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ABSTRAK 

Abror, Hendri Andi M. dan Ramel Y. 2008. Pengembangan Standar Mutu 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Padang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetallui (1) Indikator mutu Program Studi 
. . Pendidikan FE UNP; (2) Parameter standar mutu Program Studi Pendidikan FE UNP; 

(3) Tingkat pencapaian kinerja Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP; (4) 
Sistem evaluasi peningkatan mutu Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan populasi dosen-dosen yang 
mengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP, Mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP tahun masuk 2003-2006 dan alumni Program 
Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP. Teknik pengambilan sampel dengan purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan, akan dilakukan wawancara dan dengan 
menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang kemudian dianalisis dengan 
pendekatan frekuensi dan diagram kartesius. 

Penelitian ini memberikan hasil yaitu (1) Mutu Pelayanan dinilai mahasiswa , 
alumni dan dosen sudah cukup baik tetapi ada beberapa ha1 yang masih kurang yaitu 
kemampuan prodi PE untuk menjamin mahasiswa lulus dengan IPK di atas 3, 
kemampuan prodi PE untuk menjamin lulusan cepat mendapatkan pekerjaan, dan 
kemampuan prodi PE untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan 
administrasi (sesuai SOP); (2) Mutu Hasil didik program studi Pendidikan Ekonomi 
juga sudah cukup baik dengan rerata di atas 3, namun mahasiswa ,alumni dan dosen 
menilai kemampuan lulusan bersaing di tingkat nasional dan kemampuan lulusan 
membangun jaringan dengan dunia kerja, kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
global dianggap penting namun memiliki kinerja yang kurang bagus; dan (3) Mutu 
Proses Pembelajaran juga dinilai sudah cukup baik. Mahasiswa, alumni dan dosen 
menilai beberapa faktor yang masih kurang adalah kemampuan prodi Pendidikan 
ekonomi dalam melakukan pemberian nilai yang transparan, kemarnpuan prodi 
Pendidikan ekonomi dalam mengarahkan kemampuan lulusan untuk membangun 
jaringan dengan dunia kerja, kemampuan prodi pendidikan ekonomi dalam melakukan 
pemberian nilai yang sesuai dengan aturan, serta kemampuan prodi pendidikan 
ekonomi melalui dosen dalarn memberikan bahan perkuliahan terbaru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
. . 
Dunia dewasa ini tanpa batas karena semakin derasnya arus globalisasi 

dan informasi sebagai isu sentral. Tuntutan kualitas produk suatu aktivitas dalam 

dunia globalisasi juga semakin tinggi. Bisa dikatakan, semua sisi kehidupan yang 

menghasilkan produk baik barang maupun jasa, termasuk dunia pendidikan tinggi 

juga dituntut memiliki kualitas yang unggul dalam persaingan. Output dari 

pendidikan tinggi berupa sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki 

kompetensi terhadap disiplin ilmunya dan mampu diterima di pasar tenaga kerja 

setaraf dengan kualitas output dari negara maju merupakan tantangan yang tidak 

dapat dipungkiri. 

Dalam PP No. 6011999 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi adalah pusat 

pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tempat 

pembinaan masyarakat ilmiah yang mencintai ilmu dan memiliki cita-cita luhur, 

tempat membina kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan 

pelaksanaan penelitian untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. 

Sebagaimana halnya produk barang, pendidikan dituntut untuk 

menghasilkan produk bermutu. Suatu produk dapat dianggap bermutu apabila ia 

memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan harapan pelanggan 

(customers) secara terpadu, harmonis dan sinergis. 

Mutu didefinisikan oleh Crosby (1979: 9) sebagai paduan sifat-sifat 

produk, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan langsung atau tak langsung, baik kebutuhan yang yang dinyatakan 



(tersurat) maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan. Dengan demikian, 

mutu terpadu meliputi berbagai aspek yang terjadi dalam rangkaian kegiatan yang 

dilakukan atau dihasilkan oleh organisasi jasa. 
-. 

Suatu perguruan tinggi selalu bercirikan suatu satuan organisasi 

profesional, dimana hasil dan dampak yang tersalwkan - k e  masyarakat sangat 

ditentukan oleh kemampuan dan kinerja civitas akademika yang dilandasi oleh 

kreativitas dan kecerdikan. Fenomena menarik yang patut dicermati dari lulusan 

perguruan tinggi di Indonesia adalah ketidakmampuan lulusan itu untuk cepat 

beradaptasi dengan kebutuhan dunia industri modern. Hal ini berakibat pada 

tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi di lndonesia dari waktu ke waktu 

terus mengalami peningkatan. Pada sisi lain tenaga-tenaga kerja asing yang 

berasal dari perguruan tinggi luar negeri terus berdatangan ke Indonesia untuk 

memasuki pasar tenaga kerja di Indonesia. 

Terdorong oleh kenyataan tersebut, Pemerintah melalui Menteri 

Pendidikan menerbitkan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, selanjutnya Departemen Pendidikan Tinggi (DIKTI) merumuskan 

model sistem Quality Assurance yang dikenal Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi (SPM-PT). Diharapkan model (SPM-PT) ini dapat menjadi 

pedoman bagi Perguruan Tinggi di lndonesia dalam memenuhi kriteria kualitas 

sistem pendidikan nasional. 

Hal itu juga dipertegas oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 2 1 dinyatakan: 

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 
penjaminan dan penetapan rnutu pendidikan terhadap 



berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban 
penyelenggaraan pendidikan. 

Maka dari itu tuntutan penerapan sistem Quality Assurance di suatu lembaga 
. . 

pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya kualitas output 

yang mampu bersaing di pasar global. Quality Assurance di sebuah Perguruan 

Tinggi tidak hanya disampaikan melalui slogan semata, tetapi perlu juga langkah- 

langkah nyata, terpadu, dan terintegrasi dari keseluruhan sistem dan komponen 

pendukung di Perguruan Tinggi. 

Program studi merupakan sub sistem dan ujung tombak dari perguruan 

tingi mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian visi dan 

misi universitas. Kinerja program studi menjadi alat ukur bagi keberhasilan 

programs studi dalam menjalankan aktivitasnya. Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FE UNP adalah salah satu institusi yang menghasilkan sarjana 

kependidikan di bidang ekonomi. Saat ini, Program Stildi ini mempunyai empat 

keahlihan: I )  Keahlihan Pendidikan Akuntansi, 2) Keahlihan Adminstrasi 

Perkantoran, 3) Keahlihan Tata Niaga, dan 4) Keahlihan Ekonorni Koperasi. 

Tujuan pogram studi ini adalah dihasilkan sarjana pendidikan bidang ekonomi 

yang memiliki kemampuan memiliki kemampuan akademik yang tinggi dan 

profesional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

Untuk mengevaluasi sejauhmana tujuan dicapai, Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FE UNP pada tahun 2005 telah melakukan evaluasi diri 

dengan menggunakan beberapa indikator seper-ti pada tabel berikut ini: 



Tabel 1: Hasil Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP 
- - - 

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang dicapai oleh Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FE UNP belum dapat dikatakan baik. Ini dikarenakan belum 

adanya standar yang harus dicapai. Padahal standar dibutuhkan oleh Program 

studi sebagai acauan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan 

misinya. Acuan dasar tersebut antara lain nieliputi kriteria dan kriteria minimal 

dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu Program Sti~di agar dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan 

sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan 

akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu 

juga merupakan kompetensikualitas minimum yang dituntut dari lulusan, 

yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Indikator 

Rata-rata IPK Mahasiswa 

Rata-rata waktu studi 

Rata-rata waktu tunggu 

mendapatkan pekerjaan 

Hasil 

3.12 

5 Th 

2 Th 

Rata-rata waktu mahasiswa 9 Bln 

menyelesaikan skripsi 

Rata-rata nilai TOEFL mahasiswa < 400 



B. Perurnusan Masalah 

Upaya peningkatan mutu telah men.jadi perhatian utama dunia pendidikan, 

yang pada prinsipnya adalah menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai manfaat 
. . 

tinggi serta sesuai dengan kebutuhan. Sesuatu yang bermanfaat tidak berguna 

apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, demikian sebaliknya. Nilai manfaat dan 

kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan, masyarakat, dunia kerja merupakan 

aspek-aspek mutu yang amat penting. 

Banyaknya ragam kebutuhan mendorong program studi untuk 

mengidentifikasi dan melakukan analisis kebutuhan pelanggan dan selanjutnya 

menyusun standar mutu sehingga dapat di-jadikan dasar acuan dalam melakukan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Maka rumusan masalah penelitian 

ini: 

1. Apa saja indikator mutu Program Studi Pendidikan FE UNP? 

2. Apa parameter standar mutu Program Studi Pendidikan FE UNP? 

3.  Seberapa jauh pencapaian target mutu Program Studi Pendidikan FE UNP? 

4. Bagaimana sistem evaluasi yang digunakan dalam meningkatkan mutu 

Program Studi Pendidikan FE UNP? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini: 

1 .  Untuk mengetahui indikator mutu Program Studi Pendidikan FE UNP. 

2. Untuk mengeahui parameter standar mutu Program Studi Pendidikan FE UNP. 

3. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Program Studi Pendidikan 

Ekono~ni  FE UNP. 



.. . 

