. Tabel 4.1 
e. Data Dosen Tetap Universitas Islam Negeri (UIN) Intan Lampung 

f. Tahun 2017 
g.  

No Hal Jumlah  
 

A Jabatan Fungsional  
 Asisten Ahli 102 

 Lektor 36 

 Lektor Kepala 33 

 Guru Besar 8 

 Total  179 
   

B Pendidikan  

 S1 0 
 S2 136 

 S3 43 

 Total  179 
h.  

Dokumen Kabag Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 
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Jumlah Mahasiswa  di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intas Lampung. 

Tabel 4.2  

Jumlah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung Tahun 2016/2017 

 
No 

 
Hal Jumlah Mahasiswa Pada PS : 

Total Mhs 
Fakultas 

PAI PBA MP
I 

PB
I 

MTK BI
O 

PIAU
D 

BK
I 

FIS PGM
I 

 
(1) (2) (

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

9
(10) (11

) 
(12) (13) (14) 

 
 
 

1 

 
 
 
Program 
Reguler 

 
1. Mhs baru bukan transfer 

 
400 

 
136 

 
159 

 
263 

 
281 

 
25
5 

 
180 

 
19
8 

 
186 

 
211 

 
2.269 

 
2. Mhs baru Transfer 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
Total Mhs Regular 
(Student Body) 

 
1416 

 
546 

 
504 

 
103
5 

 
1034 

 
106
0 

 
649 

 
88
9 

 
578 

 
1042 

 
8.753 

 
 
 

2 

 
 
Program Non 
Reguler 

 
1. Mhs baru 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-   

- 
 
2. Mhs baru Transfer 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-   

- 
 
Total Mhs Non Reguler 
(Student Body) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-   

- 

  
TOTAL MAHASISWA 

FAKULTAS 

  
8.753 

Dokumen Borang Akreditasi Fak. Tarbiyah danKeguruan  UIN Raden Intan Lampung 
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B. Karakteristik Responden Penelitian 

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Dosen pada 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Jumlah responden 

sebanya 134 orang dosen sebagai representasi dari jumlah populasi sebanyak 201 

Dosen. Berikut dijelaskan karakteristik responden berdarkan usia, jenis kelamin, 

dan pangkat golongan. 

Karakteristik usia responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

dapat diklasifikasikan ke dalam delapan kelompok yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Kelompok Usia Jumlah 
N (%) 

1 25  -  30 tahun 11 8,2 
2 31  -  35 tahun 16 11,9 
3 36  -  40 tahun 19 14,2 
4 41  -  45 tahun 16 11,9 
5 46  -  50 tahun 24 17,9 
6 51  -  55 tahun 23 17,2 
7 56  -  60 tahun 15 11,2 
8 61 > tahun 10 7,5 

TOTAL 134 100 
 

 Tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden atau sekitar 17,9% 

berusia antara 46 sampai dengan 50 tahun dan hanya sekitar 8,2% dosen yang 

termasuk kelompok usia muda yaitu 25 sampai 30 tahun. Dari karakteristik 

responden berdasarkan usia di atas menunjukkan bahwa dosen Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung relatif matang dari segi usia bahkan 

cenderung sudah mendekati usia pensiun. 
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Berikut akan dijelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, 

karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel. 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 
N (%) 

1 Laki-laki 83 61,9 
2 Perempuan 51 38,1 

TOTAL 134 100 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

atau sekitar 61,9%b adalah laki-laki dan 38,1% perempuan. Hal ini menunjukkan 

bahwa dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

didominasi  oleh laki - laki. 

 Karakteristik responden berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada 

tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan 

No Kelompok Golongan Jumlah 
N (%) 

1 Guru Besar  5 5 % 
2 Laktor Kepala  40 30% 
3 Lektor  38 28% 
4 Asisten Ahli 51 37% 

TOTAL 134  
 Pada tabel 4.5  menunjukkan sebagian besar responden atau sekitar 37% 

berada pada golongan Asisten Ahli, skitar 30% berada pada golongan Lektor 

Kepala, sekitar 28%  dosen  yang memiliki golongan Lektor  dan Guru Besar 

hanya memiliki 5%. 
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C. Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap  

mutu pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN  Raden Intan 

Lampung. Faktor utama yang dianggap memberikan kontribusi terhadap mutu 

pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa diantaranya adalah 

kinerja dosen dan kompetensi dosen. Berikut ini akan dibahas data hasil 

pengukuran dari masing-masing variabel tersebut. 

1. Deskripsi Data Variabel Kinerja Dosen 

Data variabel Kinerja Dosen dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dijawab Dosen  yang berjumlah 16  butir pertanyaan/ 

pernyataan. Bobot skor setiap butir pertanyaan/pernyataan 1 sampai dengan 5. 

Secara teoritis skor kinerja dosen akan bervariasi antara skor minimal 16 

sampai skor maksimal 80. Berdasarkan analisis data, diperoleh deskripsi 

statistik hasil pengukuran variabel kinerja dosen yang ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Variabel Kinerja dosen 
Statistics 

Kinerja Dosen 

N Valid 134 

Missing 0 

Mean 58.18 

Std. Error of Mean .590 

Median 58.50 

Mode 60 

Std. Deviation 6.829 

Variance 46.629 

Range 31 

Minimum 41 

Maximum 72 

Sum 7796 

  Sumber data : Perhitungan SPSS 18   



187 
 

 Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel kinerja dosen 

bervariasi dari skor terendah 41, sampai skor maksimal 72. Berdasarkan 

perhitungan statistika dasar diperoleh angka sebagai berikut : mean  = 58,18, 

median  = 58.50,  modus  = 60  dan standar deviasi 6.829. Perhitungan ini 

menunjukkan mean dan median yang tidak jauh berbeda. Hal ini 

mengindikasikan bahwa skor variabel kinerja dosen cenderung berdistribusi 

normal. Untuk memperoleh gambaran tentang distribusi skor kinerja dosen, 

dalam tabel 4.7 disajikan  distribusi frekuensi skor  kinerja dosen. 

Tabel  4.7. Distribusi Frekuensi Skor Kinerja dosen 
 

Kelas Interval Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 2 3 
41 – 44 5 4% 
45 – 48 4 3% 
49 - 52  22 17% 
53 – 56  23 17% 
57 – 60  31 23% 
61 – 64  22 16% 
65 – 68  16 12% 
69 – 72  11 8% 
Jumlah 134 100% 

  Berdasarkan distribusi frekuensi skor kinerja dosen maka dibuat 

katagori kinerja dosen dengan membagi kepada tiga kelompok, yaitu kelompok 

tinggi, sedang dan rendah.  Sutrisno Hadi  menyatakan bahwa skor distribusi 

frekuensi dapat dikelompokkan dengan tiga kriteris sebagai berikut : 

1. Tingkat atas   : dari mean + 1 SD ke atas 

2. Tingkat sedang  : dari mean – 1 SD sampai mean + 1 SD 

3. Tingkat rendah  : dari mean – 1 SD ke bawah1 

                                                
1 Sutrisno Hadi. 1989 
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 Berdasarkan hasil perhitungan, maka pengelompokan skor untuk variabel 

kinerja dosen diperoleh  20% (27 orang) kelompok tinggi, 56% (76 orang) 

kelompok sedang, dan  24% (31 orang) kelompok rendah. Dari sini dapat 

dipahami bahwa tingkat kinerja dosen pada umumnya berada pada kelompok 

sedang .  Artinya, kinerja dosen masih perlu ditingkatkan. Berikut grafik 

histogram distribusi frekuensi skor kinerja dosen. 

 
Gambar 4.1. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Kinerja Dosen (X1)  
Sumber data : Perhitungan SPSS 18   
 

 Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kinerja dosen bervariasi, dilihat 

dari golongan, jenis kelamin dan Umur. Berikut akan di sajikan grafik dari 

masing-masing tingkat kinerja dosen berdasarkan ketiga faktor di atas.  
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Gambar 4.2. Grafik  Skor Kinerja dosen Berdasarkan Golongan 

 Grafik di atas menggambarkan kinerja dosen berdasarkan golongan di lihat 

dari keseluruhan indikator yang diukur, yaitu : 1) menunjukkan Kinerja pada 

Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran; 2) Penelitian; 3) Pengabdian Kepada 

Masyarakat;  

 Dari grafik di atas, diperoleh data lapangan bahwa masing-masing 

golongan memiliki kecenderungan tersendiri dalam kinerja. Guru Besar  memiliki 

nilai tinggi dalam Pengabdian Masyarakat, disusul dengan indikator Penelitian,. 

Namun Guru Besar  memiliki skor paling rendah dari golongan lainnya pada 

indikator Pendidikan dan Pengajaran. Golongan Lektor Kepala, Lektor dan 

Asisten Ahli, hampir memiliki skor yang sama pada setiap Indikator. 

  Berikut akan disajikan grafik kinerja dosen dilihat dari Umur. 
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Gambar 4.3. Grafik Skor Kinerja dosen Berdasarkan Usia 
  

 Jika melihat dari usia , dosen  dengan usia 46 – 50, 51 - 55, 56 – 60  

memiliki skor yang hampir sama pada semua indikator. Namun secara 

keseluruhan, kinerja dosen  paling tinggi ada pada dosen  dengan usia , terutama 

pada Aspek Pengabdian Masyarakat  (86%) dan Penelitian  (78%). dosen pada 

usia 46 – 50, 51 - 55, 56 – 60   , memiliki kecenderungan yang cukup pada semua 

indikator, hampir seimbang dengan skor yang diperoleh, namun dari gambar 

grafik dapat dilihat bahwa dosen pada usia  25 – 30  rendah skornya  terhadap 

perubahan, hanya memperoleh skor 68%.  

 Hal menarik yang perlu kita kaji adalah, kinerja dosen jika di lihat dari 

jenis kelamin. Berikut gambar grafiknya. 
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Gambar 4.4. Grafik Skor Kinerja dosen Berdasarkan Jenis Kelamin 
  

 Grafik di atas menggambarkan Dosen Laki – laki pada kegiatan 

Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  memperoleh 

Persentase skor yang lebih besar daripada perempuan.  

 

2. Deskripsi Data Variabel Kompetensi Dosen 

Data variabel Kompetensi dosen dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dijawab dosen  yang berjumlah 18 butir pertanyaan/ pernyataan. 

Bobot skor setiap butir pertanyaan/pernyataan 1 sampai dengan 5. Secara teoritis 

skor kompetensi dosen  akan bervariasi antara skor minimal 18 sampai skor 

maksimal 90. Berdasarkan analisis data, diperoleh deskripsi statistik hasil 

pengukuran variabel Kompetensi dosen yang ditunjukkan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.8 Deskripsi Data Variabel Kompetensi Dosen 

Statistics 

kompetensi Dosen 

Valid 134 

Missing 0 

Mean 64.09 

Std. Error of Mean .739 

Median 64.50 

Mode 69 

Std. Deviation 8.551 

Variance 73.120 

Range 38 

Minimum 44 

Maximum 82 

Sum 8588 

Sumber data : Perhitungan SPSS 18   
 

 Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel Kompetensi Dosen  

bervariasi dari skor terendah 44, sampai skor maksimal 82. Berdasarkan 

perhitungan statistika dasar diperoleh angka sebagai berikut : mean  = 64.09, 

median  =  64.50, modus  =69 dan standar deviasi 8.55. Perhitungan ini 

menunjukkan mean dan median yang tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan 

bahwa skor variabel kompetensi dosen cenderung berdistribusi normal. Untuk 

memperoleh gambaran tentang distribusi skor kompetensi dosen , dalam tabel 4.9 

disajikan  distribusi frekuensi skor  kompetensi dosen. 

Tabel  4.9. Distribusi Frekuensi Skor Kompetensi Dosen 
 

Kelas Interval Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 2 3 
44 – 48  4 3% 
49 – 53  13 10% 
54 – 58  21 16% 
59 – 63 23 17% 
64 – 68  24 18% 
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69 – 73 26 19% 
74 – 78 21 16% 
79 – 83  2 1% 
Jumlah 134 100% 

 

 Berdasarkan distribusi frekuensi skor kompetensi dosen maka dibuat 

katagori kompetensi dosen dengan membagi kepada tiga kelompok, yaitu 

kelompok tinggi, sedang dan rendah.  Berdasarkan hasil perhitungan, maka 

pengelompokan skor untuk variabel kompetensi dosen diperoleh  20% (28 orang) 

kelompok tinggi, 64%% (88 orang) kelompok sedang, dan  15% (20 orang) 

kelompok rendah. Dari sini dapat dipahami bahwa tingkat kompetensi dosen pada 

umumnya berada pada kelompok sedang.  Artinya, sebagian besar dosen harus 

meningkatkan kembali kompetensinya. Berikut grafik histogram distribusi 

frekuensi skor kompetensi dosen 

Gambar 4.5 Histogram Distribusi Frekuensi Skor Kompetensi (X2) 
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 Hasil penelitian di lapangan, tingkat Kompetensi dosen bervariasi, pada 

grafik di bawah ini akan disajikan tingkat kompetensi dosen di lihat dari 

golongan, umur dan jenis kelamin. Berikut grafik tingkat kompetensi dosen di 

lihat dari golongan. 

62

64
66

68

70

72

74

76
78

80

1 2 3 4

GB
LK
L
AH

 

Gambar 4.6. Grafik Skor Kompetensi dosen Berdasarkan Golongan  

 Untuk lebih jelas membaca grafik di atas, berikut akan diuraikan dimensi 

kompetensi dosen: 1) Pedagogig 2) Profesional 3) Sosial 4) Kepribadian, dalam 

hal ini kebijakan-kebijakan pimpinan maupun pemerintah terkait dengan dosen.  

Dari grafik di atas, jika di lihat dari keseluruhan dimensi, tingkat kompetensi  

paling tinggi ada pada dosen dengan  golongan Guru Besar dan paling rendah 

pada golongan Asisten Ahli. Dosen memiliki kompetensi yang baik disebabkan 

karena pengalaman yang lebih lama dan kontinue, ini dirasakan oleh semua 

golongan dan mendapatkan skor paling tinggi. Dimensi tertinggi ada pada 

kemampuan  sosial. Menyusul kemudian adalah kemampuan kepribadian, dan 

dimensi Pedagogig dan Profesional  memiliki skor yang tidak jauh berbeda. 
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Kompetensi dosen  juga bisa dilihat dari latar belakang gender, grafik yang 

menggambarkan hal tersebut dapat di lihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.7. Grafik kompetensi Dosen  Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Grafik 4.7 di atas menggambarkan bahwa dosen  laki laki memiliki tingkat 

kompetensi lebih tinggi dari pada dosen wanita. Ini memberikan makna bahwa 

jenis kelamin memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kompetensi yang 

dimiliki seorang dosen. Kompetensi dosen  jika di lihat dari usia  juga memiliki 

grafik yang tidak hauh berbeda, berikut disajikan dalam gambar 4.8. 
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Gambar 4.8. Kompetensi Dosen berdasarkan usia 
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 Dari grafik di atas, dapat di lihat bahwa Usia  kompetensi tidak jauh 

berbeda . Hampir setiap indikator memiliki jumlah skor yang sama. Namun tetap 

secara umum kompetensi dosen skor tertinggi diperoleh oleh kelompok usia 55 - 

60. 

