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SARI 
 
 
Eko Supriyanto, 2008. Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah (Studi multi situs pada Perguruan tinggi Muhammadiyah di 
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah). Disertasi Program Studi 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 
Promotor Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Co. Promotor Prof. Drs. Mursid Saleh 
Ph.D Anggota Promotor Drs. Sutarto Hp. M.Sc., Ph.D. 
 
 Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 
dan Jawa Tengah sebagian besar belum menerapkan penjaminan mutu, pada hal 
saat ini penjaminan mutu merupakan tuntutan masyarakat maupun Pemerintah 
yang tidak bisa dihindari. Salah satu kendalanya adalah belum tersedianya model 
penjaminan mutu yang khusus untuk Perguruan tinggi Muhammadiyah yang 
mengakomodasikan mutu ideologi dan mutu akademik. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan menemukan model penjaminan mutu khusus dalam lingkungan 
Perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai upaya menjawab tuntutan di atas. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif  
dengan sasaran enam Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Magelang, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Purworejo 
dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Prosedur yang ditempuh untuk 
menemukan model penjaminan mutu melalui pengkajian teori, pengumpulan data 
dari informan tentang aspek yang harus dikenakan penjaminan mutu, penyusunan 
model dan verifikasi model penjaminan mutu. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan kuisener, wawancara mendalam dan dokumenntasi. Analisis data 
dilakukan dengan deskripsi data, analisis mengalir (Flow Analysis), kontingensi, 
dan analisis Chi-kuadrat. 
 Model penjaminan mutu hasil penelitian ini terdiri dari dua model: Model 
penjaminan mutu untuk pembelajaran dan Model penjaminan mutu untuk dosen. 
Bentuk penjaminan mutu merupakan kombinasi kualitas yang standarnya 
berunsur akademik dan ideologi Muhammadiyah sedangkan unsur penjamin mutu 
adalah pihak oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Badan Pelaksana Harian 
(BPH) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Model penjaminan mutu 
ditemukan melalui penjaringan pendapat, interview mendalam dan dokumen atas 
aspek yang harus dikenai penjaminan mutu terhadap Perguruan tinggi 
Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa tengah. Model 
penjaminan mutu ini memiliki keunggulan dalam efisiensi biaya dan sederhana 
perangkat dan mekanismenya sehingga sesuai dengan karakter Perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Mekanisme model dilakukan dengan diawali komitmen 
Pimpinan kemudian menformaulasikan standar mutu oleh unsure penjaminan 
mutu kemudian dilaksanakan melalui penilaian diri dosen dan kelembagaan secara 
mandiri. Berdasarkan penilaian dilakukan pengembangan akademik dan ideologi 
kepada civitas akademika.  
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ABSTRACT 
 
 
Eko Supriyanto. 2008, Quality Assurance Model at Muhammadiyah University:  
Study multi sites at Muhammadiyah Universities in Yogjakarta and Central Java 
Residence. Dissertation of Management Education Program of Postgraduate of 
Semarang State University.  Promoter Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Co Promoter 
Prof. Drs. Mursid Saleh, Ph. D, and Promoter member Drs. Sutarto Hp., M.Sc., 
Ph.D. 
 
Muhammadiyah Universities in Yogjakarta and Central Java residence generally 
do not apply quality assurance yet.  That condition, of course, is opposite to the 
reality that is quality assurance is appealed by society and government. One of the 
causes is that there is no available specific model of the quality assurance dealing 
with the characteristics of Muhammadiyah universities that accommodate both 
academic and ideological quality. Therefore, this research aims to inquiry the 
quality assurance model at Muhammadiyah universities in common as the way to 
overcome the above demand.  
This research applies quantitative and qualitative methods with six 
Muhammadiyah Universities in Yogjakarta and Central Java residence as targeted 
institutions. They are Muhammadiyah University of Yogjakarta, Ahmand  Dahlan 
University, Muhammadiyah University of Magelang, Muhammadiyah University 
of Surakarta, Muhammadiyah University of Purworejo and Muhammadiyah 
University of Purwokerto.  The research procedures used to inquiry quality 
assurance are through theories study, collecting input from informans in line with 
the treatment aspects of quality assurance, model arrangement, and quality 
assurance model verification. For collecting data, this research uses questionnaire, 
in-deep interviewing, and documentation. The collected data are analyzed by 
using case description, flow analysis and Chi-Square analysis. 
Based on the  findings, the quality assurance model in this research is divided into 
two models: the quality assurance model of teaching and learning and  the quality 
assurance model of  lecturer’s  competence.  This quality assurance is a 
combination of quality in which its standard  comprises of  academic quality and 
Muhammadiyah ideology  executed by   the  central  leader of Muhammadiyah ( 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah),  the executive boards of Muhammadiyah 
(Badan Pelaksana Harian) , and the Directorate General of  High Education.  This 
quality assurance model is constructed and obtained through  opinion poll, deep 
interview, and the documents pertaining some aspects being assured in the 
Muhammadiyah high education in Yogyakarta and Central Java districts.  This 
quality assurance model is quite efficient,  simple  and  its mechanism is in 
accordance to the characteristics of Muhammadiyah high education system.  The 
mechanism of the model is  initiated by the commitment. Then the  leader 
formulates the quality standard helped by the quality assurance  boards.  Next it is  
performed  through self-evaluation of  lecturers and the institutions independently.  
Based on the evaluation, academic and ideology development of  the academic 
members is carried out.  
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A.Latar Belakang. 

 Perguruan tinggi di Indonesia walaupun penggarapan bidang penjaminan 

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

munculnya pedoman penjaminan mutu perguruan tinggi yang diterbitkan oleh 

Dikti Depdiknas, namun sesungguhnya gerakan penjaminan mutu telah ada jauh 

sebelum itu. Salah satu faktor yang signifikan mendorong adanya gerakan 

penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi adalah ditetapkannya HELTS 

2003-2010 yang berharap besar untuk pendidikan tinggi nasional dapat 

menyumbang bagi peningkatan kemampuan kompetisi bangsa serta terwujudnya 

organisasi perguruan tinggi yang sehat (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

2003: 1). 

 Dalam perkembangan berikutnya, gerakan penjaminan mutu menjadi 

semakin cepat tumbuh dalam perguruan tinggi di saat semua skenario pemberian 

blockgrant harus disertakan adanya kesediaan perguruan tinggi nasional untuk 

menyelenggarakan penjaminan mutu. Faktor ini merupakan faktor yang paling 

memacu munculnya wadah-wadah penjaminan mutu pada Perguruan tinggi 

Muhammadiyah di Indonesia, walaupun akhirnya banyak pelaksanaan penjaminan 

mutu di Perguruan tinggi Muhammadiyah terlahir bukan karena dorongan dari 

internal berupa budaya mutu tetapi sebatas kepentingan pemenuhan administratif 

persyaratan perolehan blockgrant. Fenomena yang demikian nampak misalnya 
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pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Ahmad Dahlan sebagai 

salah satu Perguruan tinggi Muhammadiyah di lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kehadiran penjaminan mutu baik akademik dan 

ideologi sebagai kebutuhan upaya peningkatan kualitas Pendidikan tinggi 

Muhammadiyah mutlak adanya, tetapi dalam realitanya sebatas pemenuhan 

kelengkapan administrasi keikutsertaan dalam kompetisi grant dari Dikti. 

Tantangan yang meniscayakan untuk munculnya penjaminan mutu 

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

tinggi  oleh semakin langkanya sumber pendanaan masyarakat yang di dalamnya 

muncul (2) keharusan adanya akuntabilitas publik serta munculnya (3) persyaratan 

kualifikasi lulusan oleh pasaran kerja (Olssen, Mark. 2004: 194).  

Dalam kasus di Universitas Muhammadiyah penjaminan mutu tidak 

sebatas menjaga kualitas akademik tetapi juga kualitas ideologi 

bermuhammadiyah. Dalam Universitas Muhammadiyah, aspek mutu ideologi 

harus dijaga dan dilaksanakan sebab misi Universitas Muhammadiyah 

menjangkau tidak sebatas mutu akademik tetapi harus menghasilkan lulusan yang 

bermutu secara ideologi untuk keberlanjutan organisasi Muhammadiyah. Itulah 

sebabnya penjaminan mutu dalam Muhammadiyah tidak cukup menghasilkan 

lulusan yang unggul akademik. Meninggalkan mutu ideologi dapat berakibat 

organisasi Muhammadiyah kehilangan kader penerus dan akhirnya dapat ambruk. 

Selain itu menjaga mutu ideologi dijadikan karakter pembeda dengan lulusan dari 

perguruan tinggi lain. 
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Pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya yang tidak pernah 

rugi dan sekaligus memiliki nilai tambah yang dipastikan memiliki nilai balik 

yang menguntungkan. Fenomena demikian mulai menguat pada masyarakat 

Indonesia yang semakin sadar atas investasi sumber daya manusia untuk 

kepentingan kompetisi maupun upaya meningkatkan kompetisi serta keunggulan 

terutama dalam memasuki globalisasi dan kompetisi dalam ekonomi (Thune, 

Christian. 2001: 5) dan  mobilisasi status individu melalui pencapaian keunggulan 

keilmuan dan teknologi serta keunggulan finansial (Darling, L.Hammond. 2005: 

468).  

 Sejalan dengan harapan besar masyarakat atas peran lembaga pendidikan 

tinggi Muhammadiyah, maka kini tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pendidikan Muhammadiyah semakin menguat. Tuntutan atas mutu ini semakin 

menguat terlebih ketika dalam masyarakat terjadi perubahan paradigma makro 

dari efek globalisasi dengan corak logika ekonomi yang semakin transparan 

(Olssen, Mark. 2004: vii), maupun dalam realitanya dalam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah belum terwujud jaminan mutu yang sesuai. Seharusnya 

Perguruan tinggi Muhammadiyah juga berfungsi sebagai layanan publik 

sebagaimana perguruan tinggi lainnya (Middlehurt, Robin. 2001: 5).  

Penemuan sistematik dan penjaminan mutu pada lembaga Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang berbasis keunikan  Muhammadiyah yang 

mengakomodasikan unsur dasar penjaminan mutu yang ada sangat diperlukan. 

Penemuan penjaminan mutu ini penting karena disamping penjaminan mutu 

Perguruan tinggi Muhammadiyah belum terumuskan, juga unsur dasar 
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penjaminan mutu selama ini sudah berkembang di antara Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. Unsur dasar khusus penjaminan mutu dalam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang dimaksud misalnya adanya penyelenggaraan perkuliahan 

Agama Islam dan kemuhammadiyahan (AIK) sebagai penjaminan mutu ideologi 

maupun pelaksanaan Darul Arqom sebagai jaminan ideologi bagi karyawan. 

Kehadiran penjaminan mutu dalam lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah secara ideal untuk menjaga kualitas ideology serta akademik. 

Namun dalam sisi lain kehadirannya dapat didasari alas an lain sebagaimana 

diungkapkan dalam disertasi tentang mutu pendidikan tinggi di Hongkong yang 

dilakukan oleh Tsui, Cecelia. (2002: 3). Ditemukan bahwa penyelenggaraan mutu 

pendidikan merupakan reaksi atas sejumlah perubahan keadaan yang terkait 

dengan: (a).perubahan konteks yang terkait dengan sebaran profil mahasiswa, 

internalisasi pendidikan tinggi maupun pasaran kerja. (b) munculnya angkatan 

kerja dan mahasiswa (c) ketidakpuasan dari pekerja dan mahasiswa (d) desakan 

karena terbatasnya dana (e) tuntutan untuk melakukan pertanggung jawaban 

terhadap kelembagaan. Dalam lingkungan Muhammadiyah, sebagian reaksi 

tersebut terjadi misalnya reaksi atas ketidakpuasan mahasiswa dan desakan 

terbatasnya dana. 

Dalam kasus serupa dengan fenomena di atas misalnya terjadi pada riset 

Joshua Earnest yang memperlihatkan bahwa munculnya model peningkatan mutu 

melalui rekayasa kurikulum yaitu Competency based engineering curricula 

muncul akibat adanya perubahan dan tuntutan mutu atas kekurang mampuan 

lulusan teknik dalam memasuki dunia kerja (Earnest, Joshua.  2001: 22). Dalam 
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konteks relasi dengan ekternal, jaminan mutu difungsikan sebagai alat yang 

digunakan oleh  pendidikan tinggi untuk meyakinkan bahwa lulusannya dapat 

diterima di lembaga lain sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban publik 

penyelenggaraan kepada masyarakat atas tawaran program pendidikan (Murray, 

F.B. 2002: 1)  

  Beberapa alasan mengapa perguruan tinggi termasuk di dalamnya 

Perguruan tinggi Muhammadiyah harus memusatkan perhatiannya pada mutu 

sehingga harus mengagendakan penjaminan mutu sebagai hal yang harus 

dikerjakan segera dan diupayakan secara terus menerus:  

1. Perhatian yang semakin meluas tentang besarnya dana masyarakat 

yang terserap dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sampai-

sampai alokasi yang seharusnya untuk sektor lain oleh masyarakat 

direlakan untuk pendukung penyelenggaraan pendidikan.  

