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PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN 
(Analisis Kasus pada Program Studi PAI STAIN Manado) 

 
Oleh: Kusnan*  

 
Abstrak∗ 

Salah satu orientasi penting Program Studi PAI STAIN Manado adalah layanan akademik 
khususnya proses pembelajaran bagi para mahasiswanya. Proses pembelajaran yang berkualitas 
berkaitan erat dengan banyak faktor seperti dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana, kurikulum, 
dan lingkungan. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas diperlukan kemampuan 
manajemen dan performan pembelajaran dari dosen. Kemampuan manajemen ini terutama berkaitan 
dengan aspek perencanaan mutu pembelajaran, baik perencanaan tentang kompetensi, materi, alat 
dan sumber/media, skenario pembelajaran, maupun aspek evaluasi dan tindak lanjut.  Sedangkan, 
performan dosen dalam pembelajaran merupakan kemampuan dosen dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Dengan perencanaan yang matang dan 
performan dosen yang meyakinkan, akan dapat diwujudkan suatu proses pembelajaran yang 
kondusif, produktif dan menyenangkan sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang 
berkualitas dan mampu bersaing di era global. 

 
 

Kata Kunci: 
Program Studi, Perencanaan Mutu, Proses Pembelajaran. 

Pendahuluan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado merupakan salah satu bentuk 

perguruan tinggi agama Islam yang berada di bawah naungan Departemen Agama Republik 
Indonesia. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, STAIN Manado mempunyai tugas utama 
melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Menurut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 509 Tahun 2002, bahwa tugas pokok STAIN 
Manado adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada 
masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi untuk ilmu pengetahuan agama dan 
seni yang bernafaskan Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 

Salah satu aspek penting dan menjadi orientasi utama dari institusi perguruan tinggi adalah 
pelayanan akademik yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan output atau lulusan yang 
mempunyai keunggulan (excellence). Hal ini berarti bahwa fokus utama STAIN Manado adalah 
bagaimana mewujudkan sistem layanan jasa akademik/ kependidikan yang efektif, efisien, dan 

                                                 
∗ Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Manado, alumni S2 Pascasrajana 

Universitas Negeri Manado pada Program Studi Manajemen Pendidikan 
1   Depag RI, Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado (Jakarta: Ditjen 

Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 25. 
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produktif sehingga mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing 
di era global. 

Banyak fenomena yang terjadi khususnya dalam perkuliahan yang pada intinya 
menunjukkan bahwa sistem perkuliahan selama ini cenderung melupakan prinsip-prinsip bagaimana 
menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Kelembagaan 
Agama Islam Depag RI, yang menyatakan bahwa tanpa menghasilkan lulusan yang bermutu, 
program pendidikan bukanlah suatu investasi SDM, melainkan justru pemborosan, baik dari segi 
biaya, tenaga, maupun waktu, serta akan menimbulkan masalah sosial. Prinsip utamanya adalah 
adanya sistem manajemen pendidikan yang melayani mahasiswa dan dosen, bukan melayani sistem 
itu sendiri. Indikator sistem manajemen yang melayani sistem itu sendiri adalah adanya suatu realitas 
bahwa dosen dan mahasiswa miskin, tetapi kantor dan fasilitas birokrasinya mewah serta pejabatnya 
kaya.2  

Pernyataan tersebut merupakan cambuk dan tantangan yang cukup berat terutama bagi para 
pengelola perguruan tinggi dan termasuk para dosennya. Menurut Abdurrahman Mas’ud, bahwa 
kendala dosen dalam pengembangan dan pelaksanaan perkuliahan antara lain: 
1. Mengajar dipandang sebagai rutinitas dalam kehidupan yang sudah bersifat mekanistik, tidak ada 

tantangan sehingga menimbulkan kemalasan kerja dari dosen yang bersangkutan. 
2. Kekhawatiran dan sifat eksklusivisme dosen sehingga kurang berminat menyusun dan 

menyiapkan materi perkuliahan untuk dibahas bersama. 
3. Kurang ada sistem yang jelas tentang penghargaan bagi dosen yang berprestasi dan sanksi bagi 

mereka yang lalai dan kurang berkualitas. 
4. Kurangnya fasilitas dalam bentuk buku, jurnal aktual, serta keterbatasan komputer dan 

keterampilan dalam mengakses internet. 
5. Rendahnya konsentrasi dosen yang bersangkutan dalam menyampaikan suatu mata kuliah.3 