3. Deskripsi Data Variabel  Mutu Pembelajaran 

Data variabel Mutu Pembelajaran dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dijawab Dosen yang berjumlah 20 butir pertanyaan/ pernyataan. 

Bobot skor setiap butir pertanyaan/pernyataan 1 sampai dengan 5. Secara teoritis 

skor mutu pembelajaran akan bervariasi antara skor minimal 30 sampai skor 

maksimal 150. Berdasarkan analisis data, diperoleh deskripsi statistik hasil 

pengukuran variabel mutu pembelajaran  yang ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Deskripsi Data Variabel Mutu Pembelajaran 

 
Statistics 

Mutu Pembelajaran 

N Valid 134 

Missing 0 
Mean 70.10 
Std. Error of Mean .852 
Median 71.00 
Mode 71 
Std. Deviation 9.860 
Variance 97.222 
Range 41 
Minimum 48 
Maximum 89 
Sum 9394 
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 Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel mutu pembelajaran 

mahasiswa bervariasi dari skor terendah 48, sampai skor maksimal 89. 

Berdasarkan perhitungan statistika dasar diperoleh angka sebagai berikut : mean  

= 70.10, median  = 71.00,  modus  = 71 dan standar deviasi 9.86. Perhitungan ini 

menunjukkan mean dan median yang tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan 

bahwa skor variabel mutu pembelajaran  berdistribusi normal. Untuk memperoleh 

gambaran tentang distribusi skor mutu pembelajaran, dalam tabel 4.11 disajikan  

distribusi frekuensi skor  mutu pembelajaran. 

Tabel  4.11. Distribusi Frekuensi Skor mutu pembelajatran 
 

Kelas Interval Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 2 3 
48 – 53 5 3.7% 
54 – 59 18 13,4% 
60 – 65 18 13.4% 
66 – 71 32 23,9% 
72 – 77 23 17,2% 
78 – 83 28 20.9% 
84 – 89 10 7.5% 
90 – 95 0 0 

 

 Berdasarkan distribusi frekuensi skor mutu pembelajaran  maka dibuat 

katagori mutu pembelajaran dengan membagi kepada tiga kelompok, yaitu 

kelompok tinggi, sedang dan rendah.   

 Berdasarkan hasil perhitungan, maka pengelompokan skor untuk variabel 

mutu pembelajaran  diperoleh  11,9% (16 orang) kelompok tinggi, 69.4% (93 

orang) kelompok sedang, dan  18,6% % (25 orang) kelompok renda 
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h. Dari sini dapat dipahami bahwa mutu pembelajaran  pada umumnya berada 

pada kelompok sedang.  Artinya, mutu pembelajaran  masih harus ditingkatkan.  

Berikut grafik histogram distribusi frekuensi skor mutu pembelajaran  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Histogram Distribusi Frekuensi Skor mutu pembelajaran  . 
 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa mutu pembelajaran di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung bervariasi jika di lihat dari golongan 

dosen, Usia dan jenis kelamin. Berikut gambaran hasil deskripsi data dari mutu 

pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung  di 

lihat dari ketiga faktor tersebut. 
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Gambar 4.10  Hasil Skor Mutu Pembelajaran (Y) berdasarkan Golongan 

 

 Variabel mutu pembelajaran di ukur berdasarkan delapan indikator yaitu: 

1) ketepatan desain bahan pembelajaran; 2) lamanya bobot waktu belajar 

mengajar; 3) variasi strategi belajar mengajar; 4) frekuensi penilaian/kemajuan 

hasil belajar siswa; 5) pemanfaatan media dan sumber belajar; 6) iklim belajar 

yang kondusif; dan 7) teknik penilaian yang tepat.  

 Berdasarkan grafik di atas, mutu pembelajaran paling tinggi ada pada 

golongan Lektor Kepala. Pada semua golongan  memiliki kemampuan mengelola 

iklim belajar yang kurang kondusif, disusul dengan kemampuan menggunakan 

variasi strstegi belajar mengajar dan teknik penilaian yang tepat. Artinya, dosen  

kurang  dapat melakukan pengelolaan kelas dengan baik . Ketepatan desain 
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dengan bahan, lamanya bobot waktu mengajar dan pemanfaatan media dan 

sumber belajar yang tepat memperoleh skor yang hampir sama pada semua 

golongan. Mutu pembelajaran dilihat dari usian, dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Gambar 4.11  Hasil Skor Mutu Pembelajaran (Z) berdasarkan Usia 
 

Pada grafik di atas, usia dosen  tidak berbeda secara signifikan dalam mutu 

pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

Kemampuan dosen mengenai ketepatan desain bahan pembelajaran  menduduki 

skor paling besar. Secara keseluruhan mutu pembelajaran dosen memiliki skor 

yang hampir sama. Walaupun perbedaan tidak signifikan, namun memberikan 

makna pada kita bahwa usia memberikan pengaruh pada mutu pembelajaran. 

Dosen muda  membuat proses belajar mengajar menjadi lebih baik. 

 Jenis kelamin guru tidak memberikan perbedaan yang signifikan dalam 

mutu pembelajaran, berikut bisa dilihat pada grafik 4.12 
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Gambar 4.12 Hasil Skor Mutu Pembelajaran (y) berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 Berdasarkan grafik di atas, baik dosen laki-laki maupun perempuan  

memperoleh skor pada setiap indikator mutu pembelajaran yang hampir sama, 

mulai dari ketepatan desain bahan pembelajaran sampai teknik penilaian yang 

tepat. 

 

4. Deskripsi Data Variabel  Kemampuan Berfikir Kritis 

Data variabel mutu pembelajaran dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dijawab dosen  berjumlah  19  butir pertanyaan/ pernyataan. Bobot 

skor setiap butir pertanyaan/pernyataan 1 sampai dengan 5. Secara teoritis skor 

mutu pembelajaran akan bervariasi antara skor minimal 19 sampai skor maksimal 

95. Berdasarkan analisis data, diperoleh deskripsi statistik hasil pengukuran 

variabel mutu pembelajaran yang ditunjukkan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.12 Deskripsi Data Variabel Kemampuan Berfikir Kritis 

Statistics 
Kemampuan Berfikir Kritis 

N Valid 134 

Missing 0 
Mean 72.74 
Std. Error of Mean .770 
Median 72.00 
Mode 71a 
Std. Deviation 8.918 
Variance 79.533 
Range 36 
Minimum 53 
Maximum 89 
Sum 9747 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

 Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel Kemampuan Berfikir Kritis 

bervariasi dari skor terendah 53, sampai skor maksimal 89. Berdasarkan 

perhitungan statistika dasar diperoleh angka sebagai berikut : mean  = 72.74, 

median  = 72,  modus  = 71 dan standar deviasi 8.91. Perhitungan ini 

menunjukkan mean dan median yang tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan 

bahwa skor variabel kemampuan berfikir kritis cenderung berdistribusi normal. 

Untuk memperoleh gambaran tentang distribusi skor kemampuan berfikir kritis, 

dalam tabel 4.13 disajikan  distribusi frekuensi skor  kemampuan berfikir kritis. 

Tabel  4.13. Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Berfikir Kritis 
 

Kelas Interval Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 2 3 
53 – 57 4 3% 
58 – 62 14 10.4% 
63 – 67 24 18% 
68 – 72 27 20% 
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73 – 77 22 16.4% 
78 – 82 18 13.4% 
83 – 87 20 15% 
88 – 92  5 3,8% 

 Berdasarkan distribusi frekuensi skor kemampuan berfikir kritis maka 

dibuat katagori kemampuan berfikir kritis dengan membagi kepada tiga 

kelompok, yaitu kelompok tinggi, sedang dan rendah.   

 Berdasarkan hasil perhitungan, maka pengelompokan skor untuk variabel 

kemampuan berfikir kritis diperoleh  21.6% (29 orang) kelompok tinggi, 62% (83 

orang) kelompok sedang, dan  16.4 % (22 orang) kelompok rendah. Dari sini 

dapat dipahami bahwa tingkat kemampuan berfikir kritis pada umumnya berada 

pada kelompok sedang.  Artinya, kemampuan berfikir kritis di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan  UIN Raden Intan Lampung  masih perlu ditingkatkan. Berikut 

grafik histogram distribusi frekuensi skor kemampuan berfikir kritis. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.13 
Histogram Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Berfikir Kritis(Z) 
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D. Uji  Normalitas Data 

Pada tahap selanjutnya, dilakukan uji normalitas data sebagai persyaratan 

analisis dalam melakukan pengajuan hipotesis. Analisis jalur yang digunakan 

dalam penelitian ini mensyaratkan  bahwa data variabel harus berdistribusi 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu dengan cara 

membandingkan hasil signifikansi uji KS dengan taraf signifikansi tertentu. 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi ά = 0.05  kemudian 

menetapkan hasil uji berdasarkan kriteria: 

(1) Data bersumber dari populasi yang berdistribusi normal: jika 

signifikansi yang diperoleh   >  0.05 

(2) Data bersumber dari populasi yang tidak berdistribusi normal; jika 

signifikansi yang diperoleh  <  0.05 

Hasil perhitungan uji normalitas keempat variabel dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kinerja 

Dosen 

kompetensi 

Dosen 

Mutu 

Pembelajaran 

Kemampuan 

Berfikir Kritis 

N 134 134 134 134 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 58.18 64.09 70.10 69.25 

Std. Deviation 6.829 8.551 9.860 9.653 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .053 .083 .072 .099 

Positive .051 .065 .054 .065 

Negative -.053 -.083 -.072 -.099 

Kolmogorov-Smirnov Z .612 .958 .833 1.147 

Asymp. Sig. (2-tailed) .848 .318 .492 .144 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber data : Perhitungan SPSS 18  
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Tabel 4.15. Rangkuman Analisis Pengujian Normalitas KS 
 

No 
 

Variabel Sig. KS =0,05 Ket 
 

1 Kinerja Dosen (X1) 0.612 0,05 Normal 
2 Kompetensi Dosen (X2) 0.958 0,05 Normal 
3 Mutu Pembelajaran (Y) 0.833 0,05 Normal 
4 Kemampuan Berfikir 

Kritis (Z) 
1.147 0,05 Normal 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat diperoleh hasil 

pengujian normalitas data untuk keempat  variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan uji normalitas data skor variabel X1 diperoleh sig. KS 

=0.612> 0.05 Hasil uji menunjukkan bahwa data skor kinerja dosen 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2. Hasil perhitungan uji normalitas data skor variabel X2 diperoleh sig. KS 

=0.958 > 0.05. Hasil uji menunjukkan bahwa data skor Kompetensi dosen  

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

3. Hasil perhitungan uji normalitas data skor variabel Y diperoleh sig. KS 

=0.833> 0.05. Hasil uji menunjukkan bahwa data skor  Mutu 

Pembelajaran  berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

4. Hasil perhitungan uji normalitas data skor variabel Z diperoleh sig. KS 

=1.147> 0.05. Hasil uji menunjukkan bahwa data skor Kemampuan 

berfikir kritis  berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa data keempat  variabel 

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan demikian 

teknik analisis jalur dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan 

antar variabel.  
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E. Pengujian Hipotesis 

 Sebelum sampai pada pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

analisis korelasi jenjang nihil. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan 

hubungan antar variabel bebas yaitu dalam rangka uji independensi. Fungsinya 

adalah untuk menggunakan teknik lebih lanjut dalam rangka pengujian hipotesis. 

 Hasil korelasi jenjang nihil antara variabel Kinerja dosen dan Kompetensi 

Dosen atau korelasional antar variabel bebas ditampilkan pada tabel 4.16. 

 
Table 4.16 Correlations antar Variabel 

 
Kinerja Dosen 

kompetensi 

Dosen 

Kinerja Dosen Pearson Correlation 1 .375** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 134 134 

kompetensi Dosen Pearson Correlation .375** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 134 134 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Perhitungan SPSS 18 
 

Tabel 4.17. Analisis Hubungan Antar Variabel Bebas. 
 

Var 
 

N R 
r2 thitung ttabel 

=0.01 
Ket 

X1 dan X2 134 0,375 0.14 4.651 2.326 Sig 

  
 Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi (r) antar variabel 

bebas (X1 dengan X2), signifikan pada taraf nyata 0,01. Artinya antara  variabel 

bebas Kinerja dosen  dengan Kompetensi Dosen ,  terjadi korelasi. Dari sini dapat 

dipahami bahwa masing-masing veriabel bebas cukup independen. Hal ini sejalan 
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dengan pendapat siti  bahwa harga koefisien korelasi yang berada di bawah 0.80  

mengindikasikan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multicolinearity.2 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk analisis korelasi 

dapat dipenuhi. 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

 Hipotesis pertama yang diajukan adalah “terdapat  kontribusi yang 

signifikan dari  Kinerja Dosen  terhadap mutu pembelajaran di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung”.  Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan korelasi Product Moment  dari Pearson, maka dapat 

dirangkum hasil analisisnya pada tabel 4.18 berikut : 

 

Tabel 4.18 Correlations Product Moment Kinerja dengan  
Mutu Pembelajaran 

 
Kinerja Dosen 

Mutu 

Pembelajaran 

Kinerja Dosen Pearson Correlation 1 .564** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 134 134 

Mutu Pembelajaran Pearson Correlation .564** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 134 134 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 18 

 

 

 

 

                                                
2 Siti Nurhasanah, Praktikum Statistika 2 untuk Ekonomi dan Bisnis Aplikasi dengan Ms 

Excel dan SPSS, Jakarta : Salemba Empat. 2016. h.53 
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Tabel 4.19 Hasil Analisis Hubungan Kinerja Dosen  (X1) dengan  Mutu 
Pembelajaran (Y) 

 
Variabel  

Bebas 
N ry.1 r2

y.1 thitung ttabel Keterangan 

=0.05 =0.01 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kinerja dosen 134 0.564 0.32 7.9 1.960 2.576 Signifikan 

  

 Pada tabel di atas didapat harga thitung sebesar 8.122 yang lebih besar dari 

t(134)(0.05) sebesar 1.960 dan t(134)(0.01) sebesar 2.576 Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara Kinerja Dosen dan Mutu Pembelajaran signifikan. Kekuatan 

hubungan antara Kinerja Dosen   dengan Mutu Pembelajaran adalah sebesar 

0.570. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0.32, 

berarti bahwa kontribusi Kinerja Dosen  terhadap Mutu Pembelajaran  adalah 

32%. Hal ini berarti bahwa Ha yang menyatakan terdapat kontribusi  yang 

signifikan dari kinerja dosen terhadap Mutu Pembelajaran di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung diterima, konsekuensinya H0 ditolak. 