4. Untuk mengetahui sistem evaluasi peningkatan mutu Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FE UNP 



BAB I1 

KAJIAN TEORI 

A. Pendidikan Sebagai Sistem 
. . 

Dalam Dictionaly ofEducation, pendidikan merupakan: a) proses dimana 

seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah lakt1 

lainnya dalam masyarakat dimana dia hidup, b) proses sosial dimana orang 

diharapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga 

mereka dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan sosial dan 

kemampuan individual yang optimum. 

Sedangkan sistem adalah suatu kumpulan elemen yang bisa dikenali 

seprti: orang, objek, kegiatan, rekaman informasi, dan sebagainya yang saling 

berhubungan dan beraitan satu sama lain dalam suatu proses atau struktur yang 

memiliki fungsi organisasi guna membuahkan hasil (Jogiyanto, 2004: 15). Dengan 

demikian, dapat diidentifikasi bahwa sistem mengandung komponen yang saling 

berkaitan, merupakan satu kesatuan, dan bertujuan. 

Pembahasan pendidikan sebagai suatu sistem, dapat dilihat dari dua hal, 

yaitu: tinjauan pendidikan secara mikro, tinjauan pendidikan secara makro ( 

Wahyudin, dkk, 2004:3.16). Secara mikro, garapan pendidikan dapat dilihat dari 

pada beberapa komponen pokok yitu:l) tujuan; 2) bahan; 3) pendidik; 4) peserta 

didik; 5) proses; 6) hasil; 7) balikan. Dalam kajian mikro ini, unsur pendidik dan 

peserta didik, serta interaksi keduanya merupakan isu utama dalam suatu program 

pendidikan. Polanya lebih merupakan pendidikan, sebagai upaya mencerdaskan 

peserta didik melalui proses interaksi dan komunikasi, yaitu ada pesan yang akan 



disarnpaikan dalarn bentuk bahan ajar. Isi pesan dirancang sedernikian rupa sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Kernudian fungsi pendidik lebih rnerupakan 

sebagai pengirirn pesan rnelalui kegiatan pernbelajaran di kelas maupun di luar 

kelas. Sedangkan peserta didik lebih merupakan penerirna pesan. 

Dalarn kajian rnakro, sistern pendidikan rnenyangkut berbagai kompoen 

yang lebih luas lagi, yaitu masukan, proses, dan keluaran (Arikunto, 1984:3). 

Masukan (input). Ada empat jenis ~nasukan pendidikan, yaitu terdiri dari 

a) sistern nilai dan pengetahuan, seperti: falsafah negara, tujuan pendidikan 

nasional. b) surnber daya rnanusia, termasuk di dalamnya rnsyarakat, peserta 

didik, pendidik. c) rnasukan instrumental seperti: perangkat kurikulum, panduan, 

silabi. d) masukan sarana terrnasuk di dalarnnya fasilitas dan sarana pendidikan 

yang harus disiapkan. 

Proses yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar 

rnengajar. Dalarn kornponen proses ini termasuk di dalarnnya telaah kegiatan 

belajar dengan segala dinarnika dan unsur yang mernpengaruhinya, serta telaah 

kegiatan pernbelajaran yang dilakukan pendidik dalam kerangka rnernberi 

kernudahan kepada peserta didik untuk terjadinya proses pembelajaran. 

Keluaran, hasil yang diperoleh pendidikan bukan hanya terbentuknya 

pribadi lulusan yang rnerniliki pengetahuan, keterarnpilan, dan sikap sesuai 

dengan yang diharapkan dalam tujuan yang ingin dicapai. Narnun juga keluaran 

pendidikan rnencakup segala ha1 yang dihasilkan oleh garapan pendidikan berupa: 

kemampuan peserta didik (human behaviour), produk jasa (senlice) dalam 



pendidikan seperti hasil penelitian, serta produk barang berupa karya intelektual 

ataupun karya yang sifatnya fisik material. 

Dalam telaah lainnya, Coombs (1968:78) dalam Wahyudin, dkk 

(2004:3.17) mengungkapkan ada 12 komponen pendidi kan yang berkaitan dan 

- berhubungan satu sama lain. Adapun kedua belas komponen tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Tujuan dan prioritas: komponen yang mengungkapkan ke arah mana 

garapan pendidikan akan dilaksanakan, dan kegiatan apa yang menjadi fokus 

garapan untuk mencapai tujuan tersebut. 

2) Peserta didik: komponen yang men-jadi subjek dan sekaligus menjadi objek 

pendidikan. Sebagai subjek pendidikan maksudnya peserta didik sebagai 

pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan atau pelaksanaan 

pendidikan. Sedangkan sebagai objek, maksudnya peserta didik juga 

merupakan pihak yang menjadi sasaran layanan mengapa pendidkan itu 

dilaksanakan. 

3) Manajemen: komponen pendidikan yang mempunyai fungsi merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan, dan meni lai sistern pend idikan. 

4) Struktur dan jadwal: komponen ini memiliki fungsi untuk mengatur struktur 

pelaksanaan dan jadwal waktu pendidikan. 

5 )  Isi ballan belajar: komponen yang ~nerupakan isi bahan yang akan dipelajari 

dalam sebaran kurikulum. Fungsinya untuk menggambarkan luas dan 

kedalaman isi bahan yang diajarkan. 



6) Pendidik: komponen sumber daya insani yang melaksanakan garapan 

pendidikan. Fungsinya untuk memberi layanan untuk kelancaran 

pembelajaran kepada peserta didik. 
. . 

7) Alat bantu mengajar: komponen yang berhngsi membri kemudahan kepada 

peserta didik melalui alattbahan yang dirancang untuk memberi kemudahan 

belajar. 

8) Fasilitas: komponen ini merupakan sarana dan prasarana pendukung proses 

belajar mengajar. 

9) Teknologi: komponen ini berfungsi i~ntuk meningkatkan cara kerja proses 

pendidikan. 

10) Pengawasan mutu: komponen pokok yang menjamin tercapainya kualitas 

pendidikan sesuai dengan harapan dan cita-cita. Melalui komponen ini mutu 

pendidikan dapat ditingkatkan. 

1 I) Penelitian: kornponen yang bersumher pada pengetahuan il~niah ke arah 

pengembangan sistem pendidikan. 

12) Ongkos pendidikan: komponen ini merupakan kajian biaya atas pelaksanaan 

pendidikan, yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

program pendidikan yang dilaksanakan. 

B. Konsep Mutu 

Deming (1986) menyatakan bahwa "quality should be needs of the 
consumer, present and future ". Sementara itu, Feigenbaum (1 99 1) menyatakan 
bahwa: 

" product and sen~ice quality can br defined as the total composite 
product and service characferis/ics of marketing, engineering, 
ritnn~facttire, and ntainrenance [hrough ivhich the product and 
.remice in use w~ill meet the e.~pectntions o f  the con.sz/mer". 



Beberapa pakar lain seperti Garvin (1988), Ishikawa (1985), dan Juran (1988) 

mendefinisikan kualitas merupakan pemenuhan/pemuasan keinginan konsumen, 

kesesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan dan hargatbiaya yang 
. . 

terjangkau. 

Mutu penyelenggaraan program akademik dapat dinilai- dengan tolok 

ukur:(a) mutu layanan, (b) mutu hasil didik (produk), dan (c) mutu pengelolaan 

proses pembelajaran (Alwasilah dan Yahya, 2004). Mutu layanan jasa perguruan 

tinggi mencakupi: tepat waktu pendidikan, jaminan keberhasilan pendidikan, 

atmosfir akademik yang mendukung; tidak adanya diskrimanis layanan jasa 

pendidikan; otonomi penyelenggaraan program; kompetitif dalam kemudahan 

layanan dan kepercayaan penyelenggaraan. Mutu hasil didik, mencakup: 

kompetensi pengetahuan dan sikap yang bersertifikasi, dan kompetitif secara 

nasional dan global; fleksibel hasil didik untuk pindah minat pendidikan dalain 

proses long lfe educalion; akreditasi penyelenggaraan program; kemampuan 

membentuk jaringan kerjasama, dengan dikenai prestasi mutu hasil didik. Mutu 

pengelolaan proses pernbelajaran, mencakupi: efisien, akuntabel disertai evaluasi 

diri minimum persyaratan pembatas; program terencana dan terfasilitasi dengan 

baik; satuan biaya kompetitif, berbagai fasilitas kemudahan studi; otonomi 

penyelenggaraan, fleksibel, akuntabel, dalam jaringan kerjasama penyelenggaraan 

pendidikan secara nasional maupun internasional. 



C. Standar Mutu 

Standar mutu adalah ukuran mutu yang seyogyanya dicapai oleh program- 

program dan kegiatan-kegiatan organisasi (Widjaya, dkk, 2005:5). Untuk - 

menetapkan standar, banyak cara yang dapat dilakukan serta rujukan yang 

bisa digunakan; namun pilihan tersebut harus sesuai dengan karakteristik dari 

Perguruan Tinggi tersebut. Sebagaimana telah diuraikan dalam buku Pedoman 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (2003), standar mutu dapat dirumuskan dan 

ditetapkan dengan meramu visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan 

stakeholders (secara induktif). Sebagai standar mutu, rumusannya harus spesifik 

dan terukur yaitu mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Con~petence, 

Degree). Jumlah butir standar dalam setiap jenis standar ditentukan oleh 

perguruan tinggilprogram studi, sesuai dengan visi, kebutuhan srakeho1o'er.s. serta 

urgensi dan kemampuan perguruan tinggilprogram studi yang bersangkutan. 