2. Perhatian terfokus pada kompetisi ekonomi masa depan dan karenanya 

dibutuhkan adanya pekerja yang berkualitas dan mempunyai 

kompetensi tinggi di masyarakat pasca industri. 

3. Masalah pemantauan input – proses dan output pendidikan tinggi 

dalam sistem manajemen yang semakin inovatif dan yang semakin 

cepat tidak boleh terhambat oleh menyusutnya sumber-sumber daya 

baik manusia maupun sumber alam. 

4. Adanya gerakan internasionalisasi perguruan tinggi yang semakin kuat   

dalam penerapan standar penilaian dan pengukuran untuk kemampuan 

dasar maupun kesamaan kualifikasi akademik profesi khususnya bagi 
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lulusannya dengan menggunakan standar internasional dan yang diakui 

dunia. Munculnya pemberian peringkat perguruan tinggi oleh dunia 

internasional menunjukan bahwa mutu semakin diprioritaskan. 

5. Adanya komitmen beberapa tempat atau negara untuk 

mengembangkan layanan publik yang lebih efisien, lebih tanggap 

sesuai dengan kebutuhan langganan (G.C. Mondie. 1988: 5 – 13) 

Pandangan, kepercayaan, dan kepuasaan kini dijadikan sebagai kunci ber-

kembangnya sebuah penjaminan mutu Perguruan tinggi di manapun, sehingga 

pihak pendidikan tinggi Muhammadiyah kini baik secara nyata maupun tersamar 

mulai mengembangkan jaminan mutu (quality assurance). Tidak ada jaminan 

bahwa keberadaan sebuah lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang hari 

ini megah bangunannya dengan jumlah mahasiswa yang besar esok hari tetap 

mampu bertahan, kasus Universitas Muhammadiyah Jakarta menunjukan fakta 

tersebut. Fenomena inilah yang dipertegas oleh Jennings bahwa tidak jaminan 

perguruan tinggi untuk bertahan di hari esok bila tidak memperhatikan mutu 

(Jennings, Jasson. 2002: 4).  

Kemajemukan pelaksanaan penjaminan mutu dalam lingkungan Perguruan 

tinggi Muhammadiyah ini sangat wajar sebab ada perguruan tinggi yang masih 

memusatkan diri dalam pembenahan fisik, ada pula yang sudah mengembangkan 

diri pada tahapan aktualisasi diri dengan lebih melebarkan program unggulan. 

Keragaman pelaksanaan penjaminan mutu untuk Perguruan tinggi 

Muhammadiyah lebih  menampakkan variasi dibanding pada Perguruan tinggi 

negeri sebab disamping keragaman kondisi  mutu Perguruan tinggi 
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Muhammadiyah sendiri sangat tinggi juga kesadaran atas mutu dari masing-

masing pimpinan lembaga tinggi Muhammadiyah juga berbeda-beda. 

Kemandirian perguruan tinggi Muhammadiyah ikut serta mempengaruhi corak 

variasi pelaksanaan penjaminan mutu di tempat masing-masing.  

Keadaan internal lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang 

beragam tanggapannya atas keberadaan penjaminan mutu inilah yang 

menyebabkan model  penjaminan mutu juga berlainan. Di samping itu juga, 

karena model jaminan mutu banyak jenisnya dengan sendirinya perguruan tinggi 

bisa memilih mana yang dianggap sesuai dengan keadaan dan kemampuan 

perguruan tinggi setempat. Adanya otonomi perguruan tinggi swasta turut juga 

menyebabkan model penjaminan mutu yang dianut menjadi berbeda satu dengan 

lainnya.  

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi dipastikan tidak akan 

memiliki kesamaan antara satu lembaga dengan lainnya sebab pihak Dirjen Dikti 

sendiri memang tidak mengharuskan adanya kesatuan mekanisme. Perbedaan 

konsep penjaminan mutu pada perguruan tinggi menurut Van Damme (2002: 5) 

sangat tergantung dan dipengaruhi oleh kepekaan perguruan tinggi bersangkutan 

terhadap persepsi marketisasi dan konsumerisme perguruan tinggi yang 

bersangkutan serta tujuan dan fungsi dari penjaminan mutu yang dijalankan (Dill, 

D.D. 2000: 189).  

Berdasarkan keragaman pemahaman terhadap penjaminan mutu, 

rancangan dan bagaimana mekanisme yang ditetapkan serta bagaimana 
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pengendaliannya, menurut Ellis, Roger (1995: 7)  penjaminan mutu terdapat 3 

kemungkinan dalam penerapannya di perguruan tinggi : 

1. Tersamar, yaitu apabila penjaminan mutu dipandang sebatas label untuk 

memberikan penamaan sebuah prosedur penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang baik. Bentuk penjaminan mutu disepadankan dengan 

tindakan pengujian, validasi bahan, dan reviu sejawat. 

2. Radikal yaitu apabila penjaminan mutu diposisikan sebagai hal yang 

diterapkan di tempat lain sebagai cerminan dari pendekatan baru untuk 

menyelenggarakan, memelihara standar dalam universitas. 

3. Pengembangan yaitu apabila penjaminan mutu didudukkan sebagai 

prosedur yang ketat untuk diikuti dan dijadikan kebiasaan untuk 

menghasilkan lulusan. 

 Bloom, Adina (2007: 2) menegaskan bahwa penjaminan mutu di 

perguruan tinggi secara keseluruhan sangat penting mengingat sasaran pendidikan 

bukan hanya untuk akademik tetapi secara keseluruhan pribadi. Demikian juga di 

lingkungan Pendidikan tinggi Muhammadiyah memiliki karakter keilmuan 

sekaligus afinitas keagamaan yaitu ke Muhammadiyahan. Isu penjaminan mutu 

masih dianggap baru dan belum dikembangkan secara intensif dan serius 

(Suyanto.2002 :4) Ditegaskan oleh Stevenson, Michael bahwa perguruan tinggi 

yang baru berkembang cenderung memperkuat kapasitas penyelenggaraan 

sedangkan mekanisme penjaminan mutu  kurang diperhatikan (Stevenson, 

Michael. 2004: 9). Penggambaran oleh Ranjan, C.Samir (2004: 1)  memberikan 
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penguat atas pandangan di atas bahwa perguruan tinggi lebih mementingkan 

efisiensi. 

 

B. Fokus Penelitian. 

 Penelitian dilangsungkan pada Perguruan tinggi di bawah naungan 

Yayasan Muhammadiyah yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan Jawa Tengah. Fokus penelitian ditujukan pada penemuan model penjaminan 

mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah. Pengkhususan kajian ini karena 

diasumsikan bahwa setiap model penjaminan mutu Perguruan tinggi 

Muhammadiyah memiliki keunikan akibat perbedaan unsur yang dijaminkan, 

kesiapan dosen pelaksana, proses yang ditempuh, dan kemandirian yang berbeda  

dalam penyelenggaraan penjaminan mutu. Sehingga setiap perguruan tinggi 

Muhammadiyah memiliki kekhususan tersendiri dan berbeda satu dengan lainnya. 

Jackson N. (1998: 4) memberikan penegasan bahwa pelaksanaan penjaminan 

mutu bersifat relatif dan beragam sehingga rentangan pelaksanaan penjaminan 

mutu berbeda satu dengan lainnya. Walaupun rentangan pelaksanaan penjaminan 

mutu sangat beragam, namun menurut Degeng (1997: 10) unsur esensinya selalu 

terdiri: pelaksana (dosen) dan proses pelaksanaan. Adapun fokus penelitian dirinci 

menjadi tiga sub fokus yaitu : 

1. Unsur – unsur yang harus dikenai penjaminan mutu pada masing-masing 

Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan Jawa Tengah. 
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2. Proses penjaminan mutu pada masing-masing Perguruan tinggi 

Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa 

Tengah.  

3. Model penjaminan mutu untuk Perguruan tinggi Muhammadiyah di 

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.  

Penjaminan mutu Perrguruan tinggi Muhammadiyah menarik dikaji 

mengingat Perguruan tinggi Muhammadiyah sesungguhnya memikul dua tugas 

yaitu meningkatkan mutu secara reguler akademik sebagaimana  dikehendaki oleh 

Pedoman Penjaminan Mutu Dikti 2003, sekaligus juga mengemban tugas 

peningkatan mutu sebagai lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berfungsi 

pelangsung misi dan visi organisasi Muhammadiyah selaku organisasi masa yang 

mempunyai tujuan tersendiri. Beban tugas tersebut harus mensinergikan antara 

kepentingan pelaksanaan peningkatan mutu model Dikti 2003 dan kepentingan 

misi organisasi Muhammadiyah sebagaimana diamanatkan dalam Qoidah 

Perguruan tinggi Muhammadiyah Pasal 4 membentuk kader handal 

Muhammadiyah. 

 

C.Tujuan Penelitian. 

 Sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah menemukan 

model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selanjutnya tujuan  di atas lebih dirinci ke dalam 

tujuan khusus sebagai berikut : 
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1. Mengetahui unsur-unsur yang dikenai penjaminan mutu pada masing-

masing Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

2. Mengetahui proses penjaminan mutu yang dilakukan pada masing-masing 

Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan Jawa Tengah. 

3. Menemukan model penjaminan mutu bagi Perguruan tinggi 

Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa 

Tengah. 

Penelitian tentang model penjaminan mutu dalam lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah ini peneliti anggap penting karena dalam lingkungan Perguruan 

tinggi Muhammadiyah di saat ini sangat membutuhkan model penjaminan mutu 

untuk menjamin keberlanjutan perguruan tinggi Muhammadiyah. Penjaminan 

mutu di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah mempunyai fungsi yang 

mendasar  bukan hanya menyangkut jaminan kualitas lulusan tetapi juga karena 

Perguruan tinggi Muhammadiyah mempunyai misi yang bermuatan ideologi yang 

harus tercermin pada setiap lulusan yang dihasilkan.  

  

D.Kegunaan Penelitian. 

 Hasil penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis sebagai berikut : 

1. Secara konsepsual memperkaya teori manajemen pendidikan terutama 

yang terkait dengan model penjaminan mutu pendidikan tinggi khususnya 

bagi perguruan tinggi yang mempunyai afinitas ideologi. 
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2. Dengan ditemukannya model penjaminan mutu yang spesifik pada 

lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah maka dapat diajukan model 

pembinaan mutu yang sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi yang 

bersangkutan dan mampu menjamin tujuan penyelenggaraan Pendidikan 

tinggi Muhammadiyah.  

Sedangkan kegunaan secara praktis sebagai berikut : 

3.  Memberikan deskripsi mengenai model penjaminan mutu penyeleng-

garaan pendidikan pada Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan 

dasar  model penjaminan mutu untuk selanjutnya dijadikan acuan para 

penyelenggara Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam upaya 

peningkatan mutu. 

4. Memberikan masukan kepada Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah 

dalam melakukan pembinaan dalam kerangka penjaminan mutu. 

 

E.Definisi Istilah. 

 Dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini perlu peneliti berikan 

penjelasan istilah yang dipergunakan agar tidak terjadi kesalahfahaman, 

mengingat dalam penggunaan istilah yang tercantum dalam judul penelitian ini 

secara teknis memiliki arti yang khas. Adapun penjelasan istilah yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

1. Model penjaminan mutu adalah bentuk tentang cara pengelolaan dan 

penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan yang dibangun dan yang 
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kini dilaksanakan oleh Perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Model penjaminan mutu 

dapat berupa prosedur, prinsip maupun mekanisme kerja dalam 

melaksanakan penjaminan mutu menuju hal yang dianggap oleh Perguruan 

tinggi Muhammadiyah sebagai unggulan dan ciri yang dikembangkan 

masing-masing perguruan tinggi. Diprediksi untuk Perguruan tinggi 

Muhammadiyah bervariasi sistem yang diterapkan sehingga model 

penjaminan mutu ada tetapi belum secara nyata keberadaannya, tetapi 

sebaliknya ada yang sudah tertata rapi baik struktur maupun mekanisme 

operasionalnya dalam lembaga Perguruan tinggi Muhammadiyah. Bagi 

yang masih belum nyata  penyelenggaraannya, kadang  karena penjaminan 

mutu yang diselenggarakan lembaga Perguruan tinggi masih dalam tahap 

permulaan maka model penjaminan mutu masih belum nampak, masih 

terintegrasi dalam tugas-tugas bidang Pembantu Rektor bidang akademik. 