 Untuk melihat katagori tingkat korelasi hasil perhitungan di atas, dapat 

sesuaikan dengan katagori berikut ini : 

Tabel 4.20 Tingkat Koefisien Korelasi3 

Interval Koefesien Tingkat Korelasi 

0.000  -  0.199 sangat rendah 

0.200  -  0.399 Rendah 

0.400  -  0.599 Sedang 

0.600  -  0.799 Kuat 

0.800  -  1.000 sangat kuat 

                                                
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 78 
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 Dengan demikian kekuatan hubungan antara Kinerja Dosen dengan mutu 

pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  UIN Raden Intan Lampung 

sebesar 0.564  dikatagorikan hubungan yang sedang. Hal ini berarti semakin 

tinggi tingkat kinerja dosen  maka mutu pembelajaran  cenderung tinggi. 

Kontribusi yang diberikan Kinerja dosen  terhadap mutu pembelajaran adalah 

32%. Dari perhitungan persamaan regresi dengan menggunakan regresi sederhana 

diperoleh: 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.706 6.078  3.736 .000 

Kinerja Dosen .815 .104 .564 7.851 .000 

a. Dependent Variable: Mutu Pembelajaran 

Sumber : Perhitungan SPSS 18 
 Harga koefisien arah (b) sebesar 0.815 dengan konstanta sebesar 22.706. 

Dengan demikian persamaan regresinya adalah  = 22.706+ 0.815X1. Selanjutnya 

garis ini diuji signifikannya dengan mengaplikasikan analisis varians, hasil 

perhitungannya disajikan pada tabel 4.21.  

Tabel 4.21. Analisis Varians Kinerja Dosen  dengan Kemampuan Berfikir 
Kritis Mahasiswa 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4116.238 1 4116.238 61.643 .000a 

Residual 8814.299 132 66.775   

Total 12930.537 133    

a. Predictors: (Constant), Kinerja Dosen 

b. Dependent Variable: Mutu Pembelajaran 

Sumber : Perhitungan SPSS 18  
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 Berdasarkan tabel 4.21 dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk 

keberartian regresi sebesar 61.643  dengan  signifikansi 0.000, karena probabilitas 

(0.000) lebih kecil dari ά =0.05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi mutu pembelajaran. Hal  ini  mengindikasikan   bahwa   model  

persamaan  regresi   = 22.706+ 0.815X1 signifikan, dan dapat menjelaskan arah 

kekuatan hubungan kinerja dosen  dengan mutu pembelajaran. Arah kekuatan 

antara kinerja dosen  dengan mutu pembelajaran  dapat digambarkan dalam grafik 

persamaan regresi sebagai berikut. 

 

 
Gambar 4.14. Grafik Regresi Linier sederhana  Hubungan Kinerja Dosen 

dengan Mutu Pembelajaran. 
  
 Dari persamaan regresi  = 22.706+ 0.815X1 dapat dijelaskan bahwa 

terjadi korelasi positif yang mana apabila skor kinerja dosen  naik maka skor  
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mutu pembelajaran  juga naik. Sebagai prediksi dapat dijelaskan pula bahwa jika 

dimensi kinerja dosen ( Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat)  meningkat satu skor, maka skor Mutu Pembelajaran akan naik 

0.815.  

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

 Hipotesis kedua yang diajukan adalah “terdapat  kontribusi yang 

signifikan dari  kompetensi dosen  terhadap kemampuan mutu pembelajaran  di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung”.  Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan korelasi Product Moment  dari Pearson, maka 

dapat dirangkum hasil analisisnya pada tabel 4.22 berikut : 

Correlations 

 kompetensi 

Dosen 

Mutu 

Pembelajaran 

kompetensi Dosen Pearson Correlation 1 .582** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 134 134 

Mutu Pembelajaran Pearson Correlation .582** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 134 134 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Perhitungan SPSS 18 

 
Tabel 4.22. Hasil Analisis Hubungan Kompetensi dosen  (X2) dengan   Mutu 

Pembelajaran  (Y) 
 

Variabel  
Bebas 

N ry.2 r2
y.2 thitung ttabel Ket 

=0.05 =0.01 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kompetensi 

dosen 

134 0.582 0.34  8.34 1.960 2.576 Signifika

n 
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 Pada tabel di atas didapat harga thitung sebesar 8.34  yang lebih besar dari 

t(134)(0.05) sebesar 1.960 dan t(134)(0.01) sebesar 2.576. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara kompetensi dosen  dan mutu pembelajaran signifikan pada taraf 

ά=0.05 maupun ά=0.01. Kekuatan hubungan antara kompetensi dosen   dengan 

mutu pembelajaran  adalah sebesar 0.582. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi sebesar 0.34, berarti bahwa kontribusi kompetensi dosen 

terhadap mutu pembelajaran adalah 34%. Hal ini berarti bahwa Ha yang 

menyatakan terdapat kontribusi  yang signifikan dari kompetensi dosen terhadap 

mutu pembelajaran  di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung diterima, konsekuensinya H0 ditolak. 

 Berdasarkan uraian  hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara kompetensi dosen terhadap mutu pembelajaran di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung dengan kekuatan 

hubungan sedang (0.582). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kompetensi dosen  

maka mutu pembelajaran  cenderung tinggi. Kontribusi yang diberikan 

kompetensi dosen  terhadap mutu pembelajaran  adalah 34%. Dari perhitungan 

persamaan regresi dengan menggunakan regresi sederhana diperoleh: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.065 5.275  5.131 .000 

kompetensi Dosen .672 .082 .582 8.231 .000 

a. Dependent Variable: Mutu Pembelajaran 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS18 
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Harga koefisien arah (b) sebesar 0.626  dengan konstanta sebesar 25.432. Dengan 

demikian persamaan regresinya adalah  = 27.065 + 0.672  X2. Selanjutnya garis 

ini diuji signifikannya dengan mengaplikasikan analisis varians, hasil 

perhitungannya disajikan pada tabel 4.23.  

Tabel 4.23. Analisis Varians kompetensi  dengan mutu pembelajaran 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4385.704 1 4385.704 67.750 .000a 

Residual 8544.833 132 64.734   

Total 12930.537 133    

a. Predictors: (Constant), kompetensi Dosen 

b. Dependent Variable: Mutu Pembelajaran 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS18 

 Berdasarkan tabel 4.23 dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk 

keberartian regresi sebesar  67.750 dengan  signifikansi 0.000, karena probabilitas 

(0.000) lebih kecil dari ά =0.05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi mutu pembelajaran. Hal  ini  mengindikasikan   bahwa   model  

persamaan  regresi  = 27.065 + 0.672  X2 signifikan, dan dapat menjelaskan arah 

kekuatan hubungan kompetensi dosen  dengan mutu pembelajaran. Arah kekuatan 

antara kompetensi dosen  dengan mutu pembelajaran  dapat digambarkan dalam 

grafik persamaan regresi sebagai berikut. 
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Gambar 4.15. Grafik Regresi Linier sederhana  Hubungan kompetensi dosen  
dengan Mutu Pembelajaran . 

  
 
 Dari persamaan regresi  = 27.065 + 0.672  X2 dapat dijelaskan bahwa 

terjadi korelasi positif yang mana apabila skor kompetensi dosen  naik maka skor 

mutu pembelajaran  juga naik. Sebagai prediksi dapat dijelaskan pula bahwa jika 

faktor kompetensi dosen  meningkat satu skor, maka skor mutu pembelajaran    

akan meningkat sebesar 0.672. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “terdapat kontribusi yang signifikan 

dari Kinerja dan kompetensi dosen  secara bersama-sama terhadap mutu 

pembelajaran  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung”. 
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi ganda, maka 

dapat dirangkum hasil analisis sehubungan dengan hipotesis ketiga pada tabel 

4.24 berikut. 

Tabel 4.24. Hasil Analisis Hubungan Kinerja dan kompetensi dosen  secara 
Bersama-sama dengan Mutu Pembelajaran. 

 
Ry1.2. 

 

R2
y1.2. Fhitung F(2.134) Ket. 

=0.05 =0.01 

1 2 3 4 5 6 

0.692 0.478 60.042 3.00 4.61 Signifik

an 

  

 Pada tabel di atas didapat harga Fhitung sebesar 60.042 lebih besar dari 

F(2.134)(0.05) sebesar 3.00 dan F(2.134)(0.01) sebesar 4.61. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara kinerja dan kompetensi dosen dengan mutu pembelajaran 

signifikan. Kekuatan hubungan yang ditunjukkan adalah sebesar 0.692. Hasil 

analisis juga menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0.478, berarti 

bahwa kontribusi kinerja dan kompetensi dosen  secara bersama-sama terhadap 

mutu pembelajaran  adalah sebesar 47.8%. Oleh karena itu Ha yang diajukan 

yakni terdapat kontribusi dari kinerja dan kompetensi dosen  secara bersama 

terhadap mutu pembelajaran  diterima, konsekuensinya H0 ditolak. 

 Berdasarkan uraian hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kontribusi antara  kinerja dan kompetensi dosen dengan mutu pembelajaran di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  UIN Raden Intan Lampung dengan kekuatan 

hubungan kuat (0.692) Kontribusi yang diberikan kinerja dan kompetensi dosen  

secara bersama-sama terhadap mutu pembelajaran adalah 47.8%, sedangkan 
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sisanya 52.2% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diukur dalam 

penelitian ini. Dari perhitungan persamaan regresi dengan menggunakan analisis 

regresi sederhana  diperoleh:  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.422 6.068  .729 .467 

Kinerja Dosen .581 .098 .402 5.910 .000 

kompetensi Dosen .497 .079 .431 6.337 .000 

a. Dependent Variable: Mutu Pembelajaran 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS18  

Harga   kedua koefisien arah (b1) sebesar 0.581, dan (b2) sebesar  0.497 dengan 

konstanta sebesar 4.422. Dengan demikian persamaan regresinya adalah 

Y=4.422+ 0.581 X1 + 0.497 X2. Selanjutnya garis ini diuji signifikansinya dengan 

mengaplikasikan uji F, hasil perhitungannya disajikan pada tabel 4.25. 

Tabel 4.25. Analisis Varians Kompetensi Dosen dan Kinerja Dosen dengan 
Mutu Pembelajaran 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6184.174 2 3092.087 60.042 .000a 

Residual 6746.363 131 51.499   

Total 12930.537 133    

a. Predictors: (Constant), kompetensi Dosen, Kinerja Dosen 

b. Dependent Variable: Mutu Pembelajaran 

 

 Berdasarkan tabel 4.25 dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk 

keberartian regresi sebesar 60.042  dengan  signifikansi 0.000, karena probabilitas 

(0.000) lebih kecil dari ά =0.05, maka model regresi dapat dipakai untuk 
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memprediksi Kinerja dan kompetensi dosen. Hal  ini  mengindikasikan   bahwa   

model  persamaan  regresi Y = 4.422 + 0.581 X1 + 0.497 X2 signifikan, dan dapat 

menjelaskan arah kekuatan hubungan kinerja dan kompetensi dosen  secara 

bersama-sama terhadap mutu pembelajaran. Walaupun persamaan regresi ganda 

telah terbukti signifikan, namun masih bisa dipersoalkan tentang kontribusi 

masing-masing variabel terikat. Untuk itu dilakukan pengujian signifikan regresi 

ganda dengan menggunakan uji t. Rangkumannya dapat dilihat pada  berikut. 

Tabel  4.26. Hasil Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi Ganda. 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.422 6.068  .729 .467 

Kinerja Dosen .581 .098 .402 5.910 .000 

kompetensi Dosen .497 .079 .431 6.337 .000 

a. Dependent Variable: Mutu Pembelajaran 

 
 Hasil perhitungan signifikansi dengan menggunakan uji t diperoleh 

Kinerja Dosen  (t1) sebesar 5.910 , Kompetensi Dosen  (t2) sebesar  6.337 dengan 

probabilitas t10.000, t2 0.000  dari ά =0.05,  maka terbukti bahwa kinerja dan 

kompetensi dosen  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mutu 

pembelajaran.  

4.  Pengujian Hipotesis Keempat 

 Hipotesis keempat  yang diajukan adalah “terdapat  kontribusi yang 

signifikan dari  Kinerja Dosen  terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung”.  Berdasarkan hasil 
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perhitungan dengan menggunakan korelasi Product Moment  dari Pearson, maka 

dapat dirangkum hasil analisisnya pada tabel 4.27 berikut : 

Correlations 

 
Kinerja Dosen 

Kemampuan 

Berfikir Kritis 

Kinerja Dosen Pearson Correlation 1 .492** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 134 134 

Kemampuan Berfikir Kritis Pearson Correlation .492** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 134 134 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Perhitungan SPSS 18 

 
Tabel 4.27. Rangkuman Hasil Analisis Hubungan Kinerja Dosen (X1) dengan  

kemampuan berfikir kritis mahasiswa (Z) 
 

Variabel  
Bebas 

n Rz.1 r2
z.1 thitung ttabel Keterang

an =0.05 =0.01 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kinerja dosen 134 0.492 0.24 6.503 1,96 2.57 Signifika

n 

 Pada tabel di atas didapat harga thitung sebesar 6.503  yang lebih besar dari 

t(132)(0,05) sebesar 1.96 dan t(132)(0.01)   2.57. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

antara kinerja dosen dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa signifikan. 

Kekuatan hubungan antara kinerja dosen  dengan kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa  adalah sebesar 0.492. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi sebesar 0.24, berarti bahwa kontribusi kinerja dosen  

terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa adalah 24%. Hal ini berarti bahwa 

Ha yang menyatakan terdapat kontribusi  yang signifikan dari kinerja dosen  
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terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Intan Lampung diterima, konsekuensinya H0 ditolak. 

 Berdasarkan uraian  hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara Kinerja dosen dengan kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung  

dengan kekuatan hubungan sedang  (0.492). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

kinerja dosen maka kemampuan berfikir kritis mahasiswa cenderung tinggi. 