Sebagai sebuah standar mutu yang akan dijadikan acuan dalarn proses 

pelaksanaan tugas Perguruan Tinggilpl-ogram studi . maka pengembangan standar 

mutu bukan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali langsung jadi, 

tetapi memerlukan kajian berulang kali sebelum menjadi standar mutu yang 

benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam Perguruan Tinggi. 

Sebagaimana dikemukakan di atas Perguruan Tinggi melnilih dan 

menetapkan sendiri standar mutu pendidikan tinggi untuk setiap kegiatannya. 

Pemilihan dan penetapan standar itu, dilakukan dalam sejumlah aspek yang 

disebut butir mutu. Dikenal beberapa lingkup standar yang dapat dirujuk oleh 

PT, seperti SNP, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), 



Badan Akreditasi Nasional (BAN) maupun ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN-QA). Secara umum, setiap lingkup standar tersebut 

tidak banyak berbeda satu dengan lainnya karena masih mencakup aspek-aspek 

kegiatan pendidikan tinggi seperti, kompetensi lulusan, kurikulum, dosen dan 

tenaga pendukung, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, sistem penjaminan 

mutu, lulusan, kerja sama, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Dalam siklus peningkatan mutu pang berkelanjutan, standar perlu 

dievaluasi dan direvisilditingkatkan melalui benchmarking secara 

berkelanjutan. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan 

kepada masing masing satuan pendidikan dan PT untuk mengembangkan 

mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing masing. 

D. Pengukuran Kinerja Mutu 

Menurut Gaspersz (2001 : 126) pengukuran kinerja mutu dapat dilakukan 

pada tiga level, yaitu: pada tingkat proses, pada tingkat ourput, dan tingkat 

ozrtcome. Pengukuran pada tingkat proses mengukur setiap langkah atau aktivitas 

dalam proses. Tujuan dari pengukuran ini adalah mengidentifikasi perilaku yang 

mengatur setiap langkah dalam proses, dan menggunakan ukuran ini untuk 

mengendalikan operasi serta memperkirakan output yang akan dihasilkan sebelum 

diproduksi. Sedangkan pengukuran pada tingkat output bertujuan mengukur 



karakteristik output yang dihasilkan dibandingkan dengan spesifikasi karakteristik 

yang diinginkan pelanggan. Terakhir, pengukuran tingkat outcome mengukur 

bagaimana baiknya suatu produk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, 
. . 

jadi mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam mengkonsumsi produk yang 

diserahkan; . . -  

E. Sistem Penjaminan Mutu 

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar 

pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen 

dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, 

penjaminan mutu Perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan 

standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, 

sehingga slnkeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu. Perguruan Tinggi 

memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan tinggi untuk setiap sati~an 

pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek 

yang disebut butir-butir mutu. 



~ e r i k u t  ini beberapa model yang digunakan untuk mengembangkan sistem 

penjaminan mutu: 

1. Model PDCA 

Rencanakan 
(Plan) 

Gambar 1: Model PDCA 
Model PDCA ini dikembangkan oleh Deming. Siklus PDCA ini dimulai 

dari phase perencanaan. Pada phase ini, merencanakan standar mutu yang ingin 

dicapai. Pada phase berikutnya, menjalankan sejurnlah aktivitas untuk mencapai 

standar. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap apa yang dikerjakan. Dan phase 

berikutnya melakukan sejumlah tindakan yang digunakan untuk meningkatkan 

kinerja. 



2. Model Kaizen 

Quality fImt 
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Gambar 2. Model Kaizen 

Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai 

perbaikan terus menerus Model ini dikernbangkan oleh Ishikawa (985). Langkah- 

langkah mengelola kualitas mengikuti pola: Sfnndnrd - Do- Clteck- Act. 

Selanjutnya untuk peningkatan kualitas mengikuti pola Plnn -Do-  Clieck -Act 



3. Model SPM-PT Dikti 

Gambar 3. Model SPM-PT Dikti 

Model ini pada intinya menekankan adanya penetapan standar, 

pelaksanaan, evaluasi, audit niutu akademik internal, peningkatan kualitas dan 

benchnzarking. 

F. Keranglta Penelitian 

Kerangka penelitian ini berangkat dari analisis kebutuhan standar Analisis 

akan sangat bermanfaat dalam menentukan ruang lingkup, jenis dan jumlah butir 

standar yang dibutuhkan. Standar dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, hasil 

evaluasi diri yang sedang berjalan, masukan dari stake holders, dan hasil studi 

pelacakan. Selanjutnya analisis standar dianalisis dengan mempertimbangkan 

kondisi dan kemampuan program studi. membandingkan dengan standar yang 
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telah ada, ataupun benchmarking dengan program studi lain. Standar ditetapkan 

dengan meramu visi program studi dengan kebutuhan stake holders. 

Analisis 
Kebutuhan 1 

Pengumpulan 
Informasi dan 

Identi fikasi 
Alternatif 

Standar 

Standar 

Gambar 4. Kerangka Konseptual 



BAB 111 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan standar mutu Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP. Hal 

ini juga dipertegas oleh Simamora (2004: 107) menyatakan penelitian deskriptif 

adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya. 

B. Responden Penelitian 

Responden penelitian berasal dari dosen-dosen Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FE UNP, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP, 

Alumni Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP. 

C. Populasi dan sarnpel 

Populasi dalatn penelitian ini adalah dosen-dosen yang mengajar pada 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNP, Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FE UNP tahun nlasuk 2003-2006 dan alumni Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FE UNP. Teknik pengambilan sampel dengan pzrrposive 

sampling. Dengan kalimat lain, sampel 1-ang diambil harus memenuhi kriteria 

yang disyaratkan. 



.. . 

D. Teknik Pengurnpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan, akan dilakukan wawancara dan dengan 
. . 

menggunakan dafiar pertanyaan (kuisioner). 

. 

E. Definisi Operasional 

1. Mutu layanan mencakupi: tepat waktu pendidikan, jaminan keberhasilan 

pendidikan, atmosfir akademik yang mendukung; tidak adanya diskrimanis 

layanan jasa pendidi kan; otonomi penyelenggaraan program; kom petiti f dalam 

kemudahan layanan dan kepercayaan penyelenggaraan. 

2. Mutu hasil didik, mencakup: kompetensi pengetahuan dan sikap yang 

bersertifikasi, dan kompetitif secara nasional dan global; fleksibel hasil didik 

untuk pindah minat pendidikan dala~n proses long Ire educa~iori; akreditasi 

penyelenggaraan program; kemampuan membentuk jaringan kerjasama, 

dengan dikenai prestasi mutu hasil didik. 

3. Milt11 pengelolaan proses pembelajaran, mencakupi: efisien, akuntabel disertai 

evaluasi diri minimum persyaratan pernbatas; program terencana dan 

terfasilitasi dengan baik; satuan biaya kompetitif, berbagai fasilitas 

kemudahan studi; otonomi penyelenggaraan, fleksibel, akuntabel, dalam 

jaringan kerjasama penyelenggaraan pendidikan secara nasional maupun 

internasional. 

4. Standar mutu merupakan ukuran niutu yang seyogyanya dicapai oleh 

program-program dan kegiatan-kegiatan program studi 



F. Teknik Analisis Data 

1. Persen tase 

Menurut Nasution (2000: 15) apabila suatu penelitian bertujuan 

mendapatkan gambaran atau menemukan sesuatu sebagaimana adanya tentang 

suatu objek yang diteliti, maka teknik anal isis yang dibutuhkan cukup dengan 

perhitungan persentase dengan rumus: 

Keterangan: 

P = persentase jawaban 

F = frekuensi 

N = Jumlah Responden 

2. Diagram Kartesius 

Teknik lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah diagram kinerja 
kepentingan (performance- importance) dengan menggunakan diagram kartesius. 



BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN. 

A. TEMUAN 

1. Deskriptif Responden 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok yaitu mahasiswa 

sebanyak 100 orang, alumni sebanyak 33 orang dan dosen sebanyak 31 orang. 

Untuk mahasiswa terdiri dari 8lorang wanita dan 19 orang laki-laki. 

Responden dari kelompok alumni terdiri dari 24 orang wanita dan 9 orang laki- 

laki. Kelompok terakhir adalah dosen yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 19 

orang wanita. 

Berdasarkan IPK mahasiswa yang jadi responden sebagian besar memiliki 

IPK 2.6-3.5. Alumni yang menjadi responden sebagian besar berprofesi sebagai 

guru, baik honorer maupun PNS ataupun guru swasta. Dosen dalam penelitian ini 

sebagian besar merupakan dosen muda yang terlihat dari golongan pangltat berada 

pada ruang lIIa dan IIIb. 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif untuk masing-masing variabel dan masing-masing 

kelompok responden terlihat sebagai berikut: 

a. Mutu Layanan 

Rata-rata tingkat kepentingan menurut mahasiswa adalah 4,4 atau dalam 

kategori penting. Berdasarkan rata-rata penilaian berada pada posisi 3,4 yang 

artinya responden menilai bahwa mutu layanan prodi pendidikan ekonomi 

belum bisa dikatakan baik ataupun jelek namun sudali mengarah kepada baik. 

Posisi yang terlemah terletak pada ltemampuan prodi PE untuk menjamin 

Lulusan memperoleh gaji pertatna yang baikllayak. 

Rata-rata tingkat kepentingan menurut alumni adalah 4,2 yang berarti 

dinilai penting. Penilaian alumni rata-rata berada pada posisi 3,3 yang juga 

mengarah pada baik meski tnasih berada pada posisi netral. Prodi PE dinilai 



lemah oleh alumni dalam ha1 menjamin lulusan mendapatkan pekerjaan serta 

rnendapatkan gaji yang layak. 