2. Studi  multi situs penjaminan mutu adalah penelitian yang dirancang untuk 

memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang model penjaminan 

mutu dengan menggunakan sumber informasi berbagai Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Jawa Tengah. Menurut Audet, Josee. (2001) ditegaskan bahwa studi multi 

situs mengarah pada bentuk penelitian yang membandingkan temuan antar 

lokasi.  

3. Penjaminan mutu adalah proses pengendalian yang dilakukan oleh 

lembaga Perguruan tinggi Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta 
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dan Jawa Tengah dalam penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelo-

laan pendidikan sehingga memberikan jaminan pada langganan atau 

masyarakat bahwa lulusan atau produk Perguruan tinggi Muhammadiyah 

yang dipersyaratkan sesuai dengan standar dan secara terus menerus 

dilakukan perbaikan. Berdasarkan pembatasan pengertian penjaminan 

mutu di atas maka dalam penelitian ini kegiatan penjaminan mutu bukan 

sebatas mengontrol proses agar tetap terjaga mutu sesuai dengan harapan, 

tetapi juga menyangkut standar yang ingin diraih sehingga nampak jelas 

keunggulan masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah.  

4. Perguruan tinggi Muhammadiyah adalah lembaga Perguruan tinggi 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berada dalam naungan Yayasan 

Muhammadiyah. Lembaga perguruan tinggi Muhammadiyah yang 

dimaksud adalah : 

1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

2. Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 

4. Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

5. Universitas Muhammadiyah Magelang 

6. Universitas Muhammadiyah Purworejo 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 
 

A.Latar Belakang. 

Perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan yang semakin kuat 

mengarah pada pendidikan sebagai investasi kini telah mengkondisikan semua 

sektor pendidikan harus menjadi lembaga yang mampu memberikan nilai balik 

ekonomi yang menguntungkan. Perguruan tinggi harus mampu menjadikan 

lulusan yang handal berkompetisi, dapat memberikan penguatan secara individual 

untuk penyebaran ilmu pengetahuan, sehingga lembaga pendidikan harus proaktif 

dan menjadi lembaga yang efisien dan efektif (Soematri, B. Satriyo. 2004: 1).  

Untuk merealisasi status perguruan tinggi yang mampu kompetisi dan 

mampu menjadi tumpuan investasi masyarakat, maka kehadiran penjaminan mutu 

pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku stakeholders 

menjadi sangat penting, begitu pentingnya bahkan Asia Development Bank pun 

mendorongnya melalui sumbangan anggaran untuk peningkatan mutu (S.A. 

Chowdhury. 2004 : 1)  

Menurut Sallis, Edward (1993: 7) sikap terhadap penjaminan mutu sangat 

beragam karena ada perguruan tinggi yang mulai sadar untuk melakukan 

perbaikan penyelenggaraan pendidikan ada yang belum memerlukannya.  

Perbedaan sikap terhadap penyelenggaraan penjaminan mutu karena 

adanya perbedaan persepsi atas hakikat kualitas itu sendiri, sebab gambaran 

tentang mutu banyak orang mempunyai kesimpulan yang berbeda bahkan 

berlawanan. Kualitas seringkali menjadi sulit diukur. Kualitas dianggap sebagai 



16 
 

 
 

konsep enigmatic yaitu konsep yang wujud dan pelaksanaan menurut pemahaman 

dan tafsir orang perorang ( Sallis, Edward. 2001: 1). Selama ini kualitas selalu 

dianggap sama dengan produk (Harvey L dan Green D. 1993: 177) dan dalam hal 

ini kualitas dipersepsikan sebagai mutu lulusan. Fokus penjaminan mutu di 

banyak perguruan tinggi mengarah pada aspek pembelajaran.(Degeng.1997: 10).  

Dalam perspektif manajemen pendidikan, penjaminan mutu memiliki nilai 

penting yang signifikan karena penjaminan mutu bersifat spesifik dan 

eksistensinya sangat tergantung pada sistem tempat berlakunya jaminan mutu 

berada, sehingga dapat berbeda antara perencanaan desain dengan pendekatan 

yang diterapkan. Dalam hal ini jaminan mutu sebagaimana diklasifikasikan oleh 

Ellis, Roger dapat diposisikan dalam posisi latent, radical atau sebagai 

development (1993: 7). Kedudukan penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh 

bagaimana situasional kelembagaan itu sendiri. Robin, Stephen (2001: 24) 

memberikan penggambaran bahwa dalam tingkat sistem implementasi kebijakan 

kelembagaan seperti penjaminan mutu selalu melibatkan budaya organisasi, 

struktur kelembagaan maupun penataan kerja organisasi sehingga dalam kebijakan 

yang sama bisa saja kelembagaannya, tata kerjanya berlainan.  

 

B.Pemaknaan Mutu dalam konteks Penjaminan Mutu Pembelajaran. 

 Mutu dimaknakan sebagai standar dan keunggulan, sehingga unsur utama 

kualitas dalam penjaminan mutu difahami sebagai proses adanya kepastian bahwa 

telah terdapat standar yang spesifik dan secara terus menerus diupayakan dicapai 

untuk sebuah produk atau layanan yang unggul. Dengan demikian jika mutu 
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diterapkan dalam pembelajaran menunjuk pada tinggi rendahnya pembelajaran 

dibandingkan dengan standar. Ditegaskan oleh Ellis, Roger (1993: 1) bahwa 

pemikiran tentang bentuk kualitas dalam pembelajaran yang penting bahwa 

kualitas selalu terkait dengan kepuasaan konsumen atau pelanggan ,yang dalam 

hal ini primary customer yaitu mahasiswa.  

 Bagi J. Arcaro (1995: 55) kualitas dipandang sebagai  proses sehingga 

kualitas dimaknakan sebagai proses yang tersusun untuk peningkatan output yang 

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

bagi Djagal, W. Marsono. (2004 : 2), menyatakan bahwa kualitas merupakan 

kondisi yaitu merupakan sekumpulan sifat khas suatu barang atau jasa yang harus 

sesuai dengan keinginan pengguna. Dalam konteks ini Marsono menegaskan 

bahwa untuk menghasilkan sebuah jasa pendidikan yang berkualitas harus 

diperjelas lebih dahulu apa dan seperti apa kualitas yang diinginkan oleh 

pengguna.  

 Mutu kini semakin populer karena dianggap sebagai langkah terbaik untuk 

membantu memperoleh sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Jika didalami 

lebih jauh maka sesungguhnya fokus pendidikan yang efektif dan efisien intinya 

adalah pembelajaran. Penjaminan mutu dalam pembelajaran (quality assurance in 

teaching) dalam proses pelaksanaannya dipengaruhi oleh sumber-sumber mutu 

pendidikan berawal dari : 

1. Pemahaman dari dosen 

2. Nilai moral tinggi 

3. Hasil ujian yang unggul 
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4. Dukungan orang tua dan masyarakat sekitar 

5. Kecukupan sumber dukungan 

6. Penerapan teknologi mutakhir 

7. Kekuatan dan tujuan pemimpin 

8. Berperhatian terhadap siswa 

9. kurikulum yang menantang. (Middlehurst, Robin. 2001: 16) 

  

Tentu saja apabila ke sembilan aspek di atas direalisasikan dalam perguruan tinggi 

maka mutu dapat terlahir dalam lembaga perguruan tinggi yang sedang dikelola. 

Roger Ellis (1995: 8)  sebagai tokoh yang menekuni penjaminan mutu pendidikan 

memberikan ciri adanya penjaminan mutu sebagai berikut : 

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

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

diperlukan untuk mencapai standar 

3. Adanya kegiatan melakukan cek pada konsumen dan monitor untuk 

pencapaian standar 

4. Adanya dokumen yang menyimpan semua kegiatan yang telah 

berlangsung.  

5. Melibatkan semua pihak yang terkait dan komitmen untuk berkembang 

Untuk negara Inggris penyelenggaraan pendidikan yang sudah menerapkan 

jaminan mutu harus terikat dengan keharusan menerapkan standar yang 

dikeluarkan oleh The National Council for Accreditation of teacher education 

sehingga lembaga pendidikan tinggi memiliki standar yang terjamin dan diketahui 
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oleh masyarakat umum (Vergari, Sandra. 2002: 2). Di Indonesia standar untuk 

penjaminan mutu masih dalam penggarapan karena PP 19/2006 belum lengkap 

aturannya. 

 Lain halnya dengan standar mutu yang dikemukakan Direktorat Jenderal 

Perguruan tinggi Indonesia yang dirangkum dalam Pedoman Penjaminan mutu 

Perguruan tinggi (2003: 9) bahwa suatu penyelenggaraan pendidikan di Perguruan 

tinggi dipandang berkualitas apabila: 

a. Perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya 

melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) 

b. Perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholders 

terutama kepentingan mahasiswa dan industri (aspek induktif) yang berupa 

: 

1. Kebutuhan kemasyarakatan 

2. Kebutuhan dunia kerja 

3. Kebutuhan profesional. 

Inti dari ciri di atas adalah bahwa lembaga pendidikan tinggi mutlak untuk mela-

kukan relasi dengan stakeholder untuk mengukur seberapa mutu layanan 

pendidikan tinggi yang harus diselenggarakan. Dalam hal ini external criterium 

yang dijadikan pegangan ada tidaknya peningkatan kualitas. Mengacu pada 

pencirian ini maka ada penegasan bahwa dalam implementasi jaminan mutu 

diperlukan adanya pergeseran paradigma tentang standard yaitu replacing the 

whole thing bukan hanya piecemeal change. Dalam paradigma yang 

mengutamakan mutu ini khususnya dalam pembelajaran (teaching) harus 
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dihindari adanya tinkering yaitu mengerjakan sesuatu tanpa keahlian yang 

memadai atau sekedar melakukan.  

 Suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan dipandang berkualitas apabila 

pendidikan tinggi mampu menyediakan peluang pembelajaran yang terbaik yang 

dapat dimanfaatkan untuk membelajarkan mahasiswa mencapai tujuan. Dengan 

demikian kualitas akademik menyangkut kepastian tentang kesesuaian dan 

pembelajaran yang efektif, dukungan, penilaian dan pemberian peluang belajar 

bagi mahasiswa (The Quality Assurance Association. 2004: 1).  

Penjaminan mutu dalam pemaknaan yang lebih bercorak transformatif,  

dapat dimaknakan sebagai perubahan kualitatif dan terus menerus berlangsung 

secara meningkat. Untuk menuju kualitas dalam pengertian ini, maka dalam 

penerapannya dalam sektor pendidikan tinggi, penjaminan mutu membutuhkan 

dua hal yaitu adanya pemberdayaan bagi pihak yang turut serta dalam proses 

pendidikan dan juga peningkatan pelaksana pendidikan. Atas dasar itu maka 

kualitas lulusan dari sebuah perguruan tinggi seharusnya mempunyai kemampuan 

bukan sekedar nilai tambah/keunggulan tetapi mempunyai cakupan area yang 

lebih luas yang menyangkut: pengetahuan, kemampuan untuk selalu belajar, 

ketangguhan dalam keintelektualan, kemampuan kerja didalam organisasi atau 

lembaga yang modern, ketrampilan interpersonal dan juga kemampuan 

berkomunikasi secara efektif dan persuasif (Harvey, Lee. 1996: 1) 

 Menurut batasan Departemen Pendidikan Nasional (Sukamto. 2002: 5) 

mutu sebuah perguruan tinggi  sangat dipengaruhi faktor internal maupun ekternal 

seperti  struktur dan isi kurikulum, kebijakan institusi, kualifikasi staf pengajar, 
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iklim akademik, standarisasi proses dan mutu, dukungan komunitas, jaminan 

pembiayaan dan dukungan institusional. Atas dasar hal tersebut mutu diartikan 

sebagai kesesuaian dengan maksud/isi yang diharapkan dari sisi pengguna jasa 

atau produk, sedangkan jaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dan sistem 

untuk menjamin agar semua produk dan jasa selalu konsisten dengan kualitasnya. 