Kondisi dan kenyataan tersebut tenyata diakui oleh para pengelola Center for Teaching Staff 
Devalopment (CTSD) IAIN Sunan Kalijaga. Dalam sebuah buku yang berjudul: Desain 
Pembelajaran di Perguruan Tinggi, penulis mensinyalir adanya kelemahan dalam proses 
pembelajaran di perguruan tinggi selama ini, dengan menyatakanbahwa sampai saat ini masih banyak 
didapati dosen di lingkungan perguruan tinggi Islam, seperti IAIN, STAIN atau perguruan tinggi 
lainnya yang dalam mengajar masih konvensional. Dosen mengajar secara konvensional atau 
cenderung hanya meniru gaya orang yang dahulu pernah menjadi guru atau dosennya.4  

Di samping itu, menurut pernyataan Menteri Agama (Alamsyah) pada acara Dies Natalis 
IAIN Raden Patah, tanggal 21 Desember 1978 bahwa ada sejumlah kelemahan yang terjadi di 
kalangan IAIN selama ini. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: (1) standar dan mutu 
ilmiah di IAIN belum memadai, (2) penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) belum maksimal, (3) 
situasi dan kondisi kampus yang belum kondusif untuk untuk penguasaan bahasa asing, (4) interaksi 

                                                 
2  Yahya Umar, “Program Pendidikan yang Membebaskan,” Swara Ditpertais. No. 28 Th. 

III, Bulan Agustus 2005, h. 3. 
3Mas’ud, “Keteladanan Seorang Dosen,” Swara Cendekia.  No. 3 Th. I, Bulan September 

2005, h. 3. 
 
4Hisyam Zaini, dkk., Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: CTSD IAIN 

Sunan Kalijaga, 2002), h. 4. 
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ilmiah dan edukatif antara dosen dan mahasiswa belum memuaskan, dan (5) masih banyak dosen 
yang belum berpegang pada standar-standar ilmiah, tetapi justru pada birokrasi dan bahkan 
cenderung bersifat feodal5 

Kebiasaan kerja dosen yang kurang kreatif, monoton, dan kurang inovatif dan edukatif 
dalam penyelenggaraan pembelajaran tersebut secara umum akan turut mempengaruhi kualitas, baik 
proses pembelajaran atau perkuliahan itu sendiri maupun output dan outcome pembelajarannya.  

Sejauh pengamatan penulis selama ini ditemukan sejumlah fenomena tentang masih belum 
optimalnya sistem pembelajaran khususnya pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 
Tarbiyah di lingkungan STAIN Manado. Fenomena-fenomena tersebut berkaitan dengan: (1) 
kedisiplinan dan komitmen dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan, (2) desain perencanaan 
pembelajaran, (3) pemanfaatan sarana dan proses pembelajaran di kelas, (4) sistem penilaian yang 
digunakan, dan (5) manajemen program studi dalam kaitannya dengan iklim organisasi kampus 
secara keseluruhan. 

Berbagai fenomena tersebut perlu segera disikapi secara cermat dan bijaksana sehingga 
dapat membawa manfaat pada perubahan dan kemajuan institusi STAIN Manado ke depan. 
Momentum ini sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan dalam kaitannya dengan proses 
evaluasi diri dan dalam rangka akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam.  