Kontribusi yang diberikan kinerja dosen terhadap kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa adalah 24%. Dari perhitungan persamaan regresi dengan 

menggunakan regresi sederhana diperoleh : 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28.803 6.275  4.590 .000 

Kinerja Dosen .695 .107 .492 6.489 .000 

a. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Kritis 

Sumber : Perhitungan SPSS 18 

Harga koefisien arah (b) sebesar 0.577  dengan konstanta sebesar  28.803 . 

Dengan demikian persamaan regresinya adalah  = 28.803 + 0.695X1. 

Selanjutnya garis ini diuji signifikannya dengan mengaplikasikan analisis varians, 

hasil perhitungannya disajikan pada tabel 4.28.  
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Tabel 4.28. Analisis Varians Kinerja Dosen  dengan kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2996.838 1 2996.838 42.101 .000a 

Residual 9396.035 132 71.182   

Total 12392.873 133    

a. Predictors: (Constant), Kinerja Dosen 

b. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Kritis 

 
 Berdasarkan tabel 4.28 dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk 

keberartian regresi sebesar 42.101 dengan  signifikansi 0.000, karena probabilitas 

(0.000) lebih kecil dari ά =0.05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi kinerja dosen. Hal  ini  mengindikasikan   bahwa   model  persamaan  

regresi  = 28.803 + 0.695X1 signifikan, dan dapat menjelaskan arah kekuatan 

hubungan kinerja dosen  terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa. Arah 

kekuatan antara Kinerja Dosen  dengan kemampuan berfikir kritis mahasiswa 

dapat digambarkan dalam grafik persamaan regresi sebagai berikut: 
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Gambar 4.16  Grafik Regresi Linier sederhana  Hubungan Kinerja Dosen  
dengan Kemampuan Berfikir Kritis mahasiswa  

 Dari persamaan regresi  = 28.803 + 0.695X1 dapat dijelaskan bahwa 

terjadi korelasi positif yang mana apabila skor kinerja dosen naik maka skor 

kemampuan berfikir kritis juga naik. Sebagai prediksi dapat dijelaskan pula bahwa 

jika faktor kinerja dosen meningkat satu skor, maka skor  kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa akan meningkat sebesar 0.695. 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

 Hipotesis kelima yang diajukan adalah “terdapat  kontribusi yang 

signifikan dari  kompetensi dosen  terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung”.  Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan korelasi Product Moment  dari Pearson, maka 

dapat dirangkum hasil analisisnya pada tabel 4.29 berikut : 
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Tabel 4.29. Hasil Analisis Hubungan Kompetensi dosen (X2) dengan  
Kemampuan berfikir kritis (Z) 

 
 

Variabel  
Bebas 

n ry.2 r2
y.2 thitung ttabel Keterang

an =0.05 =0.01 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kompetensi 

dosen 

134 0.417 0.174 5.273 1.960 2.576 Signifika

n 

 Pada tabel di atas didapat harga thitung sebesar 5.273 yang lebih besar dari 

t(132)(0,05) sebesar 1.96 dan t (132)(0.01) Sebesar 2.576. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara kompetensi dosen dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa 

signifikan. Kekuatan hubungan antara kompetensi dosen  dengan kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa adalah sebesar 0.417. Hasil analisis juga menunjukkan 

bahwa koefisien determinasi sebesar 0.174, berarti bahwa kontribusi kompetensi  

terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa adalah 17.4%. Hal ini berarti  Ha 

yang menyatakan terdapat kontribusi  yang signifikan dari kompetensi dosen   

terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Intan Lampung diterima, konsekuensinya H0 ditolak. 

 Berdasarkan uraian  hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara kinerja dosen  dengan kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung  dengan 

kekuatan hubungan sedang  (0.417). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

kompetensi dosen maka kemampuan berfikir kritis mahasiswa cenderung tinggi. 

Kontribusi yang diberikan kompetensi dosen  terhadap kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa adalah 17,4%. 
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 Dari perhitungan persamaan regresi dengan menggunakan regresi 

sederhana diperoleh  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 39.069 5.774  6.767 .000 

kompetensi Dosen .471 .089 .417 5.273 .000 

a. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Kritis 

Sumber : Perhitungan SPSS 16 

harga koefisien arah (b) sebesar 0.471 dengan konstanta sebesar  39.069. Dengan 

demikian persamaan regresinya adalah  = 39.069 + 0.471 X2. Selanjutnya garis 

ini diuji signifikannya dengan mengaplikasikan analisis varians, hasil 

perhitungannya disajikan pada tabel 4.30.  

Tabel 4.30. Analisis Varians Kompetensi Dosen dengan kemampuan berfikir 
kritis mahasiswa 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2156.073 1 2156.073 27.802 .000a 

Residual 10236.800 132 77.552   

Total 12392.873 133    

a. Predictors: (Constant), kompetensi Dosen 

b. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Kritis 

Sumber : Perhitungan SPSS 16 

 
 Berdasarkan tabel 4.30 dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk 

keberartian regresi sebesar 27.802  dengan signifikansi 0.000, karena probabilitas 

(0.000) lebih kecil dari ά =0.05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi Kompetensi Dosen. Hal  ini  mengindikasikan   bahwa   model  
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persamaan  regresi  = 39.069 + 0.471 X2 signifikan, dan dapat menjelaskan arah 

kekuatan hubungan kompetensi dosen  terhadap kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa. Arah kekuatan antara kompetensi dosen dengan kemampuan berfikir 

kritis  dapat digambarkan dalam grafik persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Normal P-P Plot of Regression Standardized residual 
Dependent Variable : Kemampuan Berfikir Kritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Grafik Regresi Linier sederhana  Hubungan Kompetensi 
dosen  dengan Kemampuan Berfikir kritis  

 

 Dari persamaan regresi  = 39.069 + 0.471 X2 dapat dijelaskan bahwa 

terjadi korelasi positif yang mana apabila skor kompetensi dosen   naik maka skor 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa  juga naik. Sebagai prediksi dapat 

dijelaskan pula bahwa jika faktor kompetensi dosen  meningkat satu skor, maka 

skor kemampuan berfikir kritis mahasiswa  akan meningkat sebesar 0.471. 
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6. Pengujian Hipotesis Keenam 

 Hipotesis keenam yang diajukan adalah “terdapat kontribusi yang 

signifikan dari kinerja dosen dan kompetensi dosen  secara bersama-sama 

terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Intan Lampung”. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

analisis regresi ganda, maka dapat dirangkum hasil analisis sehubungan dengan 

hipotesis keenam pada tabel 4.31 berikut. 

Tabel 4.31. Hasil Analisis Hubungan kinerja dan kompetensi dosen  secara 
Bersama-sama dengan kemampuan berfikir kritis mahasiswa   

 
Ry1.2. 

 

R2
y1.2. Fhitung F(2.134) Ket. 

=0.05 =0.01 

1 2 3 4 5 6 

0.552 0.305 28.716 3.00 4.61 Signifik

an 

  

 Pada tabel di atas didapat harga Fhitung sebesar 28.716 yang lebih besar dari 

F(2.132)(0.05) sebesar 3.00 dan F(2.132)(0.01) sebesar 4.61. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara Kinerja dan kompetensi dosen  terhadap kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa  signifikan. Kekuatan hubungan yang ditunjukkan adalah sebesar 

0.552. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0.30  

berarti bahwa kontribusi kinerja dan kompetensi dosen  secara bersama-sama 

terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa  adalah sebesar  30%. Oleh karena 

itu Ha yang diajukan yakni terdapat kontribusi dari kinerja dan kompetensi dosen 

secara bersama-sama terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa  diterima, 

konsekuensinya H0 ditolak. 
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 Berdasarkan uraian hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kontribusi antara kinerja dan kompetensi dosen terhadap kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa  di Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung dengan 

kekuatan hubungan sebesar sedang (0,552). Kontribusi yang diberikan kinerja dan 

kompetensi dosen  secara bersama-sama terhadap kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa  adalah 30%, sedangkan sisanya 70%  merupakan kontribusi dari 

variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

 Dari perhitungan persamaan regresi dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana   diperoleh: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.571 6.857  2.563 .012 

Kinerja Dosen .552 .111 .390 4.965 .000 

kompetensi Dosen .306 .089 .271 3.445 .001 

a. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Kritis 

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 16 
 

Harga  kedua  koefisien arah (b1) sebesar 0.552 dan (b2) sebesar  0.306  dengan 

konstanta sebesar 17.571. Dengan demikian persamaan regresinya adalah Y = 

17.571+ 0.552 X1 + 0.306   X2. Selanjutnya garis ini diuji signifikansinya dengan 

mengaplikasikan uji F, hasil perhitungannya disajikan pada tabel 4.32. 
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Tabel 4.32. Analisis Varians Regresi Kinerja dan kompetensi dosen dengan 
kemampuan berfikir kritis mahasiswa   

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3777.167 2 1888.584 28.716 .000a 

Residual 8615.706 131 65.769   

Total 12392.873 133    

a. Predictors: (Constant), kompetensi Dosen, Kinerja Dosen 

b. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Kritis 

Sumber: Perhitungan SPSS 16 

 Berdasarkan tabel 4.34 dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk 

keberartian regresi sebesar 28. 716 dengan  signifikansi 0.000, karena probabilitas 

(0.000) lebih kecil dari ά =0.05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi kinerja dan kompetensi dosen. Hal  ini  mengindikasikan   bahwa   

model  persamaan  regresi Y = 17.571+ 0.552 X1 + 0.306 X2 signifikan, dan dapat 

menjelaskan arah kekuatan hubungan kinerja dan kompetensi dosen secara 

bersama-sama terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa. Walaupun 

persamaan regresi ganda telah terbukti signifikan, namun masih bisa dipersoalkan 

tentang kontribusi masing-masing variabel terikat. Untuk itu dilakukan pengujian 

signifikan regresi ganda dengan menggunakan uji t. Rangkumannya dapat dilihat 

pada tabel 4.33 berikut. 

Tabel  4.33. Hasil Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi Ganda. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.571 6.857  2.563 .012 

Kinerja Dosen .552 .111 .390 4.965 .000 

kompetensi Dosen .306 .089 .271 3.445 .001 

a. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Kritis 
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 Hasil perhitungan signifikansi dengan menggunakan uji t diperoleh kinerja 

dosen   (t1) sebesar 4.965 , dan Kompetensi dosen (t2) sebesar 3.445  dengan 

probabilitas t10.000 dan  t2 0.000 lebih kecil dari ά =0.05,  maka terbukti bahwa 

kinerja dan kompetensi dosen  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung.  

7.  Pengujian Hipotesis  Ketujuh 

 Hipotesis ketujuh yang diajukan adalah “terdapat  kontribusi yang 

signifikan dari  Mutu Pembelajaran mahasiswa terhadap kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung”.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi Product Moment  

dari Pearson, maka dapat dirangkum hasil analisisnya pada tabel 4.34 berikut : 

Tabel 4.34. Hasil Analisis Hubungan Mutu Pembelajaran (Y) dengan 
kemampuan berfikir kritis mahasiswa (Z) 

 
Variabel  

Bebas 
N Rz.1 r2

z.1 thitung ttabel Keterang
an =0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Mutu 

Pembelajaran 

134 0.376 0.14 4.65 1.96 Signifika

n 

 

 Pada tabel di atas didapat harga thitung sebesar 4.65 yang lebih besar dari 

t(132)(0.05) sebesar 1.96, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Mutu 

Pembelajaran  dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa signifikan. Kekuatan 

hubungan antara Mutu Pembelajaran  dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa 

adalah sebesar 0.376 Hasil analisis juga menunjukkan bahwa koefisien 
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determinasi sebesar 0.14, berarti bahwa kontribusi Mutu Pembelajaran  terhadap 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa adalah 14%. Hal ini berarti bahwa Ha yang 

menyatakan terdapat kontribusi yang signifikan dari Mutu Pembelajaran  terhadap 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung  diterima, konsekuensinya H0 ditolak. 

 Berdasarkan uraian  hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara  Mutu Pembelajaran  terhadap kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

dengan kekuatan hubungan sedang (0.376). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

Mutu Pembelajaran maka tingkat kemampuan berfikir kritis mahasiswa cenderung 

tinggi. Kontribusi yang diberikan  Mutu Pembelajaran  terhadap kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa adalah 14%. Dari perhitungan persamaan regresi dengan 

menggunakan regresi sederhana diperoleh : 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 43.442 5.589  7.772 .000 

Mutu Pembelajaran .368 .079 .376 4.662 .000 

a. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Kritis 

Sumber : Perhitungan SPSS 16 

 Harga koefisien arah (b) sebesar 0.368 dengan konstanta sebesar  43.442 . 

Dengan demikian persamaan regresinya adalah  Z = 43.442 + 0.368y. Selanjutnya 

garis ini diuji signifikannya dengan mengaplikasikan analisis varians, hasil 

perhitungannya disajikan pada tabel 4.35. 
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Tabel 4.35. Analisis Varians Mutu Pembelajaran  (Y) dengan Kemampuan 
berfikir kritis (Z) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1751.925 1 1751.925 21.732 .000a 

Residual 10640.948 132 80.613   

Total 12392.873 133    

a. Predictors: (Constant), Mutu Pembelajaran 

b. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Kritis 

Sumber : Perhitungan SPSS 16 

 

Berdasarkan tabel 4.37 dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk keberartian 

regresi sebesar 21.732   dengan signifikansi 0.000, karena probabilitas (0.000) 

lebih kecil dari ά =0.05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi 

kemampuan Mutu . Hal  ini  mengindikasikan   bahwa   model  persamaan  regresi  

Z = 43.442 + 0.368y signifikan, dan dapat menjelaskan arah kekuatan hubungan 

Mutu Pembelajaran terhadap Kemampuan berfikir kritis mahasiswa. Arah 

kekuatan antara Mutu Pembelajaran terhadap Kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa dapat digambarkan dalam grafik persamaan regresi sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Grafik Regresi Linier sederhana  Hubungan Mutu 
Pembelajaran dengan Kemampuan berfikir kritis  
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 Dari persamaan regresi Z = 43.442 + 0.368y  dapat dijelaskan bahwa 

terjadi korelasi positif yang mana apabila skor mutu pembelajaran naik maka skor 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa juga naik. Sebagai prediksi dapat dijelaskan 

pula bahwa jika faktor meningkat satu skor mutu pembelajaran, maka skor 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa   akan meningkat sebesar 0.368. 