Dalam pemahaman konsep ini ditegaskan bahwa mutu suatu produk atau jasa 

pendidikan selalu menempatkan pelanggan sebagai ukuran baik buruknya kualitas 

produk atau layanan pendidikan yang dihasilkan. 

Apabila konsep mutu ini diterapkan dalam pendidikan tinggi berarti bahwa 

penentu kualitas adalah pihak stakeholder bukan perguruan tinggi bersangkutan. 

Dengan demikian penilai seberapa kualitas layanan pendidikan tinggi penentunya 

adalah pihak ekternal. Pelanggan menjadi penentu dan informasi mengenai tingkat 

kepuasaan akan dijadikan petunjuk tingkat kualitas layanan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam hubungannya dengan indikator 

yang disampaikan oleh stakeholder tentang mutu, maka sangat penting bagi setiap 

perguruan tinggi selalu melibatkan ekternal dalam perencanaan maupun evaluasi 

pelaksanaan. Pentingnya langkah kerjasama dan partnership dengan ekternal 

perguruan tinggi secara skematis diilustrasikan dalam diagram sebagai berikut : 
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Gambar 1. Pentingnya Pelanggan Dalam Konsep Kualitas 

Sumber : Sukamto.2002 

Berdasarkan pada program operasional pengembangan Pendidikan tinggi, 

maka ada tiga program operasional yang di kedepankan untuk menanggapi 

perkembangan dan perubahan orientasi yang mengarah pada kepuasaan pelanggan 

(Sukamto. 2002:3). Dalam upaya pengembangan pendidikan tinggi dilakukan 

program penataan sistem pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta 

perluasaan dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Masing-masing program 

operasional dilengkapi dengan indikator keberhasilan sehingga akan lebih jelas 

tolok ukur ketercapaiannya. Untuk lengkapnya program pengembangan mutu di 

lingkungan pendidikan tinggi diberikan sajian skematis sebagai berikut: 

Tabel 1. Program Operasional Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi 
 

No PROGRAM OPERASIONAL INDIKATOR KEBERHASILAN 
1. PENATAAN SISTEM PT 

a.Penerapan paradigma baru : 
otonomi, akuntabilitas, 
kualitas, akreditasi dan 

 
Kelulusan tepat waktu 
Kemandirian perguruan tinggi 
Efisiensi dan efektivitas penggunaan 

QUALITY

CONFORMANE TO REQUIREMENT (CROSBY) 
FITNESS FOR USE ( JURAN ), FITNESS FOR PURPOSES (ISO 9000)

FITNESS FOR PURPOSES & RECEIVED BY THE CUSTOMER 

THREE IMPORTANT THINK : 1. CUSTOMER 2CUSTOMER 3.CUSTOMER 
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evaluasi diri  
b.Mekanisme pendanaan block 

grant 
c.Peningkatan evaluasi diri 

perguruan tinggi. 
d.Peningkatan perencanaan 

strategis perguruan tinggi. 

SDM 
Pendanaan melalui block grant 
 
 
 
Pembentukan Perguruan tinggi BHMN 

2. PENINGKATAN MUTU DAN 
RELEVANSI. 

a.peningkatan kualifikasi 
pendidikan dosen 

b.Kemitraan dan benchmarking 
internasional  

c.Peningkatan kapasitas dan 
mutu program studi sesuai 
dengan persaingan global 

d.Peningkatan mutu dan kegiatan 
penelitian. 

e.Peningkatan kegiatan dan mutu 
pengabdian masyarakat. 

 
 
Persentase dosen berkualifikasi S2 / S3 
Proporsi mahasiswa eksakta / non 
eksakta, SO/S1. 
Prestasi dan posisi PT nasional di skala 
internasional. 
Produktivitas karya ilmiah, publikasi, 
paten dan HAKI. 
 
Kontribusi PT terhadap community 
development. 

3. PERLUASAAN DAN 
PEMERATAAN AKSES PT 
a.Peningkatan daya tampung 

perguruan tinggi. 
b.Pembukaan/penutupan 

program studi sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dan 
kemampuan institusi. 

c.Peningkatan perimbangan 
geografis melalui persebaran 
program studi. 

d.Penggabungan beberapa 
institusi (merger) berorientasi 
sinergi. 

e.Pemberian beasiswa 
(JPS,kompensasi BBM, BPPS) 

 
 
Pertumbuhan kapasitas perguruan 
tinggi 
Pertumbuhan program studi relevan 
dengan kebutuhan masyarakat 
Pertumbuhan pendidikan politeknik 
disesuaikan dengan potensi dan 
kebuthan masyarakat. 
Pertumbuhan perguruan tinggi sesuai 
dengan kebutuhan wilayah dan potensi 
masyarakat. 
Pertumbuhan angka partisipasi kasar 
pendidikan tinggi. 

Sumber : Sukamto. 2002 
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C. Model – Model Penjaminan Mutu di Pendidikan tinggi. 

 Salah satu model penjaminan mutu yang mencakup proses pembelajaran 

yang telah melibatkan pihak ekternal antara lain yang dikembangkan pada 

gambaran di bawah ini. Keterlibatan ekternal antara lain nampak dalam bentuk 

keterlibatan /intervensi dalam penilaian kelayakan perguruan tinggi melalui 

tindakan akreditasi. Dalam model penjaminan mutu perguruan tinggi ini secara 

ideal menegaskan bahwa pelaksana akreditasi adalah pihak yang otonom serta 

bukan dari lingkungan perguruan tinggi bersangkutan. 

 Model penjaminan mutu dengan tindakan keterlibatan berupa akreditasi 

ekternal apabila diterapkan cukup sulit sebab pihak ekternal harus melakukan 

akreditasi yang menyeluruh. Pekerjaan ini sangat berat apalagi bila jumlah 

perguruan tinggi sangat banyak. Adapun model yang dimaksud adalah sebagai  

berikut :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Penjaminan Mutu Untuk Pembelajaran 

Sumber : Lewis, R. 1994: 11 

 Dalam model penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Lewis ini, 

penjaminan mutu diterapkan dalam tiga domain yaitu input, proses dan output. 

PENINGKATAN MUTU 
TERUS MENERUS

AKREDITASI  PENILAIAN

INPUT 
PROSES 

TRANSFORMASI OUTPUT

Karakter mahasiswa 
Karateristik fakultas 
Sumber pembiayaan 
Sarana prasarana 

Program 
Dukungan layanan 

Desain : masukan , 
program, metode 

Penyajian 
Sistem Data  
Umpan balik 

analisis 

Prestasi mahasiswa
lulusan/ putus kuliah 

studi lanjut 
tambahan pendidikan 
tenaga kerja prestasi 
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Dalam domain input, penjaminan mutu dilaksanakan dengan menerapkan 

akreditasi yang dikenakan terhadap tujuh aspek dalam cakupan input. Dalam 

kerangka ini misalnya akan dinilai bagaimana sumber pendanaan, apakah akan 

terjadi disalokasi dana dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi, 

bagaimana kelayakan dan kecukupan fasilitas pokok dan pendukungnya, 

sedangkan dalam proses, selalu dilakukan peningkatan secara terus menerus baik 

dalam disain input, sistem penyajian materi dan sebagainya. Dalam domain input 

penjaminan mutu, diterapkan pengukuran pada beberapa aspek melalui asesmen 

atas pencapaian akademik mahasiswa, lulusan dan seterusnya. 

Ketersediaan berbagai pilihan standar mutu telah menempatkan lembaga 

pendidikan tinggi untuk melakukan pilihan sesuai dengan kondisi internal maupun 

misi dan visi yang diembannya. Berbagai persepsi yang berkembang pada 

pengelola institusi mempunyai andil besar terhadap pemaknaan penjaminan mutu 

baik atas kerangka kerja, misi yang dikembangkan maupun status kelembagaan 

yang dibangun. Ini semua akhirnya menyebabkan model kerja penjaminan mutu 

yang diselenggarakan berbeda satu dengan lainnya. Memang ada sesungguhnya 

mekanisme maupun kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh para ahli 

sehingga dalam mekanismenya dapat melakukan benchmarking maupun juga 

melakukan pengambilalihan  atas model kerangka kerja yang telah tersedia. 

Dalam strategi mendorong penerapan penjaminan mutu di Indonesia 

Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi menempuh jalan stimulatif berupa 

memberikan ancangan sebagai inspirasi bagi pengembangan model penjaminan di 

perguruan tinggi dengan menyesuaikan kemampuan dan ketersediaan daya 
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dukung setempat. Bagi Dikti pelaksanaan penjaminan mutu sangat membutuhkan 

komitmen sehingga strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut : 

a. Dengan melalui pedoman penjaminan mutu diharapkan perguruan 

tinggi segera menanggapi untuk melakukan penjaminan mutu. 

b. Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk menjalankan 

penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. 

c. Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu 

pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk setiap program studi. 

d. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi beserta 

mekanisme kerja penjaminan mutu pendidikan tinggi. 

e. Perguruan tinggi melakukan benchmarking mutu pendidikan tinggi 

secara berkelanjutan.   

Model di atas merupakan model yang fungsi pokoknya memfokus pada 

student learning. Dalam model ini terdapat dua pendekatan untuk mengukur 

kualitas di perguruan tinggi yaitu melalui akreditasi dan pengukuran lulusan. 

Namun demikian untuk implementasi model ini dalam perguruan tinggi swasta 

tentunya harus dimodifikasi terutama dalam penanganan dan pelaksanaan 

akreditasi pada input. Mengapa harus dimodifikasi dalam aspek input ? sebab 

telah diketahui oleh umum bahwa perguruan tinggi swasta tidaklah mungkin 

apabila input terlalu ketat diberlakukan standarisasi. Pengketatan standar pada 

penerimaan mahasiswa baru dikawatirkan dapat berakibat fatal pada perguruan 

tinggi swasta yaitu tidak memperoleh atau setidaknya berkurang penerimaan calon 

mahasiswa dan pada gilirannya membahayakan eksistensinya. Demikian juga 
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standarisasi dosen atau sarana prasrana, apabila diperketat maka dapat 

menyulitkan perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan dosen pendukung 

apalagi untuk perguruan tinggi swasta di daerah. 

Masih banyak perguruan tinggi swasta yang berpandangan bahwa 

pelaksanaan seleksi yang ketat justru merugikan perguruan tinggi yang 

bersangkutan. Pandangan ini diperkuat kesimpulan yang dibuat oleh Chowdhury, 

S.A. (2004) yang memberikan penegasan bahwa kebanyakan perguruan tinggi di 

Indonesia lebih berorientasi pada efisiensi saja. Sebagai imbangan dari kekurang 

ketatan dalam kualitas mutu maka pada fase proses penyelenggaraan 

pembelajaran justru akan diperkuat agar output yang dihasilkan maksimal. 

 Khusus menyangkut penjaminan mutu dalam fokus pembelajaran, maka 

sistem penjaminan mutu meliputi tujuh aspek sebagai variabel yang berpengaruh. 

Penjaminan mutu dalam bidang pembelajaran ini menjadi fokus beberapa 

perguruan tinggi karena dipandang pembelajaran sebagai inti kegiatan di 

perguruan tinggi (Henson, T. Kenneth. 1999: 197). Pandangan ini menunjukkan 

bahwa kegiatan pembelajaran merupakan porsi terbesar kegiatan dalam 

penyelenggaraan perguruan tinggi serta bagian yang paling nampak dan diterima 

layanannya oleh stakeholders.  Adapun tujuh aspek yang dimaksud dalam 

penjaminan mutu dalam pembelajaran adalah : 
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Gambar 3. Aspek yang dikenai penjaminan mutu dalam pembelajaran 

Sumber : Anwar, Moch. 2002  

Menurut konsep penjaminan mutu Dikti, aspek sebagaimana dikemukan di atas 

belumlah cukup, harus diperluas lagi skopenya sehingga cakupan yang dikenai 

standar mutu meliputi : 

1. Kurikulum program studi 
2. Sumber daya manusia 
3. Mahasiswa 
4. Proses pembelajaran 
5. Prasarana dan sarana 
6. Suasana akademik 
7. Keuangan 
8. Penelitian dan publikasi 
9. Pengabdian masyarakat 
10. Tata pamong 
11. Manajemen lembaga 
12. Sistem informasi 
13. Kerjasama ekternal.( Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi. 2003: 12) 
 

  Aspek utama di atas tentunya dalam implementasinya sangat terpengaruh 

oleh lingkungan lokal dalam hal ini situasi dan keadaan perguruan tinggi 

bersangkutan sebab diakui bahwa pengaruh lokal punya andil dalam pembentukan 

kualitas. Itulah sebabnya kualitas perguruan tinggi bersifat khas. Signifikansi 

SISTIM PENJAMINAN MUTU 

PEMBELAJARAN
KURIKULUM

STAF PENGAJAR
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SUMBER BELAJAR
LINGKUNGAN BELAJAR
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pengaruh lokal ini sejak awal telah diidentifikasi oleh Hoy, Charles. (2000: 72) 

berpeluang sangat mewarnai model dan karakteristik penjaminan mutu sehingga 

memungkinkan tumbuhnya model pengelolaan kualitas dengan caranya sendiri 

maupun tipe evaluasi menuju tercapainya kemajuan. Fenomena ini dipertegas lagi 

oleh  Owens, G. Robert. (1995: 206) bahwa lingkungan setempat seperti nilai 

budaya serta keadaan sosial merupakan aspek yang kuat sebagai faktor dinamik 

perubahan yang membentuk corak khas suatu produk masyarakat termasuk di 

dalamnya sistem pendidikan.  