 
Program Studi PAI 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado pada mulanya merupakan sebuah 
fakultas yaitu Fakultas Syariah dari IAIN Alauddin Ujung Pandang. Kedudukan Fakultas Syariah ini 
berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN yang 
secara riil telah beroperasi sejak tanggal 16 September 1988 yang berlokasi di Tuminting Manado.  

Dalam perkembangannya, Fakultas Syariah ini beralih status menjadi Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Manado berdasarkan Keppres R.I. No. 11 Tahun 1997 tentang 
Pendirian STAIN Manado. Lokasi kampus sekarang berada di Jalan Camar V Kelurahan Malendeng 
Kecamatan Tikala Kota Manado Telp. (0431) 860616, 850774. Sedangkan susunan organisasi dan 
tata kerjanya selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. No. 297 Tahun 
1997, dan kemudian merujuk pada Keputusan Menteri Agama No 509 Tahun 2002.6   

Sejak peralihan status tersebut, STAIN Manado telah mempunyai kewenangan untuk 
mengelola sendiri institusinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini 
STAIN Manado memiliki dua jurusan dan tiga program studi yaitu: Jurusan Syariah dengan Program 
Studi Ahwalul Syahsyiah (AS) atau Peradilan Agama dan Program Studi Muamalah (MU) dengan 
konsentrasi Ilmu Ekonomi Islam; dan Jurusan Tarbiyah dengan Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (PAI).7   

                                                 
5  Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru 

(Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 163. 
6  Lihat dan bandingkan beberapa referensi dan dokumen yang terkait dengan eksistensi 

STAIN Manado, baik Renstra, Profil  maupun dokumen yang memuat sejarah STAIN Manado.  
 
7  STAIN Manado, Pedoman Edukasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado 

(Manado:  STAIN Manado, 2004), h. 5. 
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Jurusan merupakan pelaksana akademik pada STAIN Manado yang menyelenggarakan 
pendidikan akademik dan /atau professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan 
seni yang bernafaskan Islam. Sedangkan Program Studi adalah bagian dari jurusan yakni sebagai 
pelaksana akademik pada tingkat jurusan dalam disiplin ilmu tertentu. Jurusan dan Program Studi 
dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dalam masa kurang lebih empat 
tahun.8 

Program Studi PAI merupakan salah satu ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan 
dan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan institusi. Kelancaran dan kemajuan proses 
perkuliahan sangat ditentukan oleh sistem administrasi dan manajemen Program Studi.  Namun 
demikian, tentunya juga masih banyak aspek yang turut mempengaruhinya, baik aspek personalia, 
fasilitas, sistem nilai dan etika kerja, maupun kondisi lingkungan sekitar.  

Posisi pengelola Program Studi PAI adalah sangat penting dan strategis dalam kerangka 
peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pencapaian lulusan yang berkualitas. Menurut Abuddin 
Nata, ada sejumlah pendekatan yang dapat dilakukan oleh pihak Program Studi Pendidikan Agama 
Islam yaitu cooperative learning, learning society, dan pedekatan input-proces-output.9 

Konsep pembelajaran kooperatif (cooperative learning) digunakan dengan alasan bahwa 
permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini sangatlah kompleks sehingga perlu didekati 
dengan pendekatan yang sifatnya holistik dan integral. Untuk itu perlu adanya kerja sama dunia 
pendidikan (program studi) dengan lembaga-lembaga pemakai jasa pendidikan, perusahaan, yayasan 
dan lain-lain. Dari sisi Prodi PAI perlunya dilakukan program magang sesuai kompetensi yang 
diharapkan dikuasai mahasiswa / lulusan. 

Sedangkan konsep masyarakat belajar (learning society), memandang bahwa belajar di masa 
sekarang tidak dapat hanya dilakukan di ruang kelas, melainkan dengan cara mengintegrasikan 
seluruh sumber informasi yang ada dalam masyarakat ke dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan-
bahan informasi yang terdapat pada media massa, seperti surat kabar, televisi, internet, radio, dan 
pengalaman lainnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. 