F. Analisis Jalur Hubungan Kausal Antara Kinerja Dosen (X1), dan 

Kompetensi dosen (X2), terhadap Mutu Pembelajaran (Y)  dan 

Kemampuan Berfikir kritis Mahasiswa (Z) 

 

Bentuk diagram jalur yang memperlihatkan struktur lengkap hubungan 

kausal antar variable penelitian dapat di lihat pada gambar 4. 18 berikut: 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.18 Struktur Lengkap Diagram Jalur yang Memperlihatkan 
Hubungan Kausal antar Variabel Penelitian 
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Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, telah diketahui koefisien 

korelasi dan koefisien jalur dari variabel  X1,  X2, terhadap Y dan Z, untuk 

memudahkan, dapat dilihat pada tabel 4. 36 berikut ini: 

Tabel 4. 36 Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Jalur Variabel X1,  
X2, X3,  Y dan Z, 

 
Variabel Koefisien 

Korelasi  
Koefisien Jalur Signifikansi 

X1 – Y 0.564 0.22 0.000 

X2 – Y 0.582 0,21 0.000 

    

X1 – Z 0.492 0.21 0.000 

X2 – Z 0.417 0.22 0.000 

 

Beberapa ketentuan tentang koefesien jalur, koefesien korelasi adalah 

sebagai berikut : 

 Jika nilai koefesien jalur < 0.05 maka jalurnya tidak berarti dan harus 

dihapus 

 Jika koefesien jalur pada sebuah jalur lebih besar dari koefesien 

korelasinya (ij> rij) maka korelasi disebabkan oleh efek langsung 

 Jika koefesien jalur pada sebuah jalur lebih kecil dari koefesien 

korelasinya (ij< rij) maka korelasi semata-mata disebabkan oleh efek 

tidak langsung. Jalur tersebut dapat dihilangkan 

Berdasarkan tabel 4.52, maka : 

 Pengaruh X1 (Kinerja Dosen ) terhadap Y (Mutu Pembelajaran) adalah 

signifikan (sig = 0,000), begitu pula pengaruh X1 terhadap Z 

(Kemampuan Berfikir Kritis mahasiswa adalah signifikan (sig = 0.000) 

 Pengaruh X2 (Kompetensi Dosen) terhadap Y (Mutu Pembelajaran) 

adalah signifikan (sig = 0,000), begitu pula pengaruh X2 (Kompetensi 

Dosen) terhadap Z (Kemampuan Berfikir Kritis mahasiswa) signifikan 

(sig = 0.000 
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 Karena y1 =  0.22, sedangkan r1y = 0.564, maka y1 > r1y ,  maka 

variabel Y disebabkan secara tidak langsung oleh X1 

 Karena y2 =  0.6, sedangkan r2y = 0.582, maka y2 > r2y ,  maka variabel 

Y disebabkan secara tidak  langsung oleh X2 

 Karena z1 =  0.87, sedangkan r1z = 0.492.  maka z1 >r1z ,  maka variabel 

Z disebabkan secara tidak langsung oleh X1 

 Karena z2 =  0.90 , sedangkan r2z =  0.417, maka y2 > r2y ,  maka 

variabel Z disebabkan secara tidak  langsung oleh X2 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, mutu pembelajaran dan 

Kemampuan berfikir kritis mahasiswa dipengaruhi secara  langsung oleh variabel 

Kinerja dosen , dan Kompetensi dosen. 

 

G. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kinerja Dosen, Kompetensi dosen, Mutu 
Pembelajaran dan Kemampuan berfikir kritis mahasiswa 

 
Optimal tidaknya proses pembelajaran sangat tergantung dengan dosen 

sebagai pengelolanya. Sebagai tenaga profesional dosen  harus menguasai ilmu 

yang diajarkan, menguasai metode pembelajaran, mengenal anak didik dengan 

baik, menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran, melakukan evaluasi, 

membimbing mahasiswa  serta melakukan tugas-tugas administrasi dan 

penelitian. Untuk itu dituntut kreativitas, keprofesionalan dosen, dedikasi yang 

tinggi serta kinerja yang baik. Terkait dengan hal tersebut, kajian terhadap faktor-

faktor yang memberikan kontribusi terhadap mutu pembelajaran dan kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa  patut menjadi perhatian penting dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan.  
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 Penelitian ini telah mengkaji faktor-faktor yang memberikan kontribusi 

terhadap mutu pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa  yaitu: (1)  

Kinerja dosen  (2) Kompetensi Dosen. Data tentang faktor-faktor tersebut 

diperoleh melalui survei yang dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Intan  Lampung. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat 

Kinerja dan Kompetensi dosen  di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan  Lampung pada umumnya berada dalam katagori sedang, dan jika 

dikembalikan pada skala Likert, maka kinerja dosen dan kompetensi dosen 

dikatagorikan cukup dan masih perlu ditingkatkan. Begitu pula  kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa dan mutu pembelajaran di  Fakultas Tarbiyah UIN 

Raden Intan Lampung berada pada katagori sedang. Berikut akan diuraikan 

temuan secara umum yang telah dianalisis untuk seterusnya diuraikan secara 

holistik sehingga muncul makna yang hakiki dari temuan tersebut. 

Temuan kesatu, hasil analisis deskriptif untuk menunjukkan tingkat 

kinerja dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

berada pada katagori sedang. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa perilaku nyata 

yang ditunjukkan dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi masih 

perlu ditingkatkan dengan memberikan perhatian penting pada indikator – 

indikator  yang mempengaruhinya. Dalam hal kinerja, dosen di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, memperoleh skor paling tinggi pada 

Pengabdian Masyarakat disusul dengan Aspek pendidikan dan pengajaran, 

sementara skor terendah berada pada Aspek penelitian.  
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Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kerja yang 

dilakukan oleh seorang dosen berdasarkan kemauan dan kemampuannya dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara jelas dan relevan serta 

dapat diamati hasilnya, baik secara kuantitas maupun kualitas.Secara formal dosen 

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung sudah 

memenuhi beban kerjanya. Sementara secara kualitas Kinerja dosen  dapat diukur 

melalui indikator-indikator: (1) Pendidikan dan pengajaran a)Memenuhi semua 

perkuliahan tepat pada waktunya b) Memberikan pelayanan bantuan/bimbingan 

mahasiswa pada waktu yang telah ditentukan c) dapat memperbaharui bahan 

perkuliahan secara teratur d) Menyusun dan mengembangkan bahan ujian e) 

Membicarakan hasil ujian dengan mahasiswa sebagai bantuan umpan balik yang 

positif f) dapat memberikan kuliah secara efektif g) dapat menciptakan fasilitas 

bagi terlaksananya diskusi kelas maupun kegiatan belajar mahasiswa h) dapat 

merangkum materi sebagaimana yang disusun dalam rencana dan silabus 

perkuliahan i) dapat menggunakan berbagai media belajar untuk memperjelas dan 

membangkitkan minat belajar mahasiswa. (2) Penelitian  a) Merancang dan 

mengadakan penelitian baik kelompok maupun mandiri b) Membuat laporan 

karya ilmiah atau penelitian secara tepat berdasarkan sarat keilmuan c) 

Menyajikan karya tulis dalam diskusi ilmiah, seminar jurusan, fakultas, regional, 

nasional dan internasional d) Menulis buku ilmiah e) Membimbing penelitian 

mahasiswa f) Mengkaji bahan-bahan ilmiah mutakhir seperti hasil penelitian.  

(3) Pengabdian Masyarakat, a) Melaksanakan pengembangan hasil 

pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat b) Memberi 
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latihan/ penyuluhan/ penataran pada masyarakat c) Memberi pelayanan kepada 

masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum 

pemerintah dan pembangunan d) membuat/ menulis karya pengabdian kepada 

masyarakat. Dosen  dikatakan telah memiliki kinerja yang baik jika mampu 

mengimplementasikan tugas dan tanggung dalam beberapa hal di atas. 

Hasil paling menarik dari data lapangan adalah, dosen  memiliki skor 

tinggi pada aspek kinerja Pengabdian Masysrakat. Pengabdian Masysrakat 

merupakan pelaksanaan pengamalan  ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan untuk turut 

mengembangkan kemampuan dan mendatangkan banyak manfaat kepada 

masyarakat di sekitarnya, dirinya, kampusnya dan negaranya, sehingga dapat 

mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Kalau 

dilihat dari fungsi pengabdian kepada masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa 

pekerjaan ini sangatlah mulia dan membutuhkan tidak hanya pikiran tapi lebih 

dari itu perlu tenaga dan keterampilan. Sebuah kinerja yang mengacu pada kinerja 

Rasul, yaitu Khairunnas anfa'uhum linnas4. Hadist di atas menunjukan bahwa 

Rasullullah menganjurkan umat islam selalu berbuat untuk memberikan 

kemamfaatan bagi orang lain, Hal ini menjadi indikator bagaimana menjadi 

mukmin yang sebenarnya. Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan oleh 

kemanfataannya pada yang lain. Hasil wawancara dengan beberapa dosen banyak 

melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan Pendidikan kepada 

masyarakat diantaranya memberika pendidikan non formal dalam rangka 

                                                
4 (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di 
dalam Shahihul Jami’no:3289). 
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continuing education dengan berbagai bentuk kegiatan penyuluhan, penataran, 

lokakarya, mengisi pengajian rutinan di lingkungan sekitar, mengisi kutbah jum’at  

menjadi dewan juri pada acara MTQ dan lain – lain. Beberapa dosen juga 

melakukan pelayanan kepada masyarakat yang memebutuhkan. Serta melakukan 

pendampingan pada kegiatan kuliah kerja nyata, dan hanya sedikit  dosen yang 

malakukan pengebdian masysrakat berdasarkan pada hasil penelitian.  

Dari keseluruhan indikator yang diukur pada aspek kinerja  memperoleh 

skor paling rendah untuk dosen pada rentang usia 25 -30 tahun  dan paling tinggi 

berada pada golongan 50 – 60 tahun . Hal ini karena dosen pada usia 50 – 60 

tahun  memiliki hubungan sosial masyarakat  dan ketertarikan lebih tinggi 

terhadap bidang pengabdian masyarakat di bandingkan dosen pada golongan 

muda pada usia 25 – 30 tahun. Menariknya pada penelitian ini justru kinerja pada 

golongan usia tua lebih tinggi dari pada golongan muda.  

Robbins mengatakan ada keyakinan yang menunjukkan bahwa, 

pengalaman kerja dan usia akan semakin merosot seiring dengan meningkatnya 

usia5. Bahwa usia semakin tua membuat kinerja merosot juga bukan tidak 

beralasan karena ada anggapan bahwa keterampilan individu terutama kecepatan, 

kecekatan, kekuatan dan koordinasi menurun seiring dengan berjalannya waktu, 

dan bahwa kebosanan pekerjaan yang berlarut-larut dan kurangnya rangsangan 

intelektual semuanya menyumbang pada menurunnya kinerja. Namun pernyataan 

ini juga belum tentu benar, karena di Amerika Serikat justru telah dikeluarkan 

Undang-Undang yang melarang perintah pensiun. Artinya bahwa produktivitas 

                                                
5 Robbins, Stephen P. (2003). Organizational Behavior, Prentice Hall. Upper Saddle 

River, New Jersey. 
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kerja tetap bisa dilakukan pada usia tua. Dan dengan perundang-undangan baru 

tersebut sebagian besar pekerja dewasa ini tidak lagi harus pension pada usia 70 

tahun6. Karena bisa saja semakin bertambah usia seorang dosen  dengan disertai 

pelatihan, pembelajaran dan banyaknya  pengalaman akan meningkatkan kualitas 

seorang dosen. Sehingga memacu semakin baiknya tinggkat kinerja. 

Mengutip hasil penelitian Robert Wilson, et.al. neurologist pada Rush 

University Medical Center Chicago. Mereka meneliti  orang lanjut usia dan 

memeriksa kapasitas memori dan keterampilan berpikir setiap tahun. Mereka juga 

ditanya mengenai kebiasaan, menulis, dan aktifitas kognitif lainnya, termasuk saat 

masa anak-anak dan remaja. Mereka diikuti perkembangannya sampai meninggal 

dan selanjutnya diperiksa kondisi otaknya untuk membuktikan adanya demensia. 

Hasil penelitian cukup mengejutkan bahwa subyek yang jarang membaca dan 

menulis, mengalami penurunan fungsi kapasitas mental 48% lebih cepat 

dibanding rata-rata subyek penelitian. Karena itu, mari kita semua menjadikan 

kebiasaan membaca dan menulis sebagai gaya hidup, yang tidak saja berpengaruh 

pada profesionalisme sebagai dosen, tetapi juga meninggikan kualitas kinerja  kita 

sebagai manusia.7 

Perlu di garis bawahi bahwa pada penelitian ini batas usia paling tinggi 

dari responden adalah 70 tahun saja. Karena peneliti menyakini bahwa semakin 

bertambah usia seseorang maka akan berkurang kualitasnya. Sesuai dengan 

firman Allah dalam Qur’an surat yasin ayat 68 : 

                                                
6 Siti Patimah, Disertasi Faktor – Faktor yang Berkontribusi Terhadap Kinerja Guru dan 

Mutu Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bandar Lampung. 2007.UPI Bandung 
7 Wilson, R., et al. (2013). Life-span cognitive activity, neuropathologic burden, and 

cognitiveaging. Neurology, vol. 81, no. 4 
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Artinya :  Dan Barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya 

niscaya Kami kembalikan Dia kepada kejadian(nya) Maka Apakah mereka 

tidak memikirkan? (Q.S Yasin : 68)8 

Tafsir Ibnu katsir menerangkan bahwa Allah menceritakan tentang anak 

adam, bahwa manakala usianya dipanjangkan, maka dikembalikan ia kepada 

keadaan lemah sesudah kuat. Bahwa ini adalah negeri yang lenyap dan sebagai 

tempat persinggahan bukan negeri yang abadi, bukan pula tempat menetap 

selamanya ituah disebutkan dalam firman berikutnya ” Apakah mereka 

memikirkan?”. Yakni tidaklah mereka menggunakan akal pikiran nya untuk 

merenungkan permulaan kejadian mereka, kemudian perjalanan hidup mereka 

yang berakhir di usia tua, lalu usia pikun, agar mereka mengetahui bahwa diri 

mereka itu diciptakan bukan untuk menetap di negeri yang fana ini, melainkan 

untuk negeri akhirat yang abadi. Dia harus pindah dari negeri fana ke negeri 

kekalan yang tidak berpindah.  Dalam ayat diatas Allah menjelaskan bahwa siapa 

yang dipanjangkan umurnya sampai usia lanjut akan dikembalikan menjadi lemah 

seperti keadaan semula. Keadaan itu ditandai dengan rambut yang mulai memutih, 

penglihatan yang mulai kabur, pendengaran yang sayup, kulit keriput, daya ingat 

yang melemah (pikun) . Ini adalah sunnatullah yang tidak bisa ditolak oleh 

siapapun. Namun dalam penelitian ini, jika di lihat dari golongan, tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara dosen  Guru besar, lektor kepala, lektor, dan 

                                                
8 
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asisten Ahli dalam hal kinerja. Jika dilihat dari jenis kelamin, hasil skor secara 

umum menunjukkan kinerja dosen  Perempuan , lebih rendah dibandingkan 

dengan dosen  laki - laki. 