 

D. Unsur-Unsur Yang Dikenai Penjaminan Mutu. 

 Menurut  hasil pengkajian bersama antara JICA, Direktorat Jenderal 

Pendidikan tinggi dan Universitas Gadjah Mada (2001) dalam kerangka pening-

katan mutu dikembangkan peningkatan lima aspek yang terkait langsung dengan 

aspek pembelajaran. Lima aspek tersebut merupakan hal yang utama sebagai 

wahana dan upaya peningkatan mutu melalui dimensi pembelajaran. Adapun 

rincian aspek pembelajaran menurut JICA adalah sebagai berikut : 

a.Peningkatan lingkungan pembelajaran) 
1. Memberikan penghargaan tinggi atas upaya pembaharuan dalam 

pembelajaran. 

2. Memperkuat pedoman untuk penilaian pengajaran 

3. Menyelenggarakan mekanisme yang efektif yang dapat mengakses 

informasi diseminasi dan praktek pembaharuan pembelajaran 

khususnya dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. 

4. Mengembangkan studi melalui modul yang dapat dilaksanakan 

dengan sajian yang luwes 
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5. Mempertimbangkan isu pengembangan staf dalam kebijakan 

universitas. 

6. Menggali lebih luwes pengalokasian waktu dalam pembelajaran 

untuk dimungkinkan lebih memusatkan pada pembelajaran. 

7. Mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa kesepakatan 

penerimaan dana oleh fakultas dialokasikan untuk mendukung 

pembelajaran. 

8. Mengajukan proposal guna peningkatan pusat-pusat pendukung 

fakultas bersama pengguna. 

b.Perbaikan pembelajaran mahasiswa) 
Peningkatan keluwesan dalam pengajaran. 

9. Mengidentifikasi kesesuaian area dengan : a) perbaikan 

fleksibilitas dalam mengajar mata kuliah dan corak pembelajaran 

untuk menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dan untuk peningkatan 

kualitas karyawan berinteraksi dengan mahasiswa, b) membuat 

rekomendasi tindakan dan rancangan pengembangan. 

10. Penyesuaian kebijakan akademik sebagai cerminan komitmen yang 

lebih berpusat pada pembelajaran yang fleksibel bagi mahasiswa. 

  Pengembangan program yang fleksibel, artikulasi dan percepatan pilihan   

studi 

11. Mempertimbangkan struktur pengembangan bahan ajar 

12. Memperluas kesempatan untuk percepatan studi. 

      Perbedaaan bentuk sajian pengajaran) 

13. Memperluas kendali sajian pengajaran dan pendidikan jarak jauh 

14. Mengembangkan rancangan untuk kombinasi model sajian 

      Pengembangan diseminasi baru dan teknologi pendidikan yang sesuai). 

15. Memastikan bahwa teknologi pendidikan digunakan telah sesuai 

dengan kepentingan perbaikan belajar mahasiswa. 

16. Fasilitas/mendukung /mendorong pembelajaran yang fleksibel 

dengan menggunakan teknologi pendidikan. 
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17. Menumbuhkan kesadaran atas potensi teknologi baru pendidikan 

untuk perbaikan mutu lulusan dan penggunaan lebih fleksibel  

pembelajaran mahasiswa. 

18. Diseminasi informasi dalam teknologi pendidikan.. 

      Peningkatan informasi teknologi dan sistem pendukung.) 

19. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan melalui jalur 

pelatihan informasi teknologi. 

20. Meningkatkan dan mendukung IT dalam mendorong fasilitas 

pembelajaran. 

21. Peningkatan akses IT 

      Perbaikan dukungan pembelajaran mahasiswa.) 

22. Meningkatkan dan memperluas dukungan layanan mahasiswa 

23. Meningkatkan dan memperluas program transisi 

   c. Peningkatan Kurikulum) 
 1. Pengembangan kemandirian lulusan dan ketrampilan belajar 

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

berfikir kritis dan ketrampilan analisis pemecahan masalah c) 

kerjasama d) melek informasi e) penggunaan teknologi secara 

efektif. 

2. Menyelenggarakan dan menjaga kegiatan reviu, perencanaan untuk 

meningkatkan beberapa hal yang terkait dengan : a) efektifitas dan 

kesesuaian penggunaan IT dan b) masyarakat dan penempatan 

tempat kerja serta projek. 

3. Memastikan pengukuran dalam kerangka mendukung dimensi 

utama pembelajaran, pemahaman, belajar sepanjang hidup, 

pekerjaan, pembaharuan dan internasionalisasi dan berpusat pada 

mahasiswa serta belajar fleksibel. 

4. Pengembangan dan peninjauan tingkat keterkaitan dengan industri, 

profesi, tenaga kerja dan masyarakat melalui penyelenggaraan 

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

ilmu) (b) relevansi tempat kerja atau projek yang dipadukan dalam 
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materi kuliah, c) keterlibatan program layanan masyarakat dan d) 

kecocokan materi kuliah yang dikembangkan dalam kerjasama 

dengan industri atau tenaga kerja. 

5. Memastikan relevansi kurikulum dengan mengacu peninjauan 

pedoman akademik: a) Kekinian dan relevansi kurikulum 

khususnya dalam wilayah penerapan c) Keseimbangan dalam multi 

keilmuan dalam dokumen bahan kuliah d) menjaga pembelajaran 

selalu menggunakan hasil riset terbaru masa kini. 

6. Memastikan kurikulum mempersiapkan lulusan untuk bekerja dalam 

lingkup nasional dan lingkungan internasional. 

7.  Memperluas peluang belajar lebih luas. 

 

d. Peningkatan tata pamong akademik dan standarisasi kualitas) 
 

           Program-program tata pamong akademik 

1. Menggali implikasi lingkungan baru pembelajaran untuk 

kepentingan kebijakan universitas. 

2. Pengembangan kebijakan dan proses-proses untuk penyelengga-

raan dan atau pamong program lintas fakultas 

            Peningkatan kualitas kurikulum dan penjaminan mutu.) 

3. Meninjau dan pengembangan kurikulum universitas yang terkait 

dengan kebijakan kurikulum nasional. 

4. Terus menerus mendapatkan masukan dari semua stakeholder yang 

terkait dari sudut pandangan lulusan, pandangan tenaga kerja dan 

profesi yang relevan. 

5. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dan prosedur yang 

berhubungan dengan pembelajaran dan pengajaran. 

            e. Peningkatan pengembangan program strategi) 

1. Mengadakan strategi kerjasama secara nasional dan internasional 

untuk pengembangan akademik 

2.  Mengubah atau menstruktur kembali profil calon mahasiswa 

menuju kesesuaian dengan tuntutan baru. 
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3.  Meningkatkan daya pemakaian mahasiswa di masa depan. 

4. Meningkatkan kesadaran wawasan ke depan mahasiswa dan 

program keilmuan universitas. 

5. Pengembangan kemampuan riset strategik pasaran kerja untuk 

mendukung fakultas dalam mengidentifikasi profesi pekerjaan baru 

dan kebutuhan akademik serta langkah pengembangan 

penyesuaianya. 

 Sumber: JICA. 2001 

Selanjutnya berdasarkan implementasi atas sejumlah variabel pokok dalam 

kerangka penjaminan mutu sebagaimana itemnya diuraikan di atas, selanjutnya 

hasil dari implementasi akan dilihat hasilnya melalui lima kunci sesuai dengan 

klasifikasi variabel di atas. Adapun indikator keberhasilan diukur dengan rincian 

sebagai berikut : 

Dalam aspek peningkatan lingkungan pengajaran : 

1. Persentasi kelayakan pembelajaran dalam kontek penerapan fungsi 

utama staf universitas  

2. Persentasi kehadiran dosen dalam mengajar 

3. Rasio akademik dosen dengan mahasiswa 

Dalam Peningkatan pembelajaran peserta didik. 

4. Jumlah mata kuliah pilihan mahasiswa 

5. Jumlah mahasiswa  

6. Lama studi 

7. GPA 

8. Nilai TOEFL 

Dalam Pengembangan kurikulum 

6. Waktu tunggu untuk bekerja 

7. Kepusaaan tenaga kerja 

Dalam peningkatan tata pamong akademik, standard dan kualitas. 

8. Kepuasaan lulusan terkait dengan aspek pembelajaran universitas 
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9. Ekivalen waktu penuh 

Dalam peningkatan strategi pengembangan program 

10. Lama studi 

11. Jumlah peminat calon mahasiswa yang masuk dalam hal ini nilai 

rangkingnya sebagai proporsi mahasiswa pemula. 

Dalam kaitan dengan ini, Roger Ellis memberikan variasi lain dalam 

pengembangan penjaminan mutu yang diprediksikan dapat membawa hasil yang 

signifikan dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya upaya mengarah pada 

pemenuhan kepuasaan pelanggan. Pandangan Roger ini didasarkan pada rumusan 

British Standard 5750. Adapun elemen variasi pensukses penjaminan mutu dalam 

pembelajaran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Universitas harus mempunyai rumusan kebijakan universitas tentang 

pembelajaran yang berkualitas dan memastikan semua kebijakan 

difahami oleh semua sivitas akademika bukan hanya terbatas pada  

pimpinan. 

2. Universitas harus menetapkan orang yang bertanggung jawab setiap 

elemen penting dalam penjaminan mutu sekaligus kejelasan rentangan 

kewenangannya serta hubungan antar pihak. 

3. Universitas harus memutuskan bagaimana standar kualitas yang 

dikehendaki dan bagaimana cara pencapaiannya sekaligus dinilai dan 

oleh siapa pelaksananya. Pelaksana penilaian diharapkan dilaksanakan 

oleh pihak yang mandiri khususnya dalam penilaian atas output. 

4. Universitas harus menetapkan pihak yang bertanggung jawab untuk 

pelaksanaan penjaminan mutu. 
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5. Universitas harus secara regular melaksanakan reviu dalam 

pengelolaan kualitas dalam pembelajaran. 

6. Universitas harus menata secara rinci sistem penjaminan mutu dalam 

pembelajaran termasuk di dalamnya organisasinya, perencanaanya 

untuk setiap periode. Penataan menyangkut kebijakan, 

pengorganisasian, sistem dan perencanaan yang ideal dalam kualitas 

secara manual  

7. Universitas sebaiknya harus menetapkan dasar perjanjian yang akan 

dilakukan bersama mahasiswa baik atas hal yang umum maupun yang 

khusus. Secara khusus menyangkut kontrak dalam tingkat materi 

perkuliahan yang dicakup yang diharapkan dosen dan mahasiswa 

memberikan sumbangan bagi pembelajaran mahasiswa. 

8. Universitas harus menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk 

perencanaan materi perkuliahan dan validasi materi yang dikaitkan 

dengan standar yang telah ditetapkan. Demikian juga melibatkan pihak 

pelanggan dalam perencanaan, serta tanggung jawab masing-masing 

dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengujian. 

9. Universitas harus secara khusus mendokumentasikan apa yang 

disyaratkan dalam penjaminan mutu: kompetensi dan hal-hal yang 

terkait langsung dengan pembelajaran. 

10. Universitas harus menata dan memantau standar untuk pemasok 

maupun pensuplai lainnya dikaitkan dengan layanan pembelajaran. 
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11. Universitas harus memastikan siapa elemen utama pembelajaran 

sekaligus kunci penyebab utama bila terjadi problem sehingga apabila 

terjadi masalah mudah untuk ditelusuri. 