Kemudian pendekatan input-proses-output merupakan suatu pendekatan untuk meninjau dan 
menganalisis keberadaan Program Studi secara lebih efektif dan efisien. Untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan, maka seluruh komponen pendidikan yang ada di 
Program Studi harus mendapatkan perhatian secara proporsional dan  obyektif, baik masukan mentah 
(row input), masukan alat (instrumental input), masukan lingkungan (environmental input), Proses 
(transformation), keluaran (output) dan  manfaat atau kontribusi (outcome).  

Salah satu kelemahan penyelenggaran pendidikan selama ini menurut para analis disebabkan 
oleh kebijakan dan pelaksanaan pendidikan yang hanya menekankan aspek input pendidikan dan 
kurang memperhatikan aspek proses dan outcome-nya, terlalu birokratis-sentralistik, dan kurang 
memberdayakan masyarakat terkait (stakeholders). 

Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Program Studi PAI dalam 
mengelola potensi dan komponen yang terkait di dalamnya yakni sebagai berikut: 

                                                 
8  Ibid., h. 32.  
 
9 Nata, Paradigma Pendidikan Islam: Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: Penerbit PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 149. 
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1. Visi dan misi Program Studi perlu disusun secara jelas dan komprehensif dengan melibatkan 
seluruh komponen terkait. 

2. Kurikulum Program Studi yang mendukung tercapainya visi tersebut perlu segera direalisasi dan 
disosialisasikan. 

3. Identifikasi dan pengembangan bidang keahlian dosen pada Program Studi PAI sehingga 
memudahkan dalam pengembangan karier dan STAIN ke depan. 

4. Penyediaan fasilitas pendukung dari Program Studi PAI, seperti peralatan laboratorium micro 
teaching, laboratorium bahasa, komputer, dan fasilitas perpustakaan. 

5. Pemberdayaan stakeholders seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan para 
pengguna jasa.10  

Selain itu, menurut Azyumardi Azra11  ada beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh 
pengelola program studi dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu: (1) memperluas apresiasi publik 
atas usaha institusi, (2) meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja dan sekitarnya, (3) menjadikan 
institusi sebagai lembaga yang efektif, (4) mengintegrasikan kegiatan penilaian, perencanaan, dan 
pengembangan, (5) memperkuat dan memperluas komitmen pada kerjasama dan komunitas, (6) 
mengakui bahwa setiap orang dalam institusi adalah guru bagi yang lain, (7) memberikan perhatian 
dan sumber-sumber yang lebih lebih besar pada kepemimpinan, dan (8) mengerangkan visi 
keunggulan (excellence) secara lebih luas. 

Menurut Muhaimin 12 , ada sejumlah peran yang harus dilakukan oleh Program Studi 
Pendidikan Agama Islam, yaitu: menjadi pusat pengembangan pendidikan agama Islam yang mampu 
mengantisipasi dampak era globalisasi terhadap perilaku, sikap mental dan budaya masyarakat 
setempat; dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan lembaga-lembaga 
pendidikan Islam di daerah setempat. 

Dalam kaitannya dengan pengembangan Prodi Pendidikan Agama Islam, perlu 
memperhatikan aspek perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat. 
Kedudukan Program Studi Pendidikan Agama Islam selama ini adalah tumbuh dan berkembang dari, 
oleh dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, kontribusi positif dan signifikan terhadap kehidupan 
masyarakat merupakan orientasi yang perlu diutamakan. 
 
Tugas Utama Dosen 

Kata Dosen berasal dari bahasa Latin yaitu doceo yang berarti mengajari, menjelaskan, atau 
membuktikan.13 Kata dosen berkaitan erat dengan makna kepemimpinan spiritual karena mereka 

                                                 
10  Ibid., h. 165 – 169. 
 
11  Lihat Makalah dari Azyumardi Azra dengan judul “Strategi PTAIN di Era Global” yang 

disampaikan pada acara forum Rektor UIN/IAIN/STAIN se-Indonesia tanggal 28-29 Desember 2004 
di UIN Jakarta. 