Aspek pendidikan dan pengajaran menempati urutan kedua, secara 

kuantitatif dosen telah menunjukkan produktivitasny, meski secara kualitatif 

masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil lapangan penurunan kualitas kinerja 

tersebut disebabkan oleh 1) dosen memiliki beban mengajar di atas beban minimal 

sehingga hal tersebut cenderung menurukan kualitas megajarnya karena 

kesempatan untuk mempersiapkan diri juga kurang. 2) adanya spesialisasi 

mengajar matakuliah tertentu, terkadang menyebabkan dosen merasa memiliki 

keahlian mengajar bidang tersebut dan merasa tidak memerlukan persiapan 

khusus.  

Penelitian  dosen  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung secara kuantitatif sudah cukup baik, namun secara manajemen publikasi 

ilmiyah masih kurang maksimal. Pada Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan 

Lampung memiliki 3 jurnal terakreditasi dan 11 journal yang terindeks DOAJ. 

Karena terkait aturan dari diktis jurnal yang diterbitkan institusi kampus 40 % 

penulis dalam dan 60% penulis luar, membatasi penerbitan dari dosen dalam. 

Hasil observasi beberapa dosen Fakultas Tarbiyah melalui google scholar 

diperoleh informasi bahwa penerbitan karya ilmiyah dosen belum maksimal, 

beberapa dosen sudah mengalami peningkatan sitasi di tahun 2018. Besar 

kemungkinan hal ini disebabkan dosen  kurang memiliki motivasi untuk 

mengikuti forum-forum ilmiah masih digunakan sebagai ajang perolehan 
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cumulative credit point bagi dosen dalam rangka menaikkan pangkatnya. 

Sebenarnya, sumber utama pengembangan pendidikan yang terbesar adalah 

melalui penelitian , karena penelitian merupakan salah satu cara pemecahan 

permasalahan dalam pendidikan yang akan senantiasa ada sampai kapanpun. 

Institusi pendidikan tinggi manapun baik negeri maupun swasta  dituntut untuk 

dapat merespon pengembangn kajian dalam bentuk penelitian.  Demikian pula 

dosen, dituntut untuk senantiasa menyesuaikan dengan perubahan. Ketika seorang 

dosen melakukan penelitian, maka hasil penelitiannya itu akan memperkuat 

pengalamannya sehingga penjiwaannya dalam penyampaian kepada mahasiswa 

akan berbeda. Mahasiswa akan diberikan contoh contoh yang up to date ketika 

kuliah sehingga mereka akan mudah mencerna dan bersemangat. Akan 

melahirkan keilmuan dan teori teori baru yang memperkuat atau bahkan mungkin 

belum ada di buku buku teks. Permasalahan dalam hal penulisan karya ilmiyah 

yang dihadapi oleh dosen ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya motivasi 

dari dalam diri dosen bersangkutan.  Hasil pengamatan dengan wawancara 

beberapa dosen  bahwa di UIN Raden Intan Intan Lampung Sudah di adakan 

upaya untuk meningkatkan motivasi dosen dalam hal penelitian, yakni dalam 

bentuk dana hibah penelitian. Para dosen membuat proposal penelitian dan 

mengikuti proses seleksi sesuai peraturan.  Hal ini tentu saja bukan menjadikan 

dosen sebagai sosok yang sekedar mengejar hibah dana yang diberikan, melainkan 

bertujuan meningkatkan motivasi mereka untuk lebih aktif dan peka terhadap 

pengembangan penelitian bagi dosen tersebut. Namun dana hibah yang diberikan 

ini belum cukup maksimal menyentuh seluruh dosen yang ada di Fakultas 
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Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung terlebih lagi karena proses pengajuan dan 

pelaporan yang juga masih sangat sulit.  

Nampaknya mengenai kinerja dosen pada aspek penelitian yang ada di 

UIN Raden Intan Lampung ini sesuai dengan model kinerja yang dikemukakan 

oleh Vroom yaitu bahwa kinerja adalah hasil perkalian antara kemampuan dan 

motivasi. Jika seseorang rendah pada salah satu komponen maka tingkat kinerja 

juga akan menjadi rendah. Untuk dosen pada fakultas UIN Raden Intan lampung 

sebenarnya sudah memiliki kemampuan yang baik, hanya motivasi saja yang 

kurang berkembang. Sehingga menyebabkan aspek kinerja pada penelitian 

menjadi kurang maksimal. 

 Temuan Dua, hasil analisis deskriptif untuk menunjukkan tingkat 

Kompetensi Dosen  dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung  berada pada katagori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa  

kompetensi dosen  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

masih perlu untuk ditingkatkan. Aspek yang mempengaruhi kompetensi dosen 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung  bervariasi pada 

masing-masing dosen  dilihat dari golongan, umur  dan jenis kelamin. Secara 

umum dosen di  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

yang paling baik kompetensinya  adalah dosen dengan golongan Guru Besar . Hal 

ini sesuai dengan pendapat Prihatin Tiyanto PH bahwa dosen yang sudah belajar 

beberapa tahun akan mendapatkan tambahan ilmu (teori) bahkan juga tambahan 

pengetahuan di lapangan sehingga menjadikan dosen semakin matang dan 

professional.  Tingkat Pendidikan yaitu usaha yang dilakukan secara sadar untuk 
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mengembangkan kemampuan,  kecakapan,  pengetahuan dan ketrampilan serta 

pembinaan kepribadian seumur hidup baik di dalam sekolah maupun di luar 

sekolah. Dengan demikian jelas bahwa seorang dosen dituntut  untuk selalu 

meningkatkan tingkat pendidikannya agar mencapai derajad akademik tertinggi 

dan bergelar guru besar, untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.9 

 Beberapa faktor penyebab minimnya kompetensi dosen diantaranya adalah 

minimnya keikutsertaan dalam pelatihan dan kegiatan ilmiah,  Banyaknya 

aktivitas dosen diluar jam kampus merupakan salah satu penyebab tidak 

maksimalnya kompetensi seorang dosen.  Pengembangan Kompetensi dosen  

dapat dilakukan dengan pelaksanaan diklat, dan aktif ikut serta dalam setiap 

seminar yang berkaitan dengan pengembangan profesi masing – masing  pada 

program studi. Ini patut menjadi perhatian semua pihak karena kompetensi dosen  

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja seseorang. Dalam 

beberapa penelitian sebelumnya seperti Tati Setiawati10, diperoleh data bahwa 

kompetensi dosen  memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja 

seseorang. Dan faktor kesejahteraan menjadi penting untuk diperhatikan dalam 

rangka meningkatkan kompetensi dosen . Terkait dengan usia, ada beberapa 

penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara usia dengan kompetensi 

dosen, sekurang-kurangnya sampai usia 60 tahun. Begitu pula dengan pengalaman 

kerja, karyawan yang lebih senior cenderung lebih berkompeten dibandingkan 

dengan karyawan yunior. Hal ini sesuai dengan  hasil data lapangan dimana dosen 

                                                
9 Prihatin Tiyanto PH, Kompetensi Dosen Hubungannya Dengan Praktek Organisasi 

Perguruan Tinggi Swasta Di Kopertis Wilayah Vi Jawa Tengah Akses, Jurnal Ekonomi dan 
Bisnis. Vol. 5 No. 9, April 2010 

10 Tati Setiawati, Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Dosen (Studi Kasus Di 
Fptk Upi) Media Pendidikan, Gizi dan Kuliner. Vol.1, No.01 November 2009 
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di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden intan lampung dosen dengan usia 

bertambah dan golongan yang lebih tinnggi memiliki kompetensi lebih baik. 

Dalam penelitian ada beberapa penjelasan dapat menjernihkan hasil temuan ini, 

yang paling masuk akal adalah bahwa kompetensi dosen  terus menerus 

meningkat pada para profesional dengan bertambahnya usia mereka, sedangkan 

non-profesional kompetensi  itu merosot selama usia setengah baya dan kemudian 

naik lagi pada tahun-tahun berikutnya. 

Temuan ketiga , hasil analisis deskriptif untuk menunjukkan tingkat 

tingkat kemampuan berfikir kritis mahasiswa  berada pada katagori sedang. Hal 

ini menunjukkan  indikasi bahwa kemampuan berfikir kritis mahasiswa masih 

perlu ditingkatkan. Perilaku nyata yang ditunjukkan mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung  dalam kelas diantaranya mahasiswa 

merasa kesulitan dalam mengemukakan ide – ide pemecahan masalah pada 

beberapa mata kuliah yang mareka pelajari, mahasiswa menjadi pasif dikelas, 

lebih banyak mendengar dan mencatat. Dalam hal ini , dosen Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung diharapkan dapat menstimulus agar 

mahasiswanya berpikir kritis. Bukan hanya supaya berpikir kritis, tetapi juga 

berpikir sistematis, maka sangat diperlukan pelatihan peningkatan kompetensi 

pedagogik yaitu berupa pelatihan berbagai macam strategi pembelajaran yang 

bersifat konstruktivistik  bagi dosen. 

 Temuan keempat , hasil analisis deskriptif untuk menunjukkan tingkat 

mutu pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung berada pada katagori cukup artinya kebermutuan pembelajaran di 
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Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung  masih perlu 

ditingkatkan. Aspek yang paling mempengaruhi mutu pembelajaran adalah adalah 

kemampuan dosen  dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif yakni 

menciptakan suasana kelas yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi mahasiswa  untuk berpartisipasi aktif. Secara umum, berdasarkan skor 

mutu pembelajaran, dosen dengan golongan Lektor Kepala, memiliki skor paling 

tinggi. Jika dilihat dari umur , data menunjukkan dosen memiliki skor  yang tidak 

jauh berbeda dalam hal kebermutuan. Belum efektif dan efisiennya proses 

pembelajaran di sebuah perguruan tinggi menjadi salah satu faktor rendahnya 

kepercayaan masyarakat pada perguruan tinggi. Mutu pembelajaran di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung  dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, selain sarana prasarana belajar yang masih kurang juga dipengaruhi oleh 

kinerja dosen sebagai kunci pokok keberhasilan proses pembelajaran. Melalui 

penelitian ini, diharapkan ada tindak nyata dari berbagai pihak termasuk rektor, 

dekan, lembaga lembaga terkait, dan masyarakat untuk saling bahu membahu 

membantu mengembalikan perguruan tinggi islam  pada derajatnya yang tinggi 

sebagai lembaga pencetak sarjana  yang memiliki kecerdasan intelektual, 

emosional dan spiritrual. 

2. Faktor-faktor yang Berkontribusi terhadap Mutu Pembelajaran dan 
Kemampuan Berfikir kritis mahasiswa  

 
Pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

pendidikan dan keberhasilan pendidikan sangat tergantung dengan kebermutuan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Diduga masalah 

mutu pembelajaran di perguruan tinggi islam  menjadi salah satu faktor 
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munculnya animo sebagian dari masyarakat kita enggan menyekolahkan anaknya 

di perguruan tinggi islam. 

 Hal ini setidak-tidaknya terlihat dari proses rekrutmen mahasiswa baru 

yang memperoleh jumlah mahasiswa yang tidak terlalu menggembirakan. Ironis 

memang, ditengah-tengah banyaknya Perguruan Tinggi Umum Negeri  maupun 

swasta bonafid yang terpaksa menolak banyak calon mahasiswa karena 

keterbatasan daya tampung, ternyata banyak perguruan tinggi islam  yang harus 

berjuang keras mendapatkan mahasiswa.  

Kebermutuan pembelajaran seorang dosen dapat dilihat dari berbagai 

faktor antara lain:  cara membuka dan menutup pembelajaran, kedalaman dan 

keluasan materi yang diberikan, lamanya bobot waktu belajar dan mengajar, 

variasi dalam strategi belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar, frekuensi 

tugas/pekerjaan rumah, frekuensi penilaian kemajuan pesertadidik berikut umpan 

baliknya, dan evaluasi proses dan hasil belajar yang tepat. Salah satu pihak yang 

paling bertanggung jawab terhadap mutu pembelajaran adalah dosen, karena 

dosen orang yang terjun langsung dalam mengelola pembelajaran. Untuk 

mengelola pembelajaran agar bermutu, dibutuhkan  dosen  yang  memiliki kinerja 

dan kompetensi yang tinggi. 

 Menurut Salim disebutkan, ada lima ukuran seorang pendidik dinyatakan 

profesional: 1) memiliki komitmen pada mahasiswa dan proses belajarnya; 2) 

secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkannya; 3) bertanggung 

jawab memantau kemajuan belajar siswa melalui teknik evaluasi; 4) mampu 
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berpikir sistematis dalam melakukan tugasnya; dan 5) seyogyanya menjadi bagian 

dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. 11 

Menurut Wijaya, kemampuan dasar profesional yang harus memiliki 

dosen/pengajar meliputi sepuluh hal, masing-masing dijelaskan dan dapat 

dikatakan sebagai indikator dalam pembelajaran dan sekaligus merupakan syarat 

agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik sebagai berikut :  

a. Penguasan bahan kuliah/ pelajaran dari setiap mata kuliah/ pelajaran yang 
diampunya dan pendalaman melalui perpustakan sehingga dapat menjadi 
informator yang merupakan sumber informasi kegiatan  pengajaran;  

b. Pengelolaan program belajar mengajar dan setiap mata kuliah yang 
diampunya; 

c. Pengelolaan kelas dengan mengatur tata ruang kelas yang menciptakan 
iklim belajar yang sesuai, sehingga memungkinkan dilaksanakan kegiatan 
proses belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa 
masing-masing;  

d. Pemakaian media sumber belajar; 
e. Pengelolaan interaksi belajar mengajar: 
f. Penguasan landasan-landasan kependidikan yang tampak dalam  perannya 

sebagai pribadi dan pendidikan dalam melaksanakan interaksi belajar 
mengajar;  

g. Pengelolaan fungsi program dan konseling di perguruan tinggi; 
h. Pengenalan dan penyelenggaraan administrasi perguruan tinggi sebagai 

proses meliputi kegiatan perencaan, pengorganisasian, penghargaan, 
perkoordinasi, dan pengawasan; 

i. Pemahaman terhadap prinsip-prinisp dan penafsiran hasil-hasil penddiikan 
guna keperluan pengajaran;  

j. Penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.12 
 
Sketsa singkat itu menunjukkan betapa tingginya tuntutan profesionalisme 

seorang dosen.  Secara kualitas, khususnya dengan memperhatikan latar belakang 

pendidikan dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

masih perlu ditingkatkan namun, faktor yang mempengaruhi Kemampuan Berfikir 

Mahasiswa  bukan hanya latar belakang pendidikan dosen semata. Banyak faktor 
                                                

11 Salim. Tanzimat, Vol. 10 Thn X Jul – Des 2010, h.16 
12 Cece Wijaya dan Rusyan, A. Tabrani. 2003. Kemampuan Dasar Guru dalam Proses 

Belajar Mengajar. Bandung : Remaja Rosdakarya. 
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lain yang  memberikan pengaruh terhadap kemampuan berfikir mahasiswa. 

