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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia dewasa ini berkembang tanpa batas karena tuntutan kualitas 

produk suatu aktivitas dalam era globalisasi semakin tinggi. Termasuk juga 

dunia pendidikan dituntut harus dapat memiliki output berupa sumber daya 

manusia yang berkualitas. Arti berkualitas disini adalah mereka yang 

memiliki kompetensi terhadap disiplin ilmunya dan mampu diterima di pasar 

tenaga kerja dan setaraf dengan kualitas output dari negara maju. Peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, khususnya Perguruan 

Tinggi sangat didukung dengan adanya dosen, hal ini dikarenakan dosen 

merupakan salah satu komponen yang menentukan keberhasilan kegiatan 

pendidikan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat (UU 14/2005 Pasal 1 butir 2). 

Penilaian kinerja terhadap dosen sangat perlu untuk dilakukan. Mulai 

tahun 2008, ada program penilaian kinerja dosen yang dinamakan Sertifikasi 

Dosen. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada 

dosen yang bertujuan untuk menilai profesionalisme dosen guna menentukan 

kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, melindungi profesi dosen 

sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, meningkatkan proses dan 
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hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. 

Di dalam Sertifikasi Dosen ada empat (4) kompetensi yang wajib dinilai dari 

seorang dosen yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan 

kepribadian. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan 

sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan 

tugas 

profesionalnya(http://ditnaga.dikti.go.id/ditnaga/files/serdos/BUKU_I_SERD

OS_2010.pdf). 

Pelaksanaan program Sertifikasi Dosen ini diharapkan dapat membawa 

dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi 

khususnya bagi mahasiswa. Salah satu dampak positif dari adanya program 

Sertifikasi Dosen yaitu  adanya umpan balik antara dosen dan mahasiswa. 

Umpan balik yang dimaksud di sini seperti dengan kegiatan belajar mengajar 

yang terarah karena dosen yang telah tersertifikasi dapat menguasai 

kurikulum program studi berbasis kompetensi sehingga mahasiswa 

mendapatkan pengetahuan yang selalu up to date sehubungan dengan dunia 

era globalisasi ini. Program Sertifikasi Dosen pun akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas output bidang pendidikan di Perguruan Tinggi yang 

tidak lain adalah mahasiswa. 

Pentingnya adanya program Sertifikasi Dosen sebagai wujud dari 

penilaian kinerja dosen yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dunia 

pendidikan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh mahasiswa 
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sebagai output dalam dunia pendidikan, maka penulis tertarik untuk memilih 

judul “ PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI KOMPETENSI DOSEN DI 

FAKULTAS EKONOMI UNIKA SOEGIJAPRANATA ”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kompetensi dosen 

yang sudah mendapat Sertifikasi Dosen tanpa melihat perbedaan mata kuliah 

yang diampu. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi 

mahasiswa mengenai kompetensi dosen yang sudah mendapat Sertifikasi 

Dosen dalam bidang pengajaran? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

mengenai kompetensi dosen yang sudah mendapat Sertifikasi Dosen dalam 

bidang pengajaran. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain yaitu : 
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a. Bagi Dosen, Jurusan/Fakultas sebagai sarana evaluasi untuk 

pengembangan kualitas pengajaran dan peningkatan kualitas di 

Jurusan/Fakultas. 

b. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

sebagai pemenuhan syarat kelulusan tingkat Strata-1. 

c. Menjadi referensi bagi penelitian di masa yang akan datang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam lima bab yang 

saling berkaitan, untuk dapat memberikan gambaran mengenai isi dan 

pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika 

penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Merupakan bab pendahuluan yang akan mengurai tentang latar 

belakang penelitian, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan, 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat konsep, teori 

sebagai penganut dalam skripsi ini. Dalam bab ini juga akan 

dibahas mengenai kerangka pikir dan definisi operasional dalam 

penelitian. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 

pemilihan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang berisikan 

gambaran umum objek penelitian serta analisis dan 

pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisi 

tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 

dapat disampaikan oleh penulis. 
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