12. Universitas harus memfokuskan secara khusus dalam proses yang 

lebih terinci tentang ciri-ciri pembelajaran dan prosesnya yang 

mendukung pembelajaran, memberikan gambaran mengenai 

pembelajaran yang berkualitas dan dapat dikontrol, yang 

distandarisasikan, dimonitor serta problem yang dapat didentifikasi 

dan dipecahkan. 

13. Universitas harus menemukan pengukuran yang valid dan reliabel 

yang dapat digunakan untuk mengetest dan memverifikasi kunci utama 

elemen pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan respon 

mahasiswa dalam perkuliahan. 

14. Universitas harus menetapkan input dari luar yang diperlukan untuk 

menilai kevalidan penjaminan mutu internal. 

15. Universitas harus merencanakan prosedur untuk mengetahui 

pembelajaran yang kurang berhasil dan langkah yang dilakukan untuk 

memperbaiki unsur yang dicapai di bawah standar. 

16. Universitas harus melaksanakan prosedur yang telah direncanakan 

sebagai tanggung jawabnya baik dalam tujuan jangka pendek maupun 

jangka panjang untuk tindakan perbaikan dalam rangka menjawab 

protes dari mahasiswa. 
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17. Universitas harus mencatat semua penilaian secara obyektif untuk 

kepentingan sistem penjaminan mutu. 

18. Universitas harus merumuskan sistem perencanaan dan 

pendokumentasian untuk kepentingan audit kualitas internal sebagai 

kunci utama sistem penjaminan mutu termasuk validasi materi 

perkuliahan, pelatihan dosen, layanan pendidikan untuk mendukung 

pembelajaran. 

19. Universitas harus mengetahui persyaratan kompetensi bagi dosen 

dalam perkuliahan yang sesuai dengan standar kualitas dan 

memastikan bahwa semua dosen menerima pelatihan yang cocok. 

20. Universitas mengenal sumbangan yang diberikan oleh setiap unsur non 

akademik dan sumber daya terkait untuk mencapai standar dalam 

perkuliahan, mengenal standar yang dibutuhkan untuk layanan dan 

ketrampilan yang diperlukan agar dosen mampu terlibat dan 

memastikan bahwa semua dosen menerima pelatihan yang sesuai. 

21. Universitas harus menawarkan kepada semua dosen, pelatihan yang 

berpengaruh positif pada sikap yang mengarah pada pertanggung 

jwaban sistem penjaminan mutu. 

22. Universitas harus memastikan bahwa semua sistem dapat diikuti dalam 

bidang pembelajaran untuk menilai keterterimaan dan efektivitas bagi 

mahasiswa serta menilai kesesuaian yang diikuti dengan tindakan 

ketika diketahui pembelajaran tidak mencapai tujuan. 
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23. Universitas harus secara sistematis mengumpulkan data yang relevan 

untuk peningkatan kualitas dan kemudian dijadikan alat yang berperan 

penting dalam mereviu dan merencanakan pembelajaran. (Ellis, Roger. 

1995: 34-35).  

 Kebutuhan bagi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pendidikan 

nampaknya sudah tidak dapat ditunda sebab di samping karena paradigma 

masyarakat atas pendidikan sudah mengarah pada investasi, juga karena dalam 

pendidikan tinggi sudah harus di mulai dikembangkan akuntabilitas kepada 

masyarakat. Salah satu hal yang terpenting dari penjaminan mutu 

penyelenggaraan Perguruan tinggi yang perlu memperoleh perhatian adalah 

dimensi pembelajaran karena merupakan sektor yang langsung berhubungan 

dengan stakeholders maupun juga merupakan kegiatan utama pendidikan selama 

ini. 

 Selain penjaminan dapat ditempuh melalui pemenuhan sejumlah elemen 

indikator penjaminan mutu seperti yang dikemukan di atas. Ada juga pakar yang 

memberikan cara untuk mencapai kualitas dengan meminta pendapat mahasiswa 

melalui pemberian angket pertanyaan tentang evaluasi materi perkuliahan. Teknik 

ini dikemukakan oleh Maurice Stringer sebagaimana diedit oleh Ellis, Roger. 

(1995:103) dengan angket penilaian sebagai berikut: 

         Materi kuliah  : …………………….. 

         Tahun   : ……………………. 

         Jumlah responden : ……………………….. 

Petunjuk: 
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Isilah kolom sebelah kanan dengan memberikan angka : 

5 = sangat setuju 4 = setuju 3 =  tak berpendapat 

2 = tidak setuju  1 = sangat tidak setuju   

 

Susunan bahan kuliah 

Materi perkuliahan sudah nampak tersusun secara baik                    ____ 

Keseluruhan handout materi perkuliahan jelas dan dapat digunakan      ____ 

Jadwal penugasan materi perkuliahan mudah untuk diikuti   ____ 

Muatan materi perkuliahan 

Mahasiswa saat kuliah tidak terlalu banyak dibebani bahan perkuliahan ____ 

Unit bahan cocok dengan rumusan tujuan yang dituntut pada mahasiswa ____ 

Materi perkuliahan tidak menyulitkan bagi mahasiswa   ____ 

Isi materi perkuliahan 

Isi bahan kuliah sudah cukup memberi tantangan    ____ 

Topik-topik yang diajarkan sesuai dengan tujuan mata kuliah  ____ 

Isi bahan kuliah merangsang mahasiswa tertarik untuk mendalami materi  _____ 

Penyajian  materi perkuliahan       

Dosen mengajar sesuai dengan alokasi waktu    ____ 

Mutu mengajar secara umum baik           ____ 

Sajian materi perkuliahan telah disiapkan dengan baik   ____ 

Penugasan pembelajaran 

Tugas yang diberikan sesuai dengan materi perkuliahan   ____ 

Umpan balik dari penugasan telah dilaksanakan tepat waktu  ____ 

Umpan balik dari penugasan berlangsung netral dan berguna  ____ 

Keterpaduan materi ajar 

Setiap unit bahan ajar dipadu secara baik      ____ 

Bahan ajar membantu saya dalam mempunyai perspektif yang berbeda ____ 

Bahan ajar yang sudah diajarkan terkait dengan unit yang berikutnya ____ 

Pengaruh bahan ajar 

Saya terdorong untuk berlajar lebih banyak dari materi kuliah ini  ____ 

Materi ajar telah mendorong minat saya untuk belajar bidang ini  ____ 
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Materi perkuliahan sangat berguna bagi saya     ____ 

Tingkatan bobot 

Saya sangat terdukung dengan materi ajar ini saat belajar       ____ 

Bobot materi sangat menguntungkan pengalaman saya secara pribadi ____ 

Bobot materi sangat membantu saya dalam menambah nilai (value)  ____ 

Evaluasi secara umum 

Secara umum materi ajar ini bermanfaat bagi saya    ____ 

 

Saya akan menganjurkan pada teman saya untuk mempelajarinya  ____ 

Secara umum kualitas materi kuliah ini bagus    ____ 

(sumber: Ellis, Roger. 1995: 103) 

 

Apabila hasil angket penilaian dari mahasiswa nilainya di atas rerata maka dapat 

dikategorikan bahwa pembelajaran dalam perguruan tinggi bersangkutan baik. 

 

E Model dan Proses Penjaminan mutu  

 Secara umum memang ada proses dan model dasar yang dijalankan dalam 

penjaminan mutu namun demikian tidak semuanya perguruan tinggi sesuai 

dengan model yang dasar sehingga adakalanya ada yang lebih condong pada 

quality control maupun quality audit. Masing-masing pihak acapkali 

mengembangkan model penjaminan mutu berbeda-beda akibat kepentingan dan 

tujuan yang berlainan. Perbedaan tersebut bukan hanya karena semata akibat 

unsur yang ingin dijaminkan, maupun dosen pelaksana penjaminan mutu itu tetapi 

juga karena debat tentang standar mutu itu sendiri masih berlangsung sampai 

sekarang. Menurut Middlehurst, Robin (1996 : 11) perdebatan mengenai standar 

sangat terkait dengan empat kunci yaitu : 
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a. Kesesuaian yaitu terkait dengan kesesuaian antara program  

pendidikan  diselenggarakan dengan standar yang sebelumnya telah 

ditetapkan. 

b. Kemantapan dan kepercayaan yaitu terkait dengan jaminan 

kemantapan program pendidikan dan lembaga pendidikan dapat 

menjamin mahasiswa serta dipercaya oleh pihak ekternal. 

c. Menyangkut apakah standar dirumuskan secara mendasar. 

d. Menyangkut rasa kepemilikan dan kehendak untuk melakukan kontrol 

atas standar.  

Keterkaitan yang menyangkut standar dan penjaminan mutu akhirnya 

membawa pada pembedaan model pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana 

terlihat di Inggris. Pada praktek di Inggris memperlihatkan bahwa penjaminan 

mutu dibedakan atas dasar perbedaan prosedur sehingga ada penjaminan mutu 

internal dan penjaminan mutu ekternal. Kedua model pelaksanaan ini mempunyai 

prosedur yang sendiri-sendiri. Walaupun mengandalkan model pengendalian 

internal dalam penjaminan mutu namun tetap diperlukan lembaga pengelolaan 

penjaminan mutu sendiri, yang kehadirannya difungsikan sebagai  sebagai 

pengontrol (Anonim. 2004: 3)  

Adakalanya, penyelenggaraan penjaminan mutu lebih banyak didorong 

dari internal pendidikan tinggi karena akibat perubahan dan lingkungan organisasi 

itu sendiri. Dorongan untuk mencari dan menciptakan cara terbaik sistem 

pendidikan yang efektif dan efisien antara lain menjadi faktor penentu utama 

keniscayaan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Johm, Daniel. (2002: 25) menyimpulkan bahwa secara umum 

munculnya upaya penyelenggaraan penjaminan mutu akibat keinginan menutup 

kesenjangan antara apa yang dihasilkan di perguruan tinggi (belajar dan lulusan) 

dengan persyaratan yang dituntut oleh dunia industri. Dari sinilah kemudian ada 

model adaptasi dengan  tuntutan dunia industri dalam bentuk penjaminan mutu 

misalnya adanya need assessment.  

Hal yang sama juga dilakukan pada masyarakat Canada dan Amerika pada 

tahun 90 an dengan mengadakan kerjasama industri untuk meningkatkan mutu 

lulusan. Upaya yang dirintis dalam gerakan Making the Link ini sengaja dilakukan 

untuk menemukan kesesuaian antara kemampuan ketrampilan yang bisa 

disediakan oleh perguruan tinggi dengan tuntutan kebutuhan ketenagakerjaan di 

lapangan pekerjaan. Kondisi ini akhirnya juga mendorong munculnya model 

penjaminan mutu di Perguruan tinggi di berbagai wilayah. (Evers, T. Rederick. 

1998: IX).  

Untuk memberikan gambaran mengenai model penjaminan mutu 

selanjutnya  dikemukakan beberapa model yang dikembangkan pada beberapa 

negara maupun para pakar. Beberapa model penjaminan mutu dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

 

1.Profesional Model Penjaminan Mutu dari Lewis Elton 

Model penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Elton sangat menuntut 

komitmen semua anggota (sivitas akademika) dari lembaga pendidikan tinggi 

bersangkutan. Dalam pengembangan penjaminan mutu diperlukan sikap 
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profesional yaitu mereka yang mau secara penuh tanggung jawab pada tugasnya 

menuju keunggulan mutu (Elton, Lewis. 1995: 132). 

 Model penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Elton dalam skemanya 

harus lebih dahulu mensyaratkan adanya : persetujuan mengenai apa kebutuhan 

yang harus dipenuhi tuntutan kepuasaannya, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan 

yang harus diukur mengenai kualitasnya dan mengadakan prosedur yang 

digunakan untuk memastikan bahwa kualitas dapat dipenuhi dan dipelihara. 

 Model Elton di awali dengan tuntutan yang datang dari pihak publik atas 

profesionalitas penyelenggara pembelajaran yang harus dilaksanakan di perguruan 

tinggi (Perguruan tinggi Muhammadiyah). Model ini juga merupakan hasil 

kombinasi dengan kondisi perguruan tinggi setempat sehingga model penjaminan 

mutu yang dihasilkan merupakan model penjaminan mutu yang khas.  