Dosen melihat tingkat kepentingan mutu layanan rata-rata 3,3 dan rata-rata 

penilaiannya adalah 3,3. Artinya dosen menilai mutu layanan tidak terlalu 

penting dan kemampuan prodi PE dalam memberikan mutu layanan juga 

biasa-biasa saja. Dosen juga menilai kemampuan yang paling lemah adalah 
. . . -  

kemampuan prodi PE dalam memberikan jaminan bagi lulusan untuk 

mendapatkan pekerjaan dan gaji yang la~rak. 

Tabel 2. Deskriptif Mutu Layanan 

b. Mutu Hasil Didik 

Tingkat kepentingan mutu hasil didik dinilai oleh mahasiswa sebagai 

ha1 yang penting dengan rata-rata 4,4. Penilaian mahasiswa tentang 

kernampuan prodi PE dalam menciptakan mutu hasil didik adalah 3,6 atau 

sudah berada pada kategori baik. Hal yang masih dianggap belum cukup baik 

adalah kemampuan hasil didik dalam bersaing di dunia kerja serta 

membangun jaringan kerja sesama alumni. 

Alumni memberikan penilaian untuk tingkat kepentingan rnutil hasil 

didik dengan rata-rata 4.4 atau dinilai penting. Penilaian alumni terhadap mutu 

10 
11 

prodi 
percaya 
Rerata 

3,5 
3,7 
3,3 

4,O 
4,4 
4-2  

3,3 
3,5 
3,3 

3,3 
3-6 
3-3 

4 2  
4,4 
4-4 

3-4 
3,6 
3,4 



hasil didik ini adalah 3,4 atau dianggap belum sampai pada taraf baik terutama 

pada kemampuan dalam membangun jaringan kerja serta bersaing ditingkat 

intemasional. 

Tingkat kepentingan rata-rata.mutu hasil didik menurut dosen adalah 

3.5 dan dengan penilaian rata-rata 3.4. Hal ini berarti mutu hasil didik dinilai 

cukup penting dan dinilai masih belum cukup baik wglaupun sudah mengarah 

kepada baik, Dosen juga menilai prodi PE masih lemah dalam menciptakan 

lulusan yang mampi~ bersaing serta mampu membangun jaringan kerja sesama 

alumni. 

Tabel 3. Deskriptif Mutu Hasil Didik 

c. Mutu Proses Pembelajaran 

Berdasarkan mutu proses pembelajaran, mahasiswa menilai tingkat 

kepentingan rata-ratanya adalah 4,3 artinya mutu pembelajaran dinilai penting 

oleh mahasiswa. Penilaian mahasiswa terhadap mutu pembelajaran yang diberikan 

oleh prodi PE FEUNP adalah 3,6 atau sudah mengarah kepada baik. Meskipun 

demikian kemampuan prodi mengelola kerjasama penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat nasional dan kemampuan prodi Pendidikan ekonomi dalam 

menyelenggaraltan proses pembela-jaran secal-a otonom masih dinilai beluni baik. 

NO 

12 
13 
14 
15 

16 
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20 
21 
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Statistics 
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nillai 
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3-8 
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3,4 
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3 3  



Alumni menilai tingkat kepentingan mutu pros& pembelajaran adalah 4,4 atau 

penting. Penilaian alumni terhadap kemampuan prodi PE dalam proses 

pembelajaran adalah 3,3 atau dinilai masih belum baik atau biasa saja. 

Kemampuan prodi dalam mengarahkan kemampuan lulusan untuk membangun 

jaringan dengan dunia kerja, mengelola kerjasama penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat nasional dan Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran secara otonom masih dinilai belum baik 

Dosen menilai tingkat kepentingan mutu proses pembelajaran adalah 3,4 atau 

masih dianggap tidak begitu penting. Penilaian dosen terhadap kemalnpilan prodi 

PE dalam proses pembelajaran adalah 3,3 atau dinilai masih belum baik atau biasa 

saja. Kemampuan prodi dalam mengarahkan kemalnpuan lulusan untuk 

membangun jaringan dengan dunia kerja, mengelola kerjasama pen yelenggaraan 

pendidikan di tingkat nasional dan intemasional masih dinilai belum baik 

Tabel 4. Deskriptif Mutu Proses Pembelajaran 

NO 
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2. Analisis Kinerja dan Kepentingan 

a. Mutu Layanan 

Dengan menggunakan diagram kartesius, mahasiswa menilai bahwa 

kemampuan prodi PE untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian studi 

mahasiswa, kemampuan prodi PE untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian 

layanan administrasi (sesuai SOP), kemampuan prodi PE untuk menjamin 

perlakuan yang sama dalam memberikan layanan terhadap seluruh mahasiswa, 

serta kemampuan prodi PE untuk menjamin kepercayaan mahasiswa/dosen 

terhadap kualitas layanan yang diberikan sudah baik dan perlu dipertahankan. 

Kemampuan prodi PE untuk menjamin mahasiswa lulus dengan IPK di atas 3 dan 

kemampuan prodi PE untuk menjamin Lulusan cepat mendapatkan pekerjaan 

perlu diperbaiki karena kedua faktor ini dianggap penting oleh mahasiswa narnun 

pen ilaiann ya masih rendah. 

tingkat penilaian mahasiswa 

Gambar 5. Diagram Kartesius Mutu Layanan Mahasiswa 



2.80 3 00 3.20 3.40 3.60 3.80 

tingkat penilaian alumni 

G a m b a r  6 .  Diagram Kar tes i r~s  M u t r ~  Layanan  Alumni 

Alumni memberikan penilaian faktor yang sudah baik dan perlu 

dipertahankan adalah kemampuan prodi PE untuk menjamin ketepatan waktu 

penyelesain studi mahasiswa, kemampuan prodi PE untuk menjamin mahasiswa 

lulus dengan IPK di atas 3, kemampuan prodi PE untuk menjarnin perlakuan yang 

sama dalam rnemberikan layanan terhadap seluruh rnahasiswa, serta kemampuan 

prodi PE untuk ~nenjalnin kepercayaan mahasiswa/dosen terhadap kualitas 

layanan yang diberikan. Faktor yang dinilai penting oleh Alumni namun lnasih 

belurn baik adalah kemampuan prodi PE untuk menjamin ketepatan waktu 

penyelesaian layanan administrasi (sesuai SOP) , dan kemampuan prodi PE untuk 

men-iarnin lulusan cepat mendapatkan pekerjaan. 



Dosen menilai rnutu layanan yang perlu dipertahankan karena dinilai penting 

dan sudah mampu menunjukan kinerja yang bagus adalah faktor kernampuan 

prodi PE untuk menjamin ketepatan waktu penyelesain studi mahasiswa, 

kemampuan prodi PE untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan 

administrasi (sesuai SOP), kemampuan prodi PE untuk menjamin pelaksanaan 

kegiatan kemahasiswaan, kemampuan prodi . - PE untuk menjamin pelaksanaan 

kegiatan ilmiahlseminar, kemampuan prodi PE untuk menjamin perlakuan yang 

sama dalam memberikan layanan terhadap seluruh mahasiswa, kernampuan prodi 

PE untirk menjamin memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan prodi 

lain, serta kemampuan prodi PE untuk menjamin Kepercayaan mahasiswa/dosen 

terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hal yang masih dinilai kurang baik 

namun dianggap penting adalah kemampuan prodi PE untuk menjamin 

mahasiswa lulus dengan IPK di atas 3. 

2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 

tingkat penilaian dosen 

Gambar 7. Diagram Kartesius Mutu Layanan Dosen 



b. Mutu Hasil Didik 

Mahasiswa menilai faktor kesesuaian kompetensi lulusan dengan kompetensi 

yang diperlukan dunia kerja, kesesuaian sikap lulusan dengan kebutuhan dunia 

kerja, kemampauan prodi memperoleh akreditasi yang baik, serta kemampuan 

lulusan beradaptasi dengan perubahan ilmu dan teknologi sudah baik karena 

dinilai penting dan berkinerja baik. Faktor yang perlu diperbaiki adalah 

kemampuan lulusan bersaing di tingkat riasional dan kemampuan lulusan 

membangun jaringan dengan dunia kerja. Dua faktor terakhir masih dinilai kurang 

baik oeh mahasiswa namun dianggap merupakan penentu mutu hasil didik. 

tingkat penilaian rnahasiswa 

Gambar 8. Diagram Kartesius Mutu Hasil Didik Mahasiswa 

Alumni melihat bahwa faktor jrang perlu diperbaiki karena masih 

berkinerja rendah adalah faktor kernanipuan lulusan bersaing di tingkat nasional 

dan kemampuan lulusan membangun jaringan dengan dunia kerja serta 

kemampuan lulusan bersaing di tingkat global. 



tlngkat penilaian alumni 

Gambar 9. Diagram Kartesius Mutu Hasil Didik Alumni 

Dosen menilai hanya faktor kemampuan lulusan bersaing di tingkat nasional 

yang dianggap penting namun memiliki kinerja yang kurang bagus. 

tingkat penilaian dosen 

Gambar 10. Diagram Kartesii~s Mutu Hasil Didik Dosen 
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c. Mutu Proses Pembelajaran 

Pada mutu proses pembelajaran, mahasisnra menilai ada dua faktor yang perlu 

diperbaiki yaitu , kemampuan prodi Pendidikan ekonomi dalam melakukan 

pemberian nilai yang transparan, serta kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 

dalam mengarahkan kemampuan lulusan untuk membangun jaringan dengan - 

dunia kerja. 

tingkat penilaian mahasiswa 

Gambar  11. Diagram Kartesius Mutu Proses Pembelajaran Mahasiswa 

Alumni menilai ada. 4 faktor yang perlu diperbaiki karena dianggap penting 

namun memiliki kinerja yang kurang baik. Faktor tersebut adalah kemampuan 

prodi pendidikan ekonomi dalam melakukan pengelolaan proses pembelajaran 

yang transparan, kemampuan prodi pendidikan ekonomi dalam melakukan 

pemberian nilai yang sesuai dengan aturan, kemampuan prodi Pendidikan 

ekonomi dalam melakukan pemberian nilai yang transparan, serta kemampuan 



prodi Pendidikan ekonomi dalam mengarahkan kemampuan lulusan untuk 

membangun jaringan dengan dunia kerja. 