Melalui penelitian ini telah dikaji secara empirik besarnya pengaruh kinerja dan 

kompetensi dosen  terhadap mutu pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Uraian berikut ini 

akan menjelaskan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian sebagai 

berikut: (1) kontribusi kemampuan berfikir kritis mahasiswa terhadap mutu 

pembelajaran; (2) kontribusi kinerja dosen terhadap mutu pembelajaran dan 

kemampuan berfikir kritis; (3 kontribusi kompetensi dosen  terhadap mutu 

pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis. 

 

3. Kontribusi Mutu Pembelajaran  terhadap Kemampuan berfikir kritis 

Mahasiswa. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mutu Pembelajaran   memberikan 

kontribusi sebesar 14 % terhadap Kemampuan berfikir kritis mahasiswa di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Dengan kekuatan 

hubungan sedang (0.379). Dengan kata lain, makin tinggi Mutu Pembelajaran  

maka akan makin tinggi Kemampuan berfikir kritis mahasiswa. Dengan demikian, 

untuk memperoleh kemampuan berfikir kritis  yang baik, diperlukan mutu 

pembelajaran yang baik pula. Keterkaitan yang erat mutu pembelajaran dengan 

berfikir kritis mahasiswa akan di bahas sebagai berikut. 

 Dalam Meningkatkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa  di perguran 

tinggi sangat ditentukan oleh mutu pembelajaran . Kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa  merupakan cara yang dapat digunakan mahasiswa untuk mendekati 
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informasi guna mengevaluasi apakah hal itu benar atau masuk akal atau tidak. 

Sebuah hasil yang dicapai mahasiswa  dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya melalui pendidikan yang memberdayakan, membuat 

individu menjadi mandiri, inovatif, berkarakter, dan berdaya saing. Kemampuan 

Berfikir Kritis mahasiswa akan baik jika dosen  mampu memberdayakan dan 

menempatkan mahasiswa  sebagai insan yang aktif dengan segenap potensi yang 

dimilikinya, mampu mengonstruksi pengetahuan dan pengalamannya. 

 Pendidik  harus mampu mengorganisasi lingkungan belajar sebaik-

baiknya, menggunakan pelajaran/alat peraga yang sesuai, menyusun bahan ajar 

dan memilih sumber belajar yang tepat, serta membangkitkan motivasi peserta 

didik untuk terlibat aktif dalam melakukan kegiatan belajarnya. Lebih lanjut 

Satori menegaskan bahwa kegiatan yang harus dilakukan dosen  tersebut telah 

menempatkan peran dosen sebagai “manager of Learning” yang berarti dosen 

sangat menentukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

produktivitas proses pembelajaran. 

 Melihat hasil data lapangan, dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Intan Lampung masih kurang dalam hal perencanaan mengajar, 

pelaksanaan mengajar, variasi strategi belajar mengajar, penilaian/evaluasi, dan 

pengembangan bahan ajar. Ini memang menjadi salah satu problem bagi 

perguruan tinggi, terutama kekurang mampuan dosen  dalam beberapa hal di atas, 

hasil wawancara dengan beberapa dosen , menunjukkan bahwa dalam proses 

belajar mengajar, dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  UIN Raden Intan 

Lampung  masih menggunakan metode konvensional padahal kurikulum sudah 
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berganti, artinya metode, media, alat evaluasi dan sebagainya harus berkembang 

mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Yang menarik dari analisis mutu 

pembelajaran adalah, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  UIN Raden Intan 

Lampung memiliki skor sangat tinggi frekuensi penilaian/kemajuan hasil belajar 

mahasiswa; di mungkinkan karena dosen selalu memberikan  penilaian dan 

umpan balik terhadap tugas dan pekerjaan mahasiswa. Namun demikian, pada 

indikator lainnya masih perlu ditingkatkan, karena akan berdampak pada 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa.    

Sudah selayaknya seorang dosen yang melakukan aktivitas mengajar dengan 

mutu pembelajaran  yang baik akan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap 

peningkatan kemampuan berfikir kritis mahasiswa. Dengan kata lain, kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa  tidak akan tercapai tanpa mutu pembelajaran yang baik 

pula. Makna mutu pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses pembelajaran yang mengandung arti efektivitas atau ketepatan dan efisiensi 

keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam  proses 

pembelajaran dengan indikator sebagai berikut: 1) Ketepatan desain bahan 

pembelajaran; 2) Lamanya bobot waktu belajar mengajar; 3) Variasi strategi 

belajar mengajar; 4) Frekuensi tugas/pekerjaan rumah yang diberikan; 5) 

Frekuensi penilaian/kemajuan hasil belajar siswa; 6) Pemanfaatan media dan 

sumber belajar yang tepat; 7) Iklim belajar yang kondusif (interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif); 

8) Teknik penilaian yang tepat. 
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 Maka  sebagai wujud dari  mutu pembelajaran , pelaksanaan tugas dosen 

dalam pembelajaran harus dapat menjawab empat persoalan mendasar yaitu: 1) 

kemana proses tersebut diarahkan?; 2) apa yang harus dibahas dalam proses?; 3) 

bagaimana cara melakukannya?; 4) bagaimana mengetahui berhasil atau tidaknya 

proses tersebut. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka dapat kita 

temukan rangkaian program pelaksanaan proses pembelajaran sebagai berikut: 1) 

mendesain bahan pengajaran serta menetapkan tujuan yang akan dicapai; 2) 

mempersiapkan bahan pelajaran dari berbagai sumber dan literature yang sesuai; 

3) memilih dan menetapkan pendekatan, strategi dan metode pelajaran yang tepat 

sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang sudah ditetapkan; 4) memilih, 

menetapkan dan melakukan penilaian proses dan penilaian hasil dengan 

menggunakan alat penilaian yang tepat. Jika keempat rangkaian kegiatan tersebut 

dilaksanakan guru dengan optimal dan maksimal maka dimungkinkan proses 

pembelajaran akan berjalan efektif dan efisien sehingga mutu pembelajaran akan 

baik dan terus meningkat. 

Menarik memang ketika kita mendiskusikan kemampuan berfikir mahasiswa  

terkait dengan Mutu Pembelajaran. Kebijakan dan program peningkatan mutu 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa 

setidaknya harus menyentuh aspek berikut  learningto know, learning to do, 

learning to be, learning to live together, and learning to transform one self and 

society.13 Dengan demikian, mahasiswa tidak sekadar tahu tetapi juga mampu 

mengonstruksi pengetahuan, terampil menerapkan pengetahuan yang dimiliki, 

                                                
13 Unesco (2009a). Education for Sustainable Development. France: Division for the 

coordination of United Nations priorities in education. 
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baik dalam konteks dirinya maupun lingkungan masyarakatnya. Sejalan dengan 

ini, fungsi institusi pendidikan adalah menciptakan lingkungan dan iklim belajar 

yang memungkinkan segenap potensi pembelajar teraktualisasikan. Sumber-

sumber belajar seperti perpustakaan, laboratorium, buku, jurnal, dan internet 

cukup tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Proses pembelajaran harus 

mampu memberikan inspirasi, menumbuhkan dan memperkuat rasa  

keingintahuan (curiosity) mahasiswa terhadap sesuatu. Rasa keingintahuan yang 

kuat akan menumbuhkan budaya belajar, keberanian bertanya, dan keinginan 

mencipta. 

Untuk menumbuhkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa  seorang dosen 

harus belajar secara terus menerus dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya. Tanpa semangat melakukan proses peningkatan kemampuan 

diri, dosen  tidak akan mampu membaca dan mengkaji fenomena masyarakat 

secara efisien, tidak akan mampu mengikuti perubahan ilmu pengetahuan  dan 

teknologi terutama perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan dan pada 

akhirnya dosen  akan jauh tertinggal dan ditinggalkan masyarakat.  

Kondisi riil di lapangan, kasus pada dosen di  UIN Raden Intan Lampung, 

keinginan dosen  untuk terus melakukan peningkatan diri  masih kurang, hanya 

ada beberapa sedikit dosen  termotivasi untuk meningkatkan kemampuan diri, 

melalui pelatihan, workshop, studi banding, dan dorongan agar dosen melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, minimnya  fasilitasi adanya 

forum-forum kajian ilmiah baik dari kalangan pemerintah maupun inisiatif yang 

datang dari dosen.   
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Kondisi di atas, sesuai dengan data yang diperoleh dari kemenristekdikti saat 

ini ada 197.380 dosen di Indonesia hanya 13% yang sudah berkualifikasi doktor.14 

Hal ini mengindikasikan secara umum bahwa dosen di Indonesia masih  

berkualifikasi rendah. Di tengah tingginya tuntutan peningkatan kualitas pada 

semua jenjang pendidikan, masalah ketersediaan dan rendahnya kualitas dosen 

memang memprihatinkan. Dengan demikian, sewajarnya jika mutu pembelajaran   

memebrikan pengaruh dan kontribusi yang sangat kecil terhadap kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa, sebab jika kita lihat dari sisi kualifikasi dan kompetensi, 

dosen masih jauh dari kata professional. Untuk memiliki kemampuan berfikir  

yang baik terutama jika dikaitkan dengan kemampuan mengelola proses belajar 

mengajar, maka tuntutan kompetensi menjadi kebutuhan dasar.  

Permasalahan di atas mengundang banyak pihak untuk ikut berpartisipasi 

memperbaiki dan memberdayakan Perguruan Tinggi Islam ke depan, terutama 

kebijakan dan komitmen pemerintah untuk mendukung Perguruan Tinggi Islam 

dalam banyak hal. Selain itu, Mutu Pembelajaran  akan menjadi optimal, bilamana 

diintegrasikan dengan komponen civitas akademika diperguruan tinggi islam, 

apakah itu pimpinana perguruan tinggi islam, dosen, mahasiswa dan lembaga 

terkait. Namun, apapun yang dilakukan pemerintah atau dukungan persekolahan 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran, tidak akan berhasil tanpa adanya usaha 

dari dosen  itu sendiri. Diperlukan adanya kesadaran pada diri sendiri dibarengi 

dengan niat yang ikhlas dan bersih, inisiatif, dan kemauan dosen untuk senantiasa 

dan secara terur menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang 

diperlukan guna peningkatan kualitas dalam proses pembelajaran sebagai tenaga 

                                                
14 Suwatno, Republika – 08 / 05/ 2018 
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professional. Dosen pada Perguruan Tinggi Islam  harus mulai berbenah diri dan 

melakukan perubahan-perubahan agar kualitas  hari ini akan lebih baik dari 

kualitas hari kemarin dan tentunya kualitas  masa depan lebih baik dari kualitas 

hari ini. Selain dari sisi dosen, muatan mata kuliah yang mengacu pada kegiatan 

berfikir kritis di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

masih sangat minim yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, metodologi 

Penelitian. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar dosen  

menyampaikan mata kuliah ini hanya dengan caramah saja. Padahal mata kuliah 

ini semestinya harus disampaikan dengan metode yang dapat menggugah 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa. 

 

4. Kontribusi  Kinerja Dosen  terhadap Mutu Pembelajaran dan 
Kemampuan Berfikir Kritis 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  kinerja dosen memberikan 

pengaruh terhadap Mutu Pembelajaran sebesar 0.570 sedangkan pengaruhnya 

terhadap Kemampuan berfikir kritis mahasiswa sebesar 0.470 . Kontribusi yang 

disumbangkan oleh Kinerja dosen  terhadap mutu pembelajaran  sebesar 32%, 

sedangkan pada kemampuan berfikir kritis  sebesar 14%. Artinya kinerja dosen 

yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu pembelajaran  

dan  kemampuan berfikir kritis mahasiswa. Dan kinerja dosen menjadi syarat 

mutlak bagi sebuah organisasi seperti Perguruan tinggi keagamaan islam  untuk 

melakukan Learning Organization (pembelajaran organisasi). 

Organisasi-organisasi pembelajaran seperti perguruan tinggi, dan 

sejenisnya merupakan bagian dari pranata sosial tempat orang menjalani proses 
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kemanusiaan dan pemanusiaan. Roda pendidikan di perguruan tinggi  terutama 

digerakkan oleh pejabat perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa.  Perguruan tinggi  

sebagai sebuah organisasi pembelajaran harus senantiasa melakukan pembelajaran 

secara terus menerus. Dosen sebagai manusia organisasional sejati adalah manusia 

pebelajar. Sudarwan Danim, menjelaskan proses dari manusia pembelajar 

setidaknya melibatkan lima hal. Pertama, kesadaran kognisi dan afeksi untuk 

menerima stimulant muatan belajar. Kedua, muatan material yang memiliki nilai-

nilai kemaslahatan untuk dipelajari. Ketiga, melihat, mendengar, dan mengerjakan 

sesuatu sebagai perbuatan belajar. Keempat, mengintegrasikan pengetahuan baru 

dengan apa yang mereka siap ketahui. Kelima, perubahan perilaku yang muncul 

dari perbuatan belajar. 15 

Dalam konteks keorganisasian, manusia organisasional secara kontinyu 

melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran manusia organisasional 

dilakukan terkait langsung dengan kebutuhan riil organisasi dan kebutuhan 

manusia pebelajar itu sendiri. Melihat fenomena kondisi perguruan tinggi islam 

yang jauh tertinggal dari perguruan tinggi umum lainnya, maka pembelajaran 

organisasi di perguruan tinggi islam menjadi sebuah keharusan. Pembelajaran 

organisasi di perguruan tinggi islam  tidak mungkin dapat dilepaskan kaitannya 

dengan pembelajaran individual dalam penelitian ini adalah dosen yang 

melakukan pembelajaran. Karena konsepsi pembelajaran organisasi bermakna 

bukan organisasi yang belajar, melainkan manusia organisasilah yang 

melakukannya, baik pada tingkat individu maupun kelompok.  