 Corak kekhasan model penjaminan mutu dalam lingkungan perguruan 

tinggi, dapat dipengaruhi oleh tuntutan pihak pengguna lulusan ataupun pula bisa 

dipengaruhi dan dibentuk karena perguruan tinggi bersangkutan berusaha 

menyesuaikan diri dengan tuntutan yang dibuat oleh dunia kerja yang 

diformulasikan dalam job description. Tuntutan lain juga dapat datang dari 

organisasi di mana perguruan tinggi bersangkutan bernaung seperti halnya 

perguruan tinggi Muhammadiyah. Dalam organisasi Muhammadiyah, tuntutan 

terhadap lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah dirumuskan 

dalam qaidah Perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu lulusan yang berkualitas 

secara akademik dan kualitas secara ideologi. 
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 Model Elton dikembangkan dengan di awali kegiatan melakukan analisis 

atas inti job yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Job description dalam konteks 

ini dijadikan acuan dalam kegiatan pembelajaran baik dalam perumusan standar 

maupun penyusunan materi dan kompetensi.  

 Walaupun ada kecenderungan model penjaminan mutu mengarah pada 

kekhususan yang merupakan kombinasi antara ketentuan umum dengan situasi 

dan karakter perguruan tinggi bersangkutan namun tetap saja harus ada model 

penjaminan mutu yang dijadikan acuan. Menurut Elton, Lewis (1995: 135) secara 

umum pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan dalam tiga tahapan : 

a. Kesepakatan tentang kebutuhan yang akan dipenuhi agar tercapai 

kepuasaan 

b. Menentukan kegiatan - kegiatan yang akan dinilai kualitasnya 

c. Melakukan prosedur yang memastikan bahwa kualitas selalu terpelihara. 

University 
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Gambar  4 : Model Penjaminan mutu dari Elton 

Sumber : Elton, Lewis 1995 

Model penjaminan mutu ini terkait erat dengan prinsip ajaran Total Quality 

Management sehingga model ini penjaminan mutu mampu menghasilkan 

profesional bagi penyelenggara. Kesulitan yang muncul untuk menuju 
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pembentukan profesional perguruan tinggi adalah mengubah profesionalisme 

yang semula muncul karena tekanan publik menjadi muncul karena tekanan 

internal (diri penyelenggara sendiri). 

Menurut Elton, Lewis. (1995: 139) dalam model di atas yang mengadopsi 

prinsip-prinsip Total Quality Management memang pada tahapan awal sangat 

diperlukan profesionalisme kelembagaan sebab dalam pelaksanaan penjaminan 

mutu yang mengikuti model ini diharuskan adanya evaluasi diri. Sangat sulit 

untuk melakukan evaluasi diri secara obyektif apabila tidak ada sikap kejujuran 

yang datang dari sikap profesionalisme. Dengan demikian sikap profesional 

merupakan persyaratan awal. 

Menyadari bahwa profesionalisme dalam model ini sangat utama dan 

pokok sebagai dasar bagi pelaksanaan evaluasi diri, namun dalam realitanya 

penumbuhan profesionalisme yang muncul secara internal sangat sulit, maka 

model ini dilengkapi dengan adanya tekanan dari ekternal berupa public demand.  

Adapun penjelasan model penjaminan mutu dari Elton sebagai berikut : 

1.Universitas, melalui pimpinan universitas ditumbuhkan profesionalisme, 

memperjelas baik sasaran maupun standarnya dengan bermitra dengan pelanggan. 

Pengembangan perencanaan lembaga dan fakultas harus diupayakan segaris 

dengan misi universitas, demikian pula dilakukan kerjasama dengan perwakilan 

mahasiswa, tenaga kerja dan masyarakat. Dalam kaitan dengan penentuan standar 

harus ada kesepakatan dengan pihak stakeholder sebab dalam penentuan kualitas 

merekalah yang memberikan penilaian. 
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2.Sasaran dan Perumusan standar. Langkah penetapan sasaran dan standard 

dimaknakan dalam keseluruhan lingkungan pembelajaran mahasiswa. Sasaran dan 

standar disusun bersama antara pengguna dan pihak perguruan tinggi agar ada 

kaitan antara yang diusahakan oleh perguruan tinggi dengan kemauan ekternal 

selaku pengguna lulusan. 

3.Lingkungan pembelajaran. Dalam lingkungan pembelajaran perguruan tinggi 

harus dipantau dan dievaluasi melalui prosedur formal yang dilakukan sendiri 

oleh yang bersangkutan baik dalam tataran individu dosen maupun pada tataran 

kelembagaan. Prosedur penilaian formal ini merupakan persiapan untuk 

pelaksanaan prosedur penilaian yang sama pada langkah penilaian otonom oleh 

dosen. 

4.Penilaian mandiri oleh dosen, yaitu dosen diminta untuk melakukan penilaian 

diri sendiri yang selanjutnya diikuti oleh penilaian karyawan. Penilaian 

kelembagaan dilakukan terhadap unsur bahan ajar, manajemen dan sumber daya. 

5.Penyesuaian, dalam fase ini hasil-hasil penilaian tahapan sebelumnya baik 

terhadap dosen maupun lembaga segera diikuti dengan pelatihan dan 

pengembangan, pengembangan kurikulum dan relokasi sumber daya agar sesuai 

dengan tuntutan standar. Dalam tahapan ini pelatihan dan pengembangan 

dijadikan tindak lanjut dari hasil penilaian dosen dan kelembagaan, sedangkan 

penilaian terhadap materi dan sumber daya ditindaklanjuti dengan pengembangan 

kurikulum dan alokasi sumber daya. 

6.Prosedur ke tiga sampai ke lima, langkah ini merupakan langkah utama dalam 

sistem penjaminan mutu. Langkah tersebut mulai penilaian lingkungan 
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pembelajaran melalui penilaian diri sampai penilaian atas semua aspek 

kelembagaan dan dosen secara individual. Dalam langkah inilah penjaminan mutu 

perguruan tinggi di selenggarakan. 

7. Langkah ke tujuh, langkah ini merupakan langkah yang ditempuh untuk 

mencermati bagaimana penjaminan mutu dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan ini 

dkenal dengan external quality audit. Ada baiknya bahwa pelaksanaan prosedur 

ini dilakukan oleh Unit audit jaminan mutu tersendiri. 

8. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian kualitas secara langsung atas 

lingkungan belajar. Penilaian dapat diselenggarakan secara regular melalui reviu 

sejawat atau dan bekerjasama dengan penilai luar yang memantau. 

9.Pertanggung jawaban kepada pelanggan. Pertanggung jawaban diselenggarakan 

bisa melalui audit dan penilaian. Kedua proses tersebut bisa dipublikasikan 

sehingga semua pihak dapat mengetahui, namun demikian prinsip yang harus 

diperhatikan adalah ada peluang dari ekternal untuk akses. 

10.Dalam langkah ini, hal-hal yang penting yang muncul selama proses 

penjaminan mutu universitas diperjelas kembali baik sasaran maupun standarnya 

melalui kemitraan dengan pelanggan. 

11. Sebagai hasil dari pelatihan dan pengembangan dosen serta komponen 

universitas menjadi lebih professional. 

 Mendasarkan sebelas langkah dari pelaksanaan model penjaminan mutu 

yang dikembangkan oleh Elton, Lewis diketahui bahwa pendekatan umum yang 

dikembangkan sebagai berikut: 

 - Selalu ada landasan standar untuk layanan yang terbaik (1,2 dan 10) 
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 - Melakukan monitoring kinerja berdasarkan pada standar (3.4) 

 - Melakukan perbaikan apabila terjadi hambatan (5, 11) 

 - Melibatkan pelanggan dalam perumusan standar dan monitoring (1, 9, 

10) 

 - Mengatur dan menilai sistem untuk semua langkah yang ada (6, 7, 8) 

 

2.Model Penjaminan Mutu menurut Pedoman dari Dikti  2003 

Bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kegiatan penjaminan mutu 

merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga 

modelnya sangat tergantung pada Perguruan tinggi bersangkutan. Bagi Dikti 

hakikat mutu merupakan perpaduan antara penjaminan mutu yang dilakukan oleh 

ekternal misalnya BAN atau lembaga lain dan penjaminan mutu yang dilakukan 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atas kesadaran sendiri.(Direktorat 

Pendidikan Tinggi. 2003: 11). 

Walaupun mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia 

tidak ditentukan modelnya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi, namun 

berdasarkan Pedoman penjaminan mutu yang dikeluarkan Dikti 2003, ditegaskan 

bahwa tahapannya meliputi tujuh langkah yang dirangkai dalam suatu proses 

sebagai berikut : 

1.Perguruan tinggi menetapkan visi dan misi 

2.Berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi tersebut setiap program studi 

menetapkan visi dan misi program studinya. 
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3.Visi setiap program studi kemudian dijabarkan oleh program studi terkait 

menjadi serangkaian standar mutu pada setiap butir mutu sebagaimana 

disebutkan di atas. 

4.Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi perguruan 

tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholder (secara induktif). 

Sebagai standar, rumusannya harus spesifik dan terukur. 

5.Perguruan tinggi menetapkan organisasi dan mekanisme kerja 

penjaminan mutu. 

6.Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan 

manajemen kendali mutu dengan pendekatan PDCA. 

7.Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar mutu melalui 

benchmarking secara berkelanjutan.  

Berdasarkan pada tahapan yang dikembangkan dalam model Dikti 2003 

ini memperlihatkan bahwa pusat operasional penjaminan mutu ada pada program 

studi sehingga menuntut pendokumentasian data pada tingkat program studi. 

Dalam model penjaminan mutu yang bertumpu pada tingkat program studi ini 

dipastikan akan menyebabkan terjadi kesibukan yang luar biasa di tingkat 

program studi.  

Program studi yang selama ini langsung berhadapan dengan mahasiswa 

akan bertambah pekerjaan terutama pada penyiapan dokumen serta pelaksanaan di 

luar beban akademik. Jika pelaksanaan ini dilaksanakan pada perguruan tinggi 

Muhammadiyah tentunya semakin mengalami kesulitan pelaksanaan sebab dosen 
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yang ada pada program studi sangat terbatas dan bahkan banyak dosen program 

studi yang berstatus dosen tidak tetap. 

Proses yang ditempuh dalam menyusun model penjaminan mutu secara 

umum adalah sebagai berikut : 

a. Perguruan tinggi menetapkan visi dan misi perguruan tinggi yang 

bersangkutan 

b. Berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi tersebut setiap program 

studi menetapkan visi dan misi program studinya. 

c. Visi setiap program studi terangkum menjadi serangkaian standar 

mutu pada setiap butir mutu sebagaimana disebutkan di atas 

d. Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi 

perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders 

(secara induktif). Sebagai standar yang dijadikan acuan maka 

rumusannya harus jelas. 

e. Perguruan tinggi menetapkan organisasi dan mekanisme kerja 

penjaminan mutu 

f. Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dengan mene-

rapkan manajemen kendali mutu. 

g. Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar mutu melalui 

benchmarking secara berkelanjutan. 

Model penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Dikti dalam pelaksa-

naannya menuntut persyaratan awal berupa komitmen, perubahan paradigma serta 

sikap mental (Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi. 2003: 18). Persyaratan 
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komitmen merupakan persyaratan mutlak yang selalu harus ada dalam semua 

bentuk perbaikan maupun model penjaminan mutu sebab penjaminan mutu 

mengharuskan para penyelenggara jaminan mutu di Perguruan tinggi 

Muhammadiyah untuk selalu punya kesemangatan mandiri, ketekunan, dan 

tangguh.  

 Persyaratan ketiga menyangkut sikap mental  yaitu hendaknya penjaminan 

mutu harus dilakukan dengan lebih dahulu dilakukan perencanaan yang 

fungsional artinya perencanaan memang harus dijadikan pedoman dalam 

penerapan bukan sekedar memenuhi fungsi administrasi. Di sinilah sesungguhnya 

diperlukan manajemen mutu  yang menjamin perubahan berkelanjutan. Atas dasar 

itu maka model penjaminan mutu yang disarankan adalah model pengendalian 

mutu yang dioperasional dengan pengendalian yang bercorak manajemen PDCA 

(Plan, Do, Check and Action). Model ini dianggap baik karena dalam 

penerapannya mampu menjamin keberlanjutan dan peningkatan secara terus 

menerus sebab apa yang telah dicapai tidak pernah dirasakan sebagai tujuan akhir 

tetapi senantiasa ditingkatkan. 