Gambar 12. Diagram Kartesius Mutu Proses Pembelajaran Alumni 



. . 

Terakhir dosen menilai hanya faktor kemampuan prodi pendidikan ekonomi 

melalui dosen dalam memberikan bahan perkuliahan terbaru yang perlu 

diperbaiki. 

tingkat penilaian dosen 

Gambar 13. Diagram Kartesius Mutu Proses Pembelajaran Dosen 



B. PEMBAHASAN 

1. Mutu Layanan 

Berdasarkan temuan terlihat bahura mutu layanan menurut mahasiswa 

masih ada yang perlu diperbaiki yaitu kemampuan prodi PE untuk menjamin .. 

mahasiswa lulus dengan IPK di atas 3 dan kemampuan prodi PE untuk 

menjamin Lulusan cepat mendapatkan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Alwasilah dan Yahga (2004), yang menilai keberhasilan mutu 

layanan dapat dibuktikan dengan jaminan keberhasilan pendidikan dengan 

indikator berupa IP yang bagus dan kemampuan lulusan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak. Apabila kemampuan mahasiswa untilk lulus dengan 

IPK di atas 3 masih rendah dan sulit mendapatkan pekerjaan berarti mutu 

layanan sebuah perguruan tinggi masih belum bagus. Harapan seorang 

mahasiswa ketika masuk ke sebuah perguruan tinggi adalah unt~lk bisa 

mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya. 

Alumni menganggap penting kema~npuan prodi PE untuk menjamin 

ketepatan waktu penyelesaian layanan administrasi (sesuai SOP). dan 

kemampuan prodi PE untuk menjamin lulusan cepat mendapatkan pekerjaan. 

Ke dua faktor ini masih memiliki kinerja yang kurang baik. Penilaian alumni 

ini juga sangat beralasan, apabila layanan administrasi tidak bisa dilakukan 

sesuai dengan standar yang ada rnaka tidak ada kepastian dalam layanan. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Garvin (1988), Ishikawa (1985), dan Juran (1988) 

yang mendefinisikan kualitas sebagai pemenuhan/pemuasan keinginan 

konsumen dengan indikator adanya kesesuaian antara standar yang telah 

ditetapkan dan hargalbiaya yang terjangkau dengan hasil yang dirasakan.. 

Dosen menilai mutu layanan yang masih rendah namun dianggap penting pada 

prodi PE adalah kemampuan prodi PE untuk menjamin mahasis\\ia lulus dengan 

IPK di atas 3. Ini juga dinilai sama oleh mahasiswa sendiri, ha1 iniberarti prodi PE 



belum mampu memberikan layanan yang baik agar mahasis~la lnampu 

memperoleh IPK diatas 3. 

2. Mutu Hasil Didik 

Pada Mutu Hasil didik, menurut mahasiswa, alumni dan dosen, faktor 

yang perlu diperbaiki adalah kemampuan lulusan bersaing di tingkat nasional dan 

kemampuan lulusan membangun jaringan dengan dunia kerja, kemampuan 

lulusan bersaing di tingkat nasional dan kernampuan lulusan membangun jaringan 

dengan dunia kerja serta kemampuan lulusan bersaing di tingkat global. Hal ini 

merupakan tuntutan yang ada dalam kondisi global sekarang ini, persaingan yang 

ada bukan hanya dari lulusan dalam negeri tetapi juga dari luar. Hasil didik yang 

bermutu terlihat apabila memiliki kompetensi pengetahuan dan sikap, mampu 

berkompetisi ditingkat nasional dan global serta mampu menjalin kerjasama 

dalam dunia kerja (Alwasilah dan Yahya, 2004). 

Coombs (1968:78) dalam Wahyudin, dkk (2004:3.17) mengungkapkan 

ada 12 komponen pendidikan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain 

yang lnampu menciptakan mutu yang baik pada sebuah program studi sehingga 

mampu menghasilkan hasil didik yang bisa diterima di lingkungan kerja dan 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

3. Mutu Proses Pembelajaran 

Kemampuan prodi Pendidikan ekonolni dalam melakukan pemberian nilai 

yang transparan, serta kemampuan prodi Pendidikan ekonomi dalam mengarahkan 

kemampuan lulusan untuk membangun jaringan dengan dunia kerja, kemampuan 

prodi pendidikan ekonomi dalam melakukan pengelolaan proses pembelajaran 

yang transparan, kemampuan prodi pendidikan ekonomi dalatn melakukan 

pemberian nilai yang sesuai dengan aturan, serta kemampuan prodi pendidikan 

ekonomi melalui dosen dalam memberikan bahan perkuliahan terbaru dinilai oleh 

mahasiswa, alumni dan dosen masih perlu diperbaiki. Perbaikan terhadap mutu 

kualitas pembelajaran di atas perlu dilakukan secara terus lnenerus seperti pang 

dike~nukakan oleh De~ning (1996). Deming melakukan sebuah proses PDCA 



untuk setiap aktifitas yang dilakukan, sehingga akan terlihat setiap ha1 yang perlu 

diperbaiki dimasa datang. Mutu tersebut perlu dijamin dan pengembangan standar 

mutu tersebut bukan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali langsung 

.. jadi, tetapi memerlukan kajian berulang kali sebelum menjadi standar lnutu 

yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam Perguruan Tinggi. 

SPMPT memperlihatkan pengendalian mutu evaluasi d iri sampai dengan 

monitoring. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN -. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 

1. Mutu Pelayanan dinilai mahasiswa , alumni dan dosen sudah cukup baik 

tetapi ada beberapa ha1 yang masih kurang yaitu kemampuan prodi PE 

untuk menjamin mahasiswa lulus dengan IPK di atas 3, kemampi~an prodi 

PE untuk menjamin lulusan cepat mendapatkan pekerjaan, dan 

kemampuan prodi PE untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian 

layanan administrasi (sesuai SOP), 

2. Mutu Hasil didik program studi Pendidikan Ekonomi juga sudah cukup 

baik dengan rerata di atas 3, namun mahasiswa ,alumni dan dosen menilai 

kemampuan lulusan bersaing di tingkat nasional dan kemampuan lulusan 

membangun jaringan dengan dunia kerja, kernampuan lulusan bersaing di 

tingkat global dianggap penting namun memiliki kinel-ja yang kurang 

bagus. 

3. Mutu Proses Pembelajaran juga dinilai sudah cukup baik. Mahasiswa, 

alumni dan dosen menilai beberapa faktor yang masih kurang adalah 

kemampuan prodi Pendidikan ekonorni dalam melakukan pemberian nilai 

yang transparan, kemampuan prodi Pendidikan ekono~ni dalam 

mengarahkan kemampuan lulusan untuk membangun jari ngan dengan 

dunia kerja, kemampuan prodi pendidikan ekonomi dalam melakukan 

pemberian nilai yang sesuai dengan aturan, serta kemampuan prodi 

pendidikan ekonomi melalui dosen dalam memberikan bahan perkuliahan 

terbaru. 



B. SARAN 

1. Untuk meningkatkan mutu layanan prodi Pendidikan Ekonomi perlu 

melakukan perbaikan kurikulum, membangun kerjasama dengan dunia 

kerja serta menjamin standar pelayanan sesuai dengan SOP yang ada 

2. Untuk meningkatkan mutu hasil didik, prodi PE harus memberikan 

kemampuan kepada lulusar_l untuk bisa bersaing di dunia kerja dengan 

memberikan kemampuan tambahan seperti bahasa dan keahlian terapan 

seperti komputer. 

3. Untuk meningkatan mutu proses pembelajaran bisa dilakukan dengan 

memberikan jaminan untuk pemberian nilai yang transparan, membantu 

lulusan dalam mernbangun jaringan kerja, dan membantu dosen untuk bisa 

memberikan materi perkuliahan yang terbaru. 
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Lampiran 1.  Kusioner 

DATA RESPONDEN 
(MAHASISWA) 

NAMA 

PROD1 

TAHUN MASUWBP : 

JENlS KELAMIN 

UMUR 

IPK : a. < 2,O 

C. 2,6 - 3,O 

NEGERI ASAL 

Bagian Pertama Tingkat Kepentingan 

MUTU LAYANAN 

Berikan penilaian saudara tentang tingkat kepentingan terhadap atribut mutu layanan 
pada prodi pendidikan ekonomi dengan jawaban SP untuk Sangat Penting, P untuk 
Penting, N untuk ragu-ragu atau netral, TP i~ntuk Tidak Penting dan STP untuk 
jawaban Sangat Tidak Penting 

No. 
1 

2 

3 
4 
5 

6 

administrasi (sesuai SOP) 
Maliasiswa lulus dengan IPK di atas 3 
Lulusan cepat mendapatkan pekerjaan 
Lulusan memperoleh gaji pertama yang 
bai kllayak 
Kemampuan Prodi PE melaksanakan 

7 

8 

9 

10 

I 1 

kegiatan kemahasiswaan 
Kemampuan Prodi PE melaksanakan 
kegiatan ilmiahjseminar 
Perlakuan yang sama dalam 
memberikan layanan terhadap seluruh 
mahasiswa prodi PE 
Tingkat ketergantungan Prodi PE 
terhadap Fakultas 
Kemampuan prodi PE memberikan 
layanan dibandingkan prodi lain 
Kepercayaan maliasiswa/dosen terhadap 
kualitas layanan yang diberikan prodi 
P E 

SP Pernyataan 
Ketepatan waktu penyelesaian studi 
mahasiswa 
Ketepatan waktu penyelesaian layanan 

STP TP N P 



MUTU HASlL DIDIK 

Berikan penilaian saudara tentang tingkat kepentingan terhadap atribut mutu hasil didik 
pada prodi pendidikan ekonomi dengan jawaban SP untuk Sangat Penting, P untuk 
Penting, N untuk ragu-ragu atau netral, TP untuk Tidak Penting dan STP untuk 
jawaban 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sangat Tidak Penting 
Pernyataan 

Kesesuaian kurikulum dengan 
kompetensi yang diperlukan dunia kerja 
Kesesuaian kurikulum dengan 
pembentukan sikap lulusan yang 
diperlukan dunia kerja 
Kesesuaian kurikulum dengan aturan , 
yang berlaku. I 
Kemampauan Prodi memperoleh 
akreditasi yang baik 
Kelnampuan lulusan bersaing di tingkat 
nasional 
Kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
global 
Kemalnpuan lulusan beradaptasi dengan 
perubahan ilmu dan teknologi 
Kemampuan lulusan membangun 
jaringan kerja sesama alumni 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
organisasi profesi 
Kemampuan lulusan membangun 
jaringan dengan dunia kerja 

STP T P  SP N P 



MUTU PENGELOLAAN PROSES PEMBELAJARAN 

Berikan penilaian saudara tentang tingkat kepentingan terhadap atribut mutu pengelolaan 
proses pembelajaran pada prodi pendidikan ekonomi dengan jawaban SP untuk Sangat 
Penting, P untuk Penting, N untuk ragu-ragu atau netral, TP untuk Tidak Penting dan 
STP untuk jawaban Sangat Tidak Penting 

-. 

I 

No. 
I 

2 

STP Pernya taan 
Pengelolaan proses pembelajaran 
dengan biaya-yang efisien 
Pengelolaan proses pembelajaran yang 
transparan 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

12 

13 

TP 

Pemberian nilai yang sesuai dengan 

N 

aturan 
Pemberian nilai yang transparan 
Program studi melakukan evaluasi diri 
secara berkelanjutan 
Prodi melalui dosen memberikan 
silabus setiap awal perkuliahan 
Dosen memberikan bahan kuliah sesuai 
silabus 
Prodi melalui dosen memberikan bahan 
perkuliahan yang terbaru. 
Ketersediaan media pembelajaran yang 
representatif (OHP, LCD dll) 
Kemampuan lulusan membangun 

, 

P 

jaringan dengan dunia kerja i 
Prodi menyelenggarakan proses 
pembelajaran secara otonom 
Kemampuan prodi rnengelola kerjasama 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
nasional 
Keniampi~an prodi mengelola kerjasama 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
internasional 

SP 



Bagian Ke dua Penilaian 

MUTU LAYANAN 

Berikan penilaian saudara terhadap kinerja Prodi Pendidikan ekonomi berdasarkan mutu 
layanan dengan jawaban SB untuk Sangat Baik, B untuk Baik, N untuk ragu-ragu atau 
netral, TB untuk Tidak Baik dan STB untuk jawaban Sangat Tidak Baik 
[NO. / Pernyataan I STB I TB I N I B I S B I  

Kepercayaan mahasiswa/dosen terhadap 
kualitas layanan yang diberikan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
ketepatan waktu penyelesain studi 
mahasiswa 
Kematnpuan prodi PE untuk menjamin 
ketepatan waktu penyelesaian layanan 
administrasi (sesuai SOP) 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
mahasiswa lulus dengan IPK di atas 3 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
Lulusan cepat mendapatkan pekerjaan 
Kemarnpuan prodi PE untuk menjamin 
Lulusan memperoleh gaji pertarna yang 
bai kllayak 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
pelaksanaan kegiatan ilmiahlseminar 
Kemampilan prodi PE untuk menjalnin 
Perlakuan yang sama dalam 
metnberikan layanan terhadap seluruh 
tnahasiswa 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
Tingkat independensi Prodi PE terhadap 
Fakul tas 
Kema~npuan prodi PE untuk menjaniin 
metnberikan layanan yang lebi h bai k 
dibandingkan prodi lain 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 

. . . -  



MUTU HASlL DIDIK 

Berikan penilaian saudara terhadap kinerja Prodi Pendidikan ekonomi berdasarkan mutu 
hasil didik dengan jawaban SB untuk Sangat Baik, B untuk Baik, N untuk ragu-ragu 
atau netral, TB  untuk Tidak Baik dan STB untuk jawaban Sangat Tidal< Bail< 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pernyataan 
Kesesuaian kompetensi lulusan dengan 
kompetensi yang diperlukan dunia kerja 
Kesesuaian sikap lulusan dengan 
kebutuhan dunia kerja 
Kesesuaian kurikulum prodi pendidikan 
ekonomi dengan aturan yang berlaku. 
Kemampauan Prodi memperoleh 
akreditasi yang baik 
Kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
nasional 
Kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
global 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
perubahan ilmu dan teknologi 
Kemampuan lulusan membangun 
jaringan kerja sesama alumni 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
organisasi profesi 
Ke~narnpuan lulusan membangun 
jaringan dengan dunia kerja 

STB TB N . B- SB 



MUTU PENCELOLAAN PROSES PEMBELAJARAN 

Berikan penilaian saudara terhadap kinerja Prodi Pendidikan ekonomi berdasarkan mutu 
pengelolaan proses pembelajaran dengan jawabali S B  untuk Sangat Baik, B untuk Baik, 
N untuk ragu-ragu atau netral, T B  untuk Tidak Baik dan STB untuk jawaban Sangat 
Tidak Baik 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

12 

13 

Pernyataan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pengelolaan proses 
pembelajaran dengan biaya yang efisien 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalarn melakukan pengelolaan proses 
pernbelajaran yang trans paran 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonolni 
dalam lnelakukan pemberian nilai yang 
sesuai dengan aturan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pemberian nilai yang 
transparan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan evaluasi diri secara 
berkelanj utan 
Kernampuan prodi Pendidikan ekonomi 
melalui dosen dalam memberikan 
silabus setiap awal perkuliahan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
melalui dosen dalam memberikan bahan 
kuliah sesuai silabus 
Kemarnpuan prodi Pendidikan ekonomi 
melalui dosen dalam memberikan bahan 
perkuliahan r ang  terbaru. 
Ke~narnpi~an prodi Pendidikan ekonomi 
menjamin ketersediaan media 
pembelajaran yang representatif (OHP, 
LCD dll) 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam mengarahkan kemarnpuan 
lulusan untuk membangun jaringan 
dengan dunia kerja 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonorni 
dalam menyelenggarakan proses 
pembelajaran secara otonom 
Kemampuan prodi mengelola kerjasarna 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
nasional 
Kemampuan prodi mengelola kerjasama 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
internasional 

STB TB N B SB 



DATA RESPONDEN 
(ALUMNI) 

NAMA 

PROD1 IKEAHLIAN : 

TAHUN TAMAT : 

JENIS KELAMIN 

U M U R  

PEKERJAAN 

ALAMAT 

NEGERI ASAL 

Bagian Pertarna Tingkat Kepentingan 

MUTU LAYANAN 

Berikan penilaian Bapakllbu tentang tingkat kepentingan terhadap atribut mutu layanan 
pada prodi pendidikan ekonomi dengan jawaban S P  untuk Sangat Penting, P untuk 
Penting, N untuk ragu-ragu atau netral, T P  untuk Tidak Penting dan STP untuk 
jawaban Sangat Tidak Penting 
No. 
1 

2 

3 
4 
5 

7 

8 

9 

kegiatan kemahasiswaan 
Kemampuan Prodi PE melaksanakan 
kegiatan ilrniah/seminar 
Perlakuan yang sama dalam 
mernberikan layanan terhadap seluruh 
mahasiswa prodi PE 
Tingkat ketergantungan Prodi PE 

10 

1 1 

1 6 1 Kemampuan Prodi PE melaksanakan I I I I I I 

Pernyataan 
Ketepatan waktu penyelesaian studi 
rnahasiswa 
Ketepatan ~vaktu penyelesaian layanan 
administrasi (sesuai SOP) 
Mahasiswa lulus dengan IPK di atas 3 
Lulusan cepat mendapatkan pekerjaan 
Lulusan mernperoleh gaj i pertama yang 
baikllayak 

terhadap Fakultas 
Kemarnpuan prodi PE memberi kan 
layanan dibandingkan prodi lain 
Kepercayaan mahasiswa/dosen terhadap 
kualitas layanan yang diberikan prodi 