12 Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan 
Kurikulum hingga Redifinisi Islamisasi Pengetahuan (Bandung: Penerbit Nuansa, 2003), h. 299. 

 
13  Daulat P. Tampubolon, Perguruan Tinggi Bermutu: Manajemen Pendidikan Tinggi 

Menghadapi Tantangan Abad 21 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 173. 
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mengimplikasikan moralitas akhlak dan perilaku yang luhur serta sebagai tauladan bagi 
lingkungannya. 

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 1 disebutkan bahwa dosen adalah 
pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat.14 

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tersebut ada tiga tugas utama dosen, yaitu 
tugas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga bidang tugas tersebut 
tidak terlepas dari jabatan yang melekat pada diri dosen yakni sebagai pendidik profesional dan 
ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu atau keahliannya.  

Pertama, tugas dosen di bidang pendidikan.  Tugas utama dosen adalah melaksanakan tugas 
mengajar atau perkuliahan, melaksanakan bimbingan akademik, dan tugas lain yang terkait. Selain 
itu, perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Memberikan keteladanan pada mahasiswa dalam hal kemampuan akademik, intelektualitas, 

integritas pribadi, dan etika profesi, baik di dalam kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Menyadari bahwa mahasiswa adalah individu yang harus dihargai dan memiliki hak-hak yang 

harus dilindungi. 
3. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yakni dengan membaca lektur baru (buku/jurnal), 

mengikuti seminar, diskusi, dan sejenisnya. 
4. Membantu kolega/lembaga dalam pengembangan kurikulum, kepanitiaan, dan kegiatan ilmiah 

lainnya. 
5. Memelihara citra baik akademik dan profesi dosen dengan membantu merekrut dosen baru yang 

berkualitas, dan memberikan rekomendasi obyektif untuk kenaikan jabatan. 
Kedua, melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian menurut Kepmen Pendidikan 

Nasional No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan 
Dosen dapat meliputi membuat karya ilmiah, baik hasil pemikiran maupun penelitian dalam bentuk 
monograf, buku referensi; membuat artikel yang dimuat dalam majalah ilmiah, bulletin, jurnal, mass 
media atau makalah yang diseminarkan; menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, 
mengedit/menyunting karya ilmiah, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan 
membuat rancangan karya seni monumental/pertunjukan.  

Ketiga, bidang pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat merupakan 
kegiatan yang menghubungkan hasil penelitian dan penguasaan disiplin ilmu dalam bidang 
pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan penelitian, di samping untuk 
menunjang pembangunan di berbagai lapisan masyarakat.  

Kegiatan pengabdian masyarakat menurut Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN 
Tahun 1999 dapat mencakup: menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan yang harus 
dibebaskan dari jabatan organiknya, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian 
yang bermanfaat bagi masyarakat, memberikan latihan dan penyuluhan pada masyarakat, 
memberikan layanan masyarakat/kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan. 

                                                 
14 Republik Indonesia,  Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang  Guru dan Dosen  

(Bandung: Citra Umbara,  2006), hal. 3.  
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Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya, seorang dosen dituntut untuk memiliki 
sejumlah kompetensi atau kemampuan dalam melaksnakan tugas pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Pasal 28 ayat 3 bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik (dosen) 
mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.  

Kompetensi pedagogik adalah adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta 
didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 
dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.  

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif 
dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi 
profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 
memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.  

Kompetensi Sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. 

 
Mutu Pembelajaran 

Mutu merupakan paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam 
memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tidak langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan 
maupun yang tersirat, masa kini dan yang akan datang.15 Kesesuaian sifat-sifat produk atau hasil 
layanan jasa dalam pendidikan dengan kebutuhan para pelanggan (mahasiswa, pemerintah, dan 
masyarakat) merupakan acuan relatif untuk mengukur tingkat kualitas suatu usaha atau kegiatan. 
Semakin sesuai antara kebutuhan pelanggan dengan jasa layanan tersebut, maka akan makin tinggi 
tingkat mutu suatu usaha tersebut. 