 Cerminan langkah yang terus menerus untuk melakukan perbaikan mutu 

dalam model penjaminan mutu dari Dikti ini juga menghendaki pada adanya 

perubahan rumusan visi dan misi dengan mengkaitkan dengan perkembangan 

terakhir dari ekternal. Karena itu dalam perumusan ini sangat diperlukan 

kerjasama dengan ekternal dengan berpartner secara kolaboratif. Persyaratan 

perguruan tinggi harus melakukan kerjasama dan bermitra menjadi kegiatan 

pokok dalam perumusan standar maupun visinya. 
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Gambar 5. Peningkatan mutu model PDCA 

sumber : Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi. 2003 

Dalam mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan ini digambarkan 

bahwa setiap perencanaan selalu diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan 

cek atas hasil yaitu membandingkan dengan standar yang ditetapkan. Melalui cek 

standar maka selanjutnya ditingkatkan lagi dalam perencanaan lebih lanjut apabila 

ternyata hasilnya meningkat atau positif, tetapi apabila sebaliknya maka segera 

dilakukan tindakan (action) untuk memperbaiki. PDCA yang telah mencapai 

standar harus ditingkatkan pada tingkatan yang lebih tinggi atau tahapan 

berikutnya yang lebih tinggi dengan standar yang lebih tinggi pula. Dengan 

tahapan pelaksanaan demikian diharapkan mutu semakin meningkat dari waktu ke 

waktu.  

 

3.Model Penjaminan Mutu Akademik Universitas Gadjah Mada. 

 Sebagaimana pendapat dari pakar lain seperti Elton, Lewis. (1992), 

Kember, David. (2000) bahwa penjaminan mutu pelaksanaannya bersifat 
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situasional sehingga selalu muncul berbagai model dan penekanan atas unsur 

penjaminan mutu tertentu. Demikian juga halnya dengan Universitas Gadjah 

Mada, mempunyai model penjaminan tertentu yang sangat terkait dengan visi 

maupun misi perguruan tinggi bersangkutan. Dalam konsep Universitas Gadjah 

Mada, penjaminan mutu merupakan terminologi yang digunakan untuk mengurai 

semua aktivitas yang menjamin mutu produk yang dihasilkan dari suatu proses 

sehingga tidak diperlukan inspeksi (Moh. Anwar. 2002: 5). Atas dasar itu 

kerangka proses jaminan mutu akademik di Universitas Gadjah Mada 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Model Penjaminan mutu Gadjah Mada. 

Sumber: Penjaminan mutu Gadjah Mada. 2002   

Langkah awal dari proses penjaminan mutu adalah penetapan baku mutu 

yang merupakan profil mutu yang dianggap ideal. Dalam pandangan model 

penjaminan mutu Universitas Gadjah Mada ini profil mutu disusun dengan 

melakukan dialog dengan stakeholders yang tepat. Rumusan standar baku mutu 

dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu kategori baku mutu yang bersifat harus 
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yaitu baku mutu yang tidak boleh ada tawaran dalam pelaksanaan, sedangkan 

kategori dua yaitu baku mutu yang bersifat seharusnya. Pemaknaan seharusnya 

adalah bahwa baku mutu ada peluang untuk tidak dipenuhi secara mutlak. 

Baku mutu setidaknya diberlakukan untuk tiga komponen yaitu baku mutu 

untuk mahasiswa yang menyangkut pelayanan maupun peningkatan pemantauan 

terhadap kegiatan mahasiswa. Komponen kedua menyangkut program pendidikan 

yaitu meliputi baku mutu untuk pengembangan kurikulum dan perbaikan 

lingkungan belajar mengajar. Komponen ketiga adalah baku mutu untuk staf 

akademik yang meliputi kualitas dosen dan peningkatan karya penelitian dan 

publikasi. 

 Berdasarkan pemahaman dan penetapan baku mutu maka dilakukan 

analisis untuk implementasi proses yang merupakan hasil pengkajian mutu 

sehingga arah peningkatan mutu dapat diperjelas dalam formulasi RAISE- LEAP 

yang nantinya dijadikan acuan ideal dalam peningkatan mutu input, acuan dalam 

mutu proses, mutu output maupun mutu outcome. Menurut formulasi Universitas 

Gadjah Mada, perhatian mutu tidak terbatas pada proses internal yaitu hanya 

sampai pada peningkatan mutu output saja tetapi sampai pada mutu outcome. 

Sekali lagi walaupun formulasi mutu acuannya sudah ada yaitu RAISE LEAP 

tetapi tetap saja dalam setiap tahapan proses yaitu input sampai outcome 

dilakukan pengkajian hasil setiap tahapannya.  

Proses-proses yang dijalani senantiasa memperoleh pemantauan melalui 

pengkajian mutu yang kemudian dianalisis untuk dibandingkan dengan baku 

mutu. Semua tindakan pengkajian mutu bertujuan agar diperoleh tingkat 



56 
 

 
 

kepuasaan layanan bagi para pihak. Penjaminan mutu dirancang agar tingkat 

droup out (DO) mahasiswa semakin kecil, sebab tingkat DO merupakan indikator 

dari tingkat ketidakpuasan mahasiswa dan juga indikator fitness for purpose 

semua proses yang diterapkan (Storey, Susan. 1993: 43). 

Proses pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Gadjah Mada nampak 

terlihat beberapa keunggulan misalnya dalam komposisi tim pengkaji tingkat 

program studi terdapat gabungan antara perwakilan dosen dengan perwakilan 

mahasiswa, demikian juga tindakan melakukan review dilakukan dalam tempo 

yang cukup dekat misalnya setiap dua bulan, semesteran maupun tahunan. 

Langkah review ini dibandingkan dengan Skotlandia nampak lebih maju, menurut 

Agency Quality Assurance Scotland (2003) ada kemiripan pelaksanaan dan 

strategi dalam penerapan kualitas antara Universitas Gadjah Mada dengan 

Perguruan tinggi di Skotlandia baik dalam komposisi anggota pengkajian mutu 

maupun periodisasi reviu. Di Perguruan tinggi Skotlandia ditempuh 5 strategi 

dalam implementasi quality assurance yaitu : 

h. Reviu program perkuliahan secara komprehensif oleh Lembaga 

perguruan tinggi masing-masing. 

i. Melakukan review setiap empat tahun untuk tingkat lembaga 

j. Perbaikan bentuk informasi kepada masyarakat mengenai kualitas 

berdasarkan kebutuhan yang khusus atas semua segmen stakeholders. 

k. Perwakilan suara untuk mahasiswa dan atau stakeholders dalam 

dampak penjaminan mutu universitas. 



57 
 

 
 

l. Peningkatan tema-tema program nasional yang bertujuan pada 

pengembangan dan sharing good practices dalam belajar dan 

pembelajaran di perguruan tinggi. (The Quality Assurance Agency 

for Higher Education, 2003).  

 Kecenderungan perguruan tinggi yang layanannya semakin mengarah 

pada komersialisasi sangat memerlukan penjaminan mutu. Komersialisasi 

perguruan tinggi tersebut misalnya dalam perilaku umumnya perguruan tinggi di 

manapun baik yang besar maupun kecil selalu melakukan promosi sebagaimana 

dalam lingkup perdagangan bahkan dalam lingkungan birokrasi telah adanya 

pengakuan bahwa pendidikan tinggi sudah seharusnya memasuki dunia komersial.  

Menurut Organisation for Economic Co-Operation and Development 

diperkirakan pengaruh atas komersialisasi layanan perguruan tinggi mencapai 3 % 

dari perdagangan layanan jasa di Negara Eropa maupun Australia serta Jepang 

(Van, Damme. 2002: 3). Saat ini keadaan tersebut sudah mulai muncul di 

Indonesia. 

 Dalam penjaminan mutu yang diberlakukan dalam suasana komersialisasi 

perguruan tinggi, kehadiran standar mutu yang handal dan agen pelaksana 

independen penjaminan mutu sangat penting. Kehadiran agen penjaminan mutu  

misalnya INQAAHE (International Quality Assurance Agency for Higher 

Education) yang memberikan standar untuk menetapkan kualitas lulusan yang 

bisa diterima dalam kalangan profesional (Woodhouse, D. 2001: 3) diharapkan 

mampu menjaga komersialisasi perguruan tinggi tidak merugikan masyarakat. 
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4.Model Penjaminan Mutu pada Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

 Perguruan tinggi Muhammadiyah mempunyai dua sandaran yaitu 

kebijakan pendidikan tinggi dari Depdiknas dan Kebijakan Dikti Muhammadiyah 

di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah. Fungsi pokok Perguruan tinggi 

Muhammadiyah di samping menciptakan lulusan yang secara akademik handal 

harus pula menghasilkan kader dan lulusan yang memiliki ideologi 

Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah dianggap gagal apabila hanya 

menghasilkan lulusan yang handal dalam ilmu tetapi terlepas dari upaya 

menghasilkan lulusan yang sekaligus sebagai kader Muhammadiyah dan penerus 

amal usaha Muhammadiyah. 

 Atas dasar cakupan jangkauan produk lulusan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang ganda tersebut maka penjaminan mutu yang dikembangkan 

harus pula menjangkau dua kepentingan yaitu akademik dan persyarikatan. 

Adopsi atas model penjaminan mutu dari DIKTI hanya akan menghasilkan 

lulusan yang handal dalam bidang keilmuan semata. Karena itu dibutuhkan model 

penjaminan mutu yang mengakomodasikan kepentingan akademik dan 

kepentingan yayasan Muhammadiyah.  

Model ini sangat sederhana. Mengapa demikian ? sebab dalam lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah tidak perlu terlalu rumit mengingat Perguruan 

tinggi Muhammadiyah memiliki karakter yang cenderung patriachis di mana 

pengendalian operasional berlangsung secara herarchis dan diatur melalui 

pimpinan. Karena itu dalam pelaksanaan penjaminan mutu dalam lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah hal yang paling pokok adalah bagaimana 
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mengupayakan pihak pimpinan muncul kebijakan yang pro kualitas. Adapun 

konsep model penjaminan mutu dalam lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 7. Model Penjaminan Mutu Muhammadiyah  

Karakter model penjaminan mutu Muhammadiyah adalah adanya keharusan 

semua perangkat pendukung kondisinya baik serta lengkap. Persyaratan ini 

menjadikan model penjaminan mutu ini tidak mudah dilaksanakan oleh perguruan 

tinggi Muhammadiyah. Adapun proses pelaksanaannya sebagai berikut : 

1. Memilih standar atau benchmarking yang dijadikan acuan baku mutu 

2. Menyiapkan perangkat instrumen dan pelaksanaan audit 

3. Melakukan audit seluruh komponen akademik, administrasi sampai alumni 

4. Menganalisis hasil audit dalam bentuk identifikasi pusat kelemahan 

5. Memformulasikan rencana aksi untuk penyempurnaan 
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6. Menjalankan agenda aksi sambil mengumpulkan bukti peningkatan 

7. Review dan dokumentasi untuk keperluan pengembangan institusi. 

 

5.Model Penjaminan Mutu melalui Akreditasi. 

 Penjaminan mutu di samping dicapai melalui implementasi model 

penjaminan mutu, juga dapat ditempuh dengan penerapan akreditasi. Dalam 

beberapa negara Eropa antara penjaminan mutu dengan akreditasi kedudukannya 

didampingkan. Sehingga antara keduanya dijadikan unggulan dalam peningkatan 

kualitas. 

 Akreditasi dapat ditinjau dalam kajian luas tidak hanya menyangkut 

kelembagaan perguruan tinggi atau program studi sebagai sasaran reviu oleh tim 

penilai akreditasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan standar. Akreditasi 

juga dimaknakan sebagai tindakan pertanggung jawaban kelembagaan atas 

pendanaan yang diterima. Pengertian yang terakhir ini merupakan pemaknaan 

akreditasi di lingkungan perguruan tinggi Eropa era tahun 1980 – 1990 yang 

merupakan pemaknaan akreditasi generasi pertama (Sadlak, Jan. 2004: 14). 

 Ada berbagai perbedaan fungsi dari penerapan akreditasi. Untuk 

masyarakat Eropa barat, pelaksanaan akreditasi difungsikan sebagai sistem upaya 

perlindungan kualitas perguruan tinggi  dan difungsikan untuk mempertahankan 

kontrol utama kualitas setelah munculnya bermacam bentuk kelembagaan 

pendidikan tinggi yang semakin mengarah pada otonomi. Fungsi utama akreditasi 

adalah sebagai alat ukur kualitas. Untuk negara Eropa, Badan akreditasi  dimiliki 

oleh negara