STP T P  N P SP 



MUTU HASlL DlDlK 

Berikan penilaian BapaWIbu tentang tingkat kepentingan terhadap atribut mutu hasil 
didik pada prodi pendidikan ekonomi dengan jawaban SP untuk Sangat Penting, P untuk 
Penting, N untuk ragu-ragu atau netral, TP untuk Tidak Penting dan STP i~ntuk - 
jawab6 Sangat ~ i d a k  pe;ting 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

yang berlaku. 
Kemampauan Prodi memperoleh 
akreditasi yang baik 
Ke~nampuan lulusan bersaing di tingkat 
nasional 
Kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
global 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
perubahan ilmu dan teknologi 
Kemampuan lulusan membangun 
jaringan ke~ja sesalna alumni 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
organisasi profesi 
Ke~nampuan lulusan rnembangun 
jaringan dengan dunia kerja 

- PernjFataan 
Kesesuaian kurikulu~n dengan 
kompetensi yang diperlukan dunia kerja 
Kesesuaian kurikulum dengan 
pembentukan sikap lulusan yang 
diperlukan dunia kerja 
Kesesuaian kurikulum dengan aturan 

STP TP SP N P 



MUTU PENCELOLAAN PROSES PEMRELAJARAN 

Berikan penilaian Bapakllbu tentang tingkat kepentingan terliadap atribut mutu 
pengelolaan proses pembelajaran pada prodi pendidikan ekonomi dengan jawaban S P  
untuk Sangat Penting, P untuk Penting, N untuk ragu-ragu atau netral, T P  untuk 
Tidak Penting dan STP untuk jawaban Sangat Tidak Penting 

. - 

No. 
I 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

- 
I I 

12 

13 

Pernyataan 
Pengelolaan proses pembelajaran 
dengan biaya yang efisien 
Pengelolaan proses pembelajaran yang 
transparan 
Pemberian nilai yang sesuai dengan 
aturan 
Pemberian nilai yang transparan 
Program studi melakukan evaluasi diri 
secara berkelanj utan 
Prodi melalui dosen memberikan 
silabus setiap awal perkuliahan 
Dosen memberikan bahan kuliah sesuai 
silabus 
Prodi melalui dosen memberikan bahan 
perkuliahan yang terbaru. 
Ketersediaan media pembelajaran yang 
representatif (OHP, LCD dll) 
Kemampuan lulusan membangun 
; 

Prodi menyelenggarakan proses 
pembelajaran secara otonorn 
Kemalnpi~an prodi mengelola kerjasama 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
nasional 
Kemampuan prodi ~nengelola kerjasama 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
internasional 

SP 

I 

STP 

! 

T P  N 

---- 

P 



Bagian Ke dua Penilaian 

MUTU LAYANAN 

Berikan penilaian BapaWIbu terhadap kinerja Prodi Pendidikan ekonomi berdasarkan 
mutu layanan dengan jawaban S B  untuk Sangat Baik, B untuk Baik, N untuk ragu- 
ragu atau netral, T B  untuk Tidak Baik dan STB untuk jawaban Sangat Tidak Baik 
No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

Pernyataan 
Kernampuan prodi PE untuk menjamin 
ketepatan waktu penyelesain studi 
mahasiswa 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
ketepatan waktu penyelesaian layanan 
administrasi (sesuai SOP) 
Kemampuan prodi PE untuk merijamin 
mahasiswa lulus dengan IPK di atas 3 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
Lulusan cepat mendapatkan pekerjaan 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
Lulusan memperoleh gaj i pertama yang 
bai Wlayak 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
pelaksanaan kegiatan ilmialdseminar 
Kemampuan prodi PE untuk Inenjamin 
Perlakuan yang sama dalam 
melnberikan layanan terliadap seluruh 
mahasiswa 
Kemarnpuan prodi PE untuk menjamin 
Tingkat independensi Prodi PE terhadap 
Fakultas 
Kemampuan prodi PE untuk menjarnin 
memberikan layanan yang lebih baik 
dibandingkan prodi lain 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
Kepercayaan mahasiswa/dosen terhadap 
kual itas layanan yang diberikan 

STB T B  N B SB 



MUTU HASIL DIDIK 

Berikan penilaian BapaWIbu terhadap kinerja Prodi Pendidikan ekonorni berdasarkan 
mutu hasil didik dengan jawaban SB untuk Sangat Baik, B untuk Baik, N untuk ragu- 
ragu atau netral, TB untuk Tidak Baik dan STB untuk jawaban Sangat Tidak Baik 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pernyataan 
Kesesuaian kornpetensi lulusan dengan 
kompetensi yang diperlukan dunia kerja 
Kesesuaian sikap lulusan dengan 
kebutuhan dunia kerja 
Kesesuaian kurikulum prodi pendidikan 
ekonomi dengan aturan yang berlaku. 
Kemampauan Prodi memperoleh 
akreditasi yang baik 
Kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
nasional 
Kernampuan lulusan bersaing di tingkat 
global 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
perubahan ilmu dan teknologi 
Kemampuan lulusan membangun 
jaringan kerja sesarna alumni 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
organisasi profesi 
Kemampuan lulusan niembangun 
jaringan dengan dunia kerja 

STB TB N B SB 



MUTU PENGELOLAAN PROSES PEMBELAJARAN 

Berikan penilaian Bapakllbu terhadap kinerja Prodi Pendidikan ekonomi berdasarkan 
mutu pengelolaan proses pembelajaran dengan jawaban S B  untuk Sangat Baik, B untuk 
Baik, N untuk ragu-ragu atau netral, T B  untuk Tidak Baik dan STB untuk jawaban 
Sangat Tidak Baik 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

12 

13 

Pernya taan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pengelolaan proses 
pembelajaran dengan biaya yang efisien 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pengelolaan proses 
pembelajaran yang transparan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pemberian nilai yang 
sesuai dengan aturan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pemberian nilai yang 
transparan 
Kemarnpuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan evaluasi diri secara 
berkelanj utan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
melalui dosen dalam memberikan 
silabus setiap awal perkuliahan 
Kemarnpuan prodi Pendidikan ekonomi 
melalui dosen dalam memberikan bahan 
kuliali sesuai silabus 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
melalui dosen dalam memberikan ballan 
perkuliahan yang terbaru. 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
menjamin ketersediaan media 
pembelajaran yang representatif (OHP, 
LCD dll) 
Kemarnpuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam mengarahkan kemampuan 
Iu I~~san  unti~k membangun jaringan 
dengan dunia kerja 
Kemampi~an prodi Pendidikan ekono~ni 
dalam menyelenggarakan proses 
pembelajaran secara otonom 
Kemampuan prodi mengelola kerjasama 
penyelenggaraan pendidi kan di tingkat 
nasional 
Kernampuan prodi mengelola kerjasama 
penyelenggaraan pendidi kan di tingkat 
internasional 

N STB B TB SB 



DATA RESPONDEN 
(DOSEN) 

NAMA 

PANGKATIGOL 

JENIS KELAMIN 

UMUR 

Bagian Pertama Tingkat Kepentingan 

MUTU LAYANAN 

Berikan penilaian BapaWIbu tentang tingkat kepentingan terhadap atribut mutu layanan 
pada prodi pendidikan ekonomi dengan jawaban SP untuk Sangat Penting, P untuk 
Penting, N untuk ragu-ragu atau netral, TP unti~k Tidak Penting dan STP untuk 

No. 
1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

j t  
Pernyataan 

Ketepatan waktu penyelesaian studi 
mahasiswa 
Ketepatan waktu penyelesaian layanan 
administrasi (sesuai SOP) 
Mahasiswa l i~lus dengan IPK di atas 3 
Lulusan cepat mendapatkan pekerjaan 
Lulusan memperoleh gaji pertama yang 
bai Wlayak 
Kemampuan Prodi PE ~nelaksanakan 
kegiatan kemahasiswaan 
Kemampuan Prodi PE melaksanakan 
kegiatan ilmiahlseminar 
Perlakuan yang sama dalam 
mernberikan layanan terhadap seluruh 
mahasiswa prodi PE 
Tingkat ketergantungan Prodi PE 
terhadap Fakultas 
Kernampuan prodi PE mernberi kan 
layanan dibandingkan prodi lain 
Kepercayaan mahasiswaldosen terhadap 
kual i tas layanan yang di beri kan prodi 
PE 

STP N TP P SP 



MUTU HASIL DlDlK 

Berikan penilaian Bapakllbu tentang tingkat kepentingan terhadap atribut mutu hasil 
didik pada prodi pendidikan ekonomi dengan jnwaban SP untuk Sangat Penting, P untuk 
Penting, N untuk ragu-ragu atau netral, TP unti~k Tidak Penting dan STP untuk 
jawaban 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

N 
Sangat Tidak Penting 

Pernyataan 
Kesesuaian kurikulum dengan 
kompetensi yang diperlukan dunia kerja 
Kesesuaian kurikulum dengan 
pembentukan sikap lulusan yang 
diperlukan dunia kerja 
Kesesuaian kurikulum dengan aturan 
yang berlaku. 
Kemampauan Prodi me~nperoleh 
akreditasi yang baik 
Kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
nasional 
Kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
global 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
perubahan ilmu dan teknologi 
Kemampuan lulusan membangun 
jaringan kerja sesalna alumni 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
organisasi profesi 
Kemampuan lulusan membangun 
jaringan dengan dunia kerja 