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan pembelajar. 16  Fokus utama dalam 
pembelajaran adalah “Bagaimana membelajarkan mahasiswa, bukan apa yang akan dipelajari 
mahasiswa atau pembelajar”. Kualitas pembelajaran berkaitan dengan banyak faktor yang turut 
mempengaruhi seperti masukan mentah (raw input), masukan alat (instrumental input), proses 
pembelajaran (transformation), dan masukan dari lingkungan (environmental input). 

Semua komponen pembelajaran tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait 
(interrelation), saling mempengaruhi (interaction), dan bahkan saling ketergantungan 
(interdependency) serta bekerja sama secara sinergis untuk menjalankan suatu fungsi demi 
tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan. 

Untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas diperlukan adanya kemampuan 
manajemen dan performan pembelajaran dari setiap dosen. Manajemen mutu pembelajaran 
merupakan suatu proses atau kemampuan untuk mengelola semua komponen pembelajaran yang ada 
sehingga sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan mahasiswa serta stakeholders lainnya. Kemampuan 
manajemen dapat mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. 

                                                 
15  Daulat P. Tampubolon, op. cit., h. 108. 
16   Irpan Abd. Gafar dan Muhammad Jamil, Re-Formulasi Rancangan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam: Panduan Dosen, Guru, dan Mahasiswa (Jakarta: Penerbit Nur Insani, 
2003), h. 22. 
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Dalam kaitan ini, penulis memandang bahwa paling tidak ada dua aspek kemampuan (skills) 
penting yang perlu diperhatikan untuk dapat mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Dua 
aspek kemampuan tersebut adalah aspek perencanaan mutu dan performan dosen dalam proses 
pembelajaran. 

Pertama, perencanaan mutu pembelajaran. Perencanaan menurut Sergiovanni dan Starratt, 
bahwa Plans are guides, approximations, good post, and compass setting not irrevocable 
commitments or dicision commandements. 17  Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan adalah 
tuntutan-tuntutan, taksiran, pos-pos tujuan, dan suatu pedoman yang telah menjadi komitmen dan 
keputusan yang telah disepakati untuk dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Perencanaan dapat juga diartikan sebagai kegiatan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, 
prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan 
datang.18 Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat meliputi penentuan tujuan dan sasaran, 
strategi pencapaian, fasilitas dan alat yang digunakan, proses dan mekanisme kerja, dan berbagai hal 
yang dianggap perlu disiapkan untuk menunjang kelancaran kerja dan keberhasilan kegiatan tersebut. 

Oleh sebab itu, perencanaan mutu pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses 
penyusunan materi perkuliahan selama satu semester yang terbagi dalam satuan-satuan, sesuai 
dengan jumlah pertemuan berdasarkan kurikulum dan rencana mutu atau kebutuhan para pelanggan 
(mahasiswa dan dunia kerja) serta penentuan tujuan yang akan dicapai, strategi, sistem evaluasi, dan 
sarana penunjang yang dipergunakan.19 

Untuk dapat menyusun rencana mutu perkuliahan ada satu konsep yang dapat dipergunakan 
yaitu peta konsep (concept Map).  Peta Konsep adalah salah satu alternatif untuk mengorganisir 
materi perkuliahan dalam bentuk peta atau gambar secara holistik, interrelasi dan komprehensif.20 

Sebelum mendesain mata kuliah,  dosen perlu mempelajari dahulu tentang visi dan misi dari 
program studi, jurusan, dan institusi. Kemudian melakukan analisis terhadap urgensi dan kedudukan 
mata kuliah, beban kredit, jenjang pendidikan, dan karakteristik mahasiswa. Langkah selanjutnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan brainstorming tentang konsep materi yang akan diajarkan, kurang lebih 15 – 20 kata. 
2. Melakukan penyortiran konsep-konsep materi pokok sampai 10 hingga 15 kata. 
3. Tuliskan pada kerta kecil setiap konsep mayor tersebut dan disusun dalam bentuk gambar/peta 

yang mudah diingat. 
4. Pindahkan gambar concept map tersebut pada selembar kertas, dan hubungankan konsep-konsep 

tersebut dengan garis, serta berikan label atau nama pada tanda tersebut. 
5. Berdasarkan peta konsep tersebut, kemudian dibuat jadwal perkuliahan atau time line. 