                                                
15 Sudarwan Denim, Menjadi komunitas pembelajar: Kepemimpinan transformasional 

dalam komunitas organisasi pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) h. 195 
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Pembahasan berikut ini akan menyajikan esensi dari kinerja dosen sebagai 

bagian dari pembelajaran organisasi dan memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap mutu pembelajaran  dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa. Kinerja 

dosen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kewajiban seorang dosen 

yang tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi  yang mencakup aspek 

pendidikan dan pengajaran( Tugas dosen sebagai murobbi), penelitian (dosen 

sebagai Mu’allim) , dan pengabdian kepada masyarakat (dosen sebagai 

mu’addib). 

Sebuah perguruan tinggi yang baik harus mensinkronkan ketiga aspek  

tersebut. Dasar pemikiran ini dilandasi oleh keinginan yang besar agar sebuah 

perguruan tingggi tidak hanya memproduksi manusia ber-ilmu dan berpikir secara 

konseptual tetapi tidak memiliki kepekaan sosial atau kepedulian lingkungan 

ditengah tengah kehidupannya. Karenanya konsep menara gading bagi perguruan 

tinggi hasus dihilangkan. Hal ini dilandasi oleh konsep bahwa manusia itu di 

samping sebagai yang memiliki kemampuan intelektual/akademik juga sekaligus 

sebagai makhluk sosial dan karenanya secara niscaya ia harus memperhatikan 

lingkungan kehidupannya. Manusia harus ramah dengan lingkungan dan peduli 

terhadap sesama. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa mutu pembelajaran  

meliputi berbagai aspek dan untuk mencapai proses pembelajaran  yang baik 

diperlukan faktor-faktor pendukung, salah satu factor yang dapat meningkatkan 

mutu pembelajaran  adalah kinerja dosen. Dosen  adalah profesi yang kompetitif. 

Oleh karena itu dosen harus siap untuk diuji kompetensinya secara berkala untuk 
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menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat professional yang terus 

berkembang. Dimasa depan dapat dipastikan bahwa profil kelayakan dosen  pada 

aspek-aspek pendidikan dan pengajaran akan ditekankan pada kemampuan 

membelajarkan mahasiswasiswa, dimulai dari menganalisis, merencanakan atau 

merancang, mengembangkan, mengimplementasikan dan menilai pembelajaran 

yang berbasis penerapan teknologi pendidikan. Dalam saratri hampir seluruh 

upaya reformasi pendidikan, seperti pembaharuan kurikulum, pelaksanaan metode 

mengajar dan sebagainya amat tergantung pada pendidik. Lebih lanjut Saratri 

mengatakan bahwa pendidik dituntut untuk melakukan reformasi pendidikan, 

diantaranya: 1) bagaimana dia mampu memanfaatkan semaksimal mungkin 

sumber-sumber belajar dari luar sekolah; 2) perombakan secara struktural 

hubungan antara pendidik dan peserta didik seperti layaknya perhubungan 

pertemanan; 3) penggunaan teknologi pendidikan modern dan penguasaan iptek; 

4) kerja sama dengan teman sejawat antar lembaga pendidikan; 5) kerja sama 

dengan komunitas lingkungannya, dan sebagainya.16 

Melihat fenomena di atas, secara eksternal dosen  memang di tuntut untuk 

meningkatkan kinerjanya maka dosen  harus melakukan pembelajaran dengan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya secara terus menerus. Tanpa 

kinerja dosen akan jauh tertinggal dari rekan seprofesinya bahkan jauh tertinggal 

dari mahasiswanya. Apatah lagi sekarang, mahasiswa didik kita sudah mampu 

mengakses internet dengan mudah dan mendapatkan berbagai informasi-informasi 

                                                
16 Saritri Wilonoyudho, Merenungkan Perjalanan Hidup Guru, (Kompas Cyber Media 12 : 

2001) 
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terkini baik yang terkait dengan materi pelajaran maupun informasi-informasi 

lainnya.  

Terkait dengan Kinerja dosen yang ditunjukkan dalam  tiga dimensi 

kinerja dosen, yaitu dalam kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat.  Purwanto, menyebutkan ada beberapa alasan 

mengapa pendidik  harus selalu meningkatkan diri dan kinerjanya: pertama, 

persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas dosen  secara lintas 

Negara. Kedua, sebagai professional, seorang dosen  harus mengikuti tuntutan 

perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki 

pelayanan yang lebih baik.17 Cara satu-satunya untuk memenuhi standar kinerja 

yang professional adalah dengan belajar secara terus menerus sepanjang hayat, 

dengan mengembangkan diri, membuka diri dengan mendengar dan melihat 

perkembangan baru. 

Diskusi di atas memberikan makna bahwa kinerja dosen  sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan Mutu pembelajaran. Terkait dengan mutu 

pembelajaran, proses pembelajaran tidak akan bermutu, melainkan dengan dosen 

yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. 

Seperti diuraikan sebelumnya, mutu pembelajara erat kaitannya dengan efektivitas 

dan efisiensi proses pembelajaran yang diukur melalui kemampuan mendesain 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran sampai mengevaluasi hasil 

belajar. Untuk melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut, dibutuhkan dosen yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Satu hal yang perlu 

                                                
17 M. Ngalim Purwanto. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 2002)h.3 
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diperhatikan adalah, dunia semakin berubah, informasi, teknologi, situasi dan 

kondisi juga berubah. Tuntutan masyarakat akan mutu pembelajaran juga berubah 

seiring dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, ini artinya, dalam 

melaksanakan proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan dosen juga 

harus berubah, ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. 

Hanya dosen  yang melakukan peningkatan diri dan memperbaiki kinerja  yang 

dapat mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Dan mutu pembelajaran terbaik 

adalah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian seorang dosen. Dengan 

demikian, kinerja  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu 

pembelajaran. Upaya-upaya dosen  dalam melakukan peningkatan kinerja  pada 

akhirnya memerlukan adanya  dukungan dari semua pihak yang terkait agar 

benar-benar terwujud. Pihak-pihak yang harus memberikan dukungannya tersebut 

adalah pejabat pada perguruan tinggi, lembaga terkait,  pemerintah, stakeholder 

dan juga masyarakat. 

Berkaitan dengan kemampuan berfikir kritis mahasiswa, bahwa dengan 

meningkatnya kinerja dosen dalam aspek  Pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian masyarakat adalah  pada  peningkatan kualitas mutu pembelajaran  

lulusan yang berdampak pada peningkatan kemampuan berfikir kritis mahasisawa 

yang mengakibatkan peningkatan kualitas lulusan.  Hal tersebut menjadikan 

semakin puasnya masyarakat sebagai  pengguna  lulusan, utamanya mahasiswa, 

dosen sendiri, masyarakat, dan pemerintah maupun  lembaga-lembaga 

nonpemerintah. Kepuasan stakeholder sesuai dengan semakin terealisasinya visi, 

misi, dan tujuan perguruan tinggi. 
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5. Kontribusi Kompetensi Dosen Terhadap Mutu Pembelajaran  dan 

Kemampuan berfikir kritis mahasiswa 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dosen  secara siginifikan 

berpengaruh terhadap Mutu Pembelajaran  dengan kekuatan hubungan sebesar 

0,60 dan terhadap Kemampuan berfikir kritis Mahasiswa  sebesar 0.417. 

Kontribusi yang disumbangkan  kompetensi dosen  terhadap mutu pembelajaran  

adalah 36% dan terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa 17,4%.  Ini 

mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan Mutu Pembelajaran dosen Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung dapat dilakukan dengan 

meningkatkan Kompetensi dosennya. Arah tindak lanjut dari makna yang 

terkandung dalam temuan ini memerlukan adanya upaya peningkatan kompetensi 

dosen  dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. 

Dosen dengan kompetensi tinggi merupakan aset perguruan tinggi yang 

sangat berharga. Kompetensi Dosen  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya 

dapat dilakukan (be able to do) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, 

perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. 

Kompetensi juga  diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya. Mengacu kepada landasan yuridis formal UU 

Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi dosen  meliputi 
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kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional 18 

 Dari data hasil penelitian pada Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Intan Lampung ditemukan bahwa kompetensi dosen  memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap mutu pembelajaran  dan secara otomatis 

mempengaruhi juga kemampauan berfikir kritis mahasiswa. Pembanguna kualitas 

akademik harus dimulai dari dosen sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi 

dosen memiliki tugas yang sangat berat dan kompleks, tidak terbatas pada saat 

berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas yang lazim disebut dengan 

proses belajar mengajar. Di sisi lain dosen juga sebagai designer, administrator, 

evaluator, konselor dan lain sebagainya sesuai kompetensi yang dimilikinya.   

 Pada beberapa negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, 

kompetensi dosen  cenderung berpusat pada dampaknya terhadap mutu 

pembelajaran, sehingga banyak penelitian yang dirancang untuk menilai dampak 

kompetensi   dosen terhadap  mutu pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa 

kompetensi dosen menjadi penting untuk diperhatikan jika ingin menaikkan mutu 

pembelajaran di perguruan tinggi. Tuntutan peningkatan kompetensi dosen  

memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi lainnya karena terkait 

dengan tugas yang menghasilkan moral force  bangsa. Untuk memenuhi tuntutan 

tersebut, dosen di Perguruan Tinggi perlu meningkatkan kualitas proses 

pembelajarannya agar lebih kompetitif dan komprehensif. Saat ini berbagai 

wacana pengembangan mutu pembelajaran di Perguruan Tinggi sudah semakin 

                                                
18 Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005. Undang-Undang Guru dan Dosen. Jakarta: 

Sinar Grafika 
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banyak didiskusikan, misalnya: Problem Based Learning, Student Centered 

Learning, distance Learning dan sebagainya. Konsep-konsep tersebut mengarah 

pada  upaya penumbuhan semangat kewirausahaan (entrepreneurial spirit)  dan 

peningkatan soft skill  serta success skill bagi  lulusan perguruan tinggi. Jika 

ditelusuri lebih jauh, konsep-konsep tersebut perlu dibarengi oleh kemampuan 

Perguruan Tinggi (tenaga pengajar) dalam menyusun kurikulum holistik yang 

mengembangkan tiga aspek penting seperti: pengembangan potensi kecerdasan 

intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spirit (SQ).  Karena 

peran dosen sebagai  pembimbing dalam rangka meningkatkan mutu 

pembelajaran tidak hanya mampu membimbing para mahasiswanya secara eksak 

saja. Namun sangat diperlukan mahasiswa-mahasiswa yang memang baik secara 

moral, Sehingga tidak hanya maju secara teknologi maupun ekonominya saja 

namun para pemudanya juga mempunyai moral yang baik. Dalam segi sosial pun 

akan didapatkan para pemuda yang peduli terhadap kehidupan sosial yang ada di 

sekitarnya.  

 Berkenan dengan kemampuan berfikir kritis,  kompetensi dosen  juga 

memberikan kontribusi terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa walaupun 

tidak sebesar kontribusi terhadap mutu pembelajaran.  Kompetensi dosen yang 

terdiri dari kompetensi pedagogis atau kemampuan dosen mengelola 

pembelajaran; kompetensi kepribadian atau standar kewibawaan, kedewasaan, dan  

keteladanan; kompetensi profesional atau kemampuan dosen untuk menguasai 

content dan metodologi pembelajaran; dan kompetensi sosial atau kemampuan 

dosen untuk melakukan komunikasi sosial, baik dengan mahasiswa maupun 
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masyarakat luas, secara parsial dalam penelitian ini berkontribusi signifikan 

terhadap kemampuan berfikir kritis mahasiswa. Meningkatnya kompetensi 

pedagogic seorang dosen pada sebuah perguruan tinggi maka akan mampu 

memberdayakan menempatkan mahasiswa sebagai insan aktif dan dengan 

segenap potensi yang dimilikinya, mampu mengonstruksikan pengetahuan dan 

pengalamannya. Serta mampu menggunakan akal sehatnya dengan baik dan dapat 

memecahkan masalah untuk mengambil keputusan secara efisien dan efektif. 

6. Kontribusi Kinerja dan Kompetensi Dosen Secara Bersama-sama 
terhadap Mutu Pembelajaran  dan Kemampuan Berfikir Kritis 

 
Kinerja dan kompetensi Dosen  secara bersama-sama berkorelasi terhadap 

Mutu Pembelajaran  dengan kekuatan korelasi kuat (0,715), sedangkan terhadap 

mutu pembelajaran berkorelasi sedang (0.543). Kontribusi yang disumbangkan 

kedua variabel bebas terhadap Mutu Pembelajaran  sebesar 51.1%% dan 

kontribusinya terhadap Kemampuan Berfikir kritis  29%.  

Hasil analisis data di atas mengindikasikan bahwa Kinerja dan 

Kompetensi Dosen  patut menjadi perhatian kita dalam rangka meningkatkan 

Mutu Pembelajaran. Jika kita melihat hasil analisis jalur kedua variabel bebas 

terhadap mutu pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa, diperoleh 

data Kinerja dan Kompetensi dosen  berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

mutu pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa, artinya ada 

variabel lain yang mempengaruhi Kinerja dan Kompetensi dosen  terhadap mutu 

pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa.  
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H. Keterbatasan Penelitian 

 Menyadari kodrati sebagai manusia yang tidak luput dari kesilapan dan 

kekurangan, maka dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan dan 

kelemahan yang tidak dapat dihindari. 

 Pertama, pendekatan penelitian positivisme yang menggunakan metode 

kuantitatif mendapat kesulitan dalam mengukur hal-hal yang bersifat kualitatif. 

Misalnya dari aspek kompetensi dosen sangat bersifat individualistik dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga terdapat unsur bias dalam 

menggeneralisasikan temuan penelitian 

 Kedua, instrumen penelitian variabel kinerja dosen, kompetensi dosen, 

mutu pembelajaran dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa adalah berupa 

angket yang bersifat self evaluating artinya responden mengevaluasi diri sendiri, 

sehingga dimungkinkan ada responden yang memberikan jawaban tidak pada 

keadaan sebenarnya, walaupun instrumen telah dirancang semaksimal mungkin, 

bahkan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  