P' SP STP TP 



MUTU PENGELOLAAN PROSES PEMBELAJARAN 

Berikan penilaian BapaWlbu tentang tingkat kepentingan terhadap atribut rnutu 
pengelolaan proses pembelajaran pada prodi pendidikan ekonomi dengan jawaban S P  
untuk Sangat Penting, P untuk Penting, N untuk ragu-ragu atau netral, T P  untuk 
Tidak Penting dan STP untuk jawaban Sangat Tidak Penting 

No. 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

12 

13 

Pernyataan 
Pengelolaan proses pembelajaran 
dengan biaya yang efisien 
Pengelolaan proses pembelajaran yang 
transparan 
Pemberian nilai yang sesuai dengan 
aturan 
Pemberian nilai yang transparan 
Program studi melakukan evaluasi diri 
secara berkelanjutan 
Prodi melalui dosen memberikan 
silabus setiap awal perkuliahan 
Dosen mernberikan bahan kuliah sesuai 
silabus 
Prodi melalui dosen memberikan bahan 
perkuliahan yang terbaru. 
Ketersediaan media pembelajaran yang 
representatif (OHP, LCD dll) 
Kemampuan lulusan membangun 
jaringan dengan dunia kerja 
Prodi menyelenggarakan proses 
pembelajaran secara otonom 
Kemampuan prodi mengelola kerjasarna 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
nasional 
Kemarnpuan prodi mengelola kerjasama 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
intemasional 

STP T P  N P SP 



Bagian Ke dua Penilaian 

MUTU LAYANAN 

Berikan penilaian BapaWlbu terhadap kinerja Prodi Pendidikan ekonomi berdasarkan 
mutu layanan dengan jawaban SB untuk Sangat Baik, B untuk Baik, N untuk ragu- 

.. ragu 
No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

atau netral, T B  untuk Tidak Baik dan STB 
Pernyataan 

Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
ketepatan waktu penyelesain studi 
mahasiswa 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
ketepatan waktu penyelesaian layanan 
administrasi (sesuai SOP) 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
mahasiswa lulus dengan IPK di atas 3 
Kemampuan prodi PE untuk menjamin 
Lulusan cepat rnendapatkan pekerjaan 
Kernampuan prodi PE untuk menjamin 
Lulusan memperoleh gaji pertama yang 
bai Wlayak 
Kemampuan prodi PE  untuk menjamin 
pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 
Kernampuan prodi PE untuk menjamin 
pelaksanaan kegiatan ilmiahlseminar 
Kemarnpuan prodi PE untuk menjamin 
Perlakuan yang sama dalam 
memberikan layanan terhadap seluruh 
mahasiswa 
Kernampuan prodi PE untuk menjamin 
Tingkat independensi Prodi PE terhadap 
Fakultas 
Kernampuan prodi PE untuk menjaniin 
rnemberikan layanan yang lebih baik 
dibandingkan prodi lain 
Kernampuan prodi PE untuk menjamin 
Kepercayaan mahasiswaldosen terhadap 
kualitas layanan yang diberikan 

untuk 
STB 

Baik 
B 

jawaban 
TB SB 

Sangat Tidak 
N 



MUTU HASIL DlDlK 

Berikan penilaian Bapakllbu terhadap kinerja Prodi Pendidikan ekonomi berdasarkan 
mutu hasil didik dengan jawaban S B  untuk Sangat Baik, B untuk Baik, N untuk ragu- 
ragu atau netral, T B  untuk Tidak Baik dan STB untuk jawaban Sangat Tidal< Baik 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pernyataan ' 
Kesesuaian kompetensi lulusan dengan 
kompetensi yang diperlukan dunia kerja 
Kesesuaian sikap lulusan dengan 
kebutuhan dunia kerja 
Kesesuaian kurikulum prodi pendidikan 
ekonomi dengan aturan yang berlaku. 
Kemampauan Prodi rnemperoleh 
akreditasi yang baik 
Kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
nasional 
Kemampuan lulusan bersaing di tingkat 
global 
Kemampuan lulusan beradaptasi dengan 
perubahan ilmu dan teknologi 
Ketna~npitan lulusan membangun 
jaringan kerja sesama alumni 
Kelnatnpuan lulusan beradaptasi dengan 
organisasi profesi 
Kemampuan lulusan membangun 
jaringan dengan dunia kerja 

STB N T B  B SB 



Berikan penilaian Bapakllbu terhadap kinerja Prodi Pendidikan ekonomi berdasarkan 
mutu pengelolaan proses pembelajaran dengan jawaban SB untuk Sangat Baik, B untuk 
Baik, N untuk ragu-ragu atau netral, T B  untuk Tidak Baik dan STB untuk jawaban 
Sangat Tidak Baik 

. . 

SB 

. - 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

- 
7 

8 

9 

10 

I I 

12 

13 

Pernyataan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pengelolaan proses 
pembelajaran dengan biaya yang efisien 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pengelolaan proses 
pembelajaran yang transparan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pemberian nilai yang 
sesuai dengan aturan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan pemberian nilai yang 
transparan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam melakukan evaluasi diri secara 
berkelanjutan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekono~ni 
melalui dosen dalam memberikan 
silabus setiap awal perkuliahan 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
melalui dosen dalam memberikan bahan 
kuliah sesi~ai silabus 
Kemampuan prodi Pendidikan ekono~ni 
melalui dosen dalam memberikan bahan 
perkuliahan yang terbaru. 
Kemampuan prodi Pendidikan ekono~ni 
menjamin ketersediaan media 
pembelajaran yang representatif (OHP, 
LCD dll) 
Kemampuan prodi Pendidikan ekonomi 
dalam mengarahkan kemampi~an 
lulusan untuk membangun jaringan 
dengan dunia kerja 
Kemarnpuan prodi Pendidikan ekono~ni 
dalam menyelenggarakan proses 
pembelajaran secara otonom 
Kemampuan prodi mengelola kerjasama 
penyelenggaraan pendidi kan di tingkat 
nasional 
Kematnpuan prodi mengelola kerjasarna 
penyelenggaraan pendidikan di tingkat 
internasional 

STB T B  

' 
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N B 
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ABSTRAK 

Andika Wenas, 6126312004 : Kepuasan Mahasisw-a Tentang Kualitas Proses 
Pembelajaran Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil 
Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Padang. 

Di bawah bimbingan : 1. Dm. H. Zulfahmi, Dipl. IT 
. . -  2. Abror, SE, ME 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kepuasan mahasiswa 
tentang kualitas proses pembelajaran atas bultti fisik terhadap hasil belajar mahasiswa 
PSPE FE UNP, (2) pengaruh kepuasan mahsiswa tentang kualitas proses pembelajaran 
atas keandalan terhadap hasil belajar mahasiswa PSPE FE UNP, (3) pengaruh kepuasan 
mahasiswa tentang kualitas proses pembelajaran atas daya tanggap terhadap hasil belajar 
mahasiswa PSPE FE UNP,  (4) pengaruh kepuasan mahasiswa tentang kualitas proses 
pembelajaran atas jaminan terhadap hasil belajar mahasiswa PSPE FE UNP, (5) pengaruh 
kepuasan mahasiswa tentang kualitas proses pembelajaran atas empati terhadap hasil 
belajar mahasiswa PSPE FE UNP. 

Penelitian ini termasuk ke d a l k  penelitian deskripftif dan korelasional dengan 
populasi adalah seluruh mahasiswa PSPE FE UNP yang terdaftar dari tahun masuk 2004- 
2007 yang be rjumlah 750 orang mahasiswa dan penentuan ukuran sarnpel menggunakan 
rumus Slovin dengan jumlah sarnpel sebanyak 88 orang mahasiswa. Sedangkan teknik 
pengambilan sarnpel menggunakan teknik random sampling. Teknik analisis data dengan 
menggunakan uji Multikolinearitas, Normalitas, Regresi Berganda Uji T dan Uji F. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kepuasan mahasiswa tentang kualitas 
proses pembelajaran atas bukti fzsik berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 
mahasiswa PSPE FE UNP dengan fhimng = 2,139 > ttabel = 1,9893 atau sig = 0,035 < a = 

0,05, (2) kepuasan mahaiswa tentang kualitas proses pembelajaran atas keandalan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa PSPE FE UNP dengan hihrng = 
0,356 < = 1,9893 atau sig = 0,723 > a = 0,05, (3) kepuasan mahasiswa tentang 
kualitas proses pembelajaran atas daya tanggap berpengaruh signifikan terhadap ha i l  
belajar mahasiswa PSPE FE UNP dengan hitung= 2,189 > &I = 1,9893 atau sig = 0,03 1 
< a = 0,05 (4) kepuasan mahasiswa tentang kualitas proses pembelajaran atas jaminan 
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa PSPE FE UNP dengan fhitung = 
2,105 > = 1,9893 atau sig = 0,038 < a = 0,05, (5) kepuasan mahasiswa tentang 
kualitas proses pembelajaran atas empati berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 
mahasiswa PSPE FE UNP dengan hitung = 2,246 > = 1,9893 atau sig = 0,027 < a = 
0,05, dan (6) kepuasan mahasiswa tentang kualitas proses pembelajaran atas buktifisik, 
keahlan,  daya tanggap, jaminan, dan empati secara bersama-sarna berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa PSPE FE UNP dengan Fhitung= 16,030 > Ftabel 
= 2,3259 . 
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