Berdasarkan peta konsep dan jadwal perkuliahan tersebut, maka selanjutnya membuat silabi 
perkuliahan secara lengkap, yakni berisi tentang identitas mata kuliah, kompetensi/tujuan 

                                                 
17 Sergiovanni, dan Starratt, Supervision Human Perspectives (New York: McGraw Hill 

Book Company, 1983), h. 300. 
 
18 Malayu  S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2001), h. 92. 
19 Daulat P. Tampubolon, op. cit., h. 296. 
 
20 Ibid. h. 19. 
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pembelajaran, materi pokok, jadwal perkuliahan, strategi perkuliahan, alat/media, evaluasi, dan 
referensi/sumber belajar. Di samping silabi, dosen perlu juga menyiapkan materi sajian untuk setiap 
kali perkuliahan atau setiap konsep pokok perkuliahan. 

Kedua, performan dosen. Performan atau penampilan dosen merupakan suatu seni atau 
kemampuan seorang dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana mutu 
yang telah disiapkan sebelumnya. Kemampuan dosen dalam pembelajaran ini dapat meliputi: 
1. Kemampuan dalam membuka dan menutup perkuliahan 
2. Kemampuan dalam penguasaan materi/ disiplin ilmu 
3. Kemampuan dalam menjelaskan 
4. Kemampuan dalam bertanya dan penguatan 
5. Kemampuan dalam mengadakan variasi pembelajaran 
6. Kemampuan dalam mengelola kelas 
7. Kemampuan dalam membimbing kelompok  
8. Kemampuan dalam menggunakan alat/ media pembelajaran 
9. Kemampuan dalam mengadakan evaluasi pembelajaran 

Kesembilan kemampuan atau keterampilan pembelajaran tersebut mutlak dikuasai oleh 
setiap dosen. Dengan perencanaan mutu dan performan dosen yang baik diharapkan proses 
pembelajaran akan menjadi lebih produktif, kondusif, dan menyenangkan sehingga dapat 
menghasilkan output dan outcome yang berkualitas.  
 
Penutup 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dikemukakan 
beberapa hal sebagai kesimpulan berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pembelajaran/ 
perkuliahan. Beberapa hal tersebut yang perlu mendapatkan perhatian dan pemikiran oleh semua 
pihak terutama jajaran pimpinan institusi adalah sebagai berikut: 
1. Perlu kembali pada orientasi utama institusi yaitu pada peningkatan bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat, bukan pada bidang administrasi dan pembangunan fisik. 
2. Perlu ada reposisi dosen sebagaimana seharusnya, yakni dengan memberikan peran, 

support/penghargaan, dan otonomi yang lebih besar pada dosen sehingga dapat tercipta suasana 
akademik yang lebih kondusif dalam rangka menciptakan lulusan yang mempunyai keunggulan 
dan daya saing di era global. 

3. Perlu segera dilakukan kegiatan monitoring dan supervisi akademik secara intensif dan 
berkelanjutan, baik dari Pembantu Ketua Bidang Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi, 
maupun unit terkait lainnya sehingga mutu pembelajaran dapat selalu ditingkatkan. 

4. Perlu ada suatu upaya bahwa setiap civitas akademika STAIN Manado mempunyai sikap 
komitmen dan kompak sebagai modal utama dalam mewujudkan institusi yang lebih maju 
sebagaimana yang diharapkan.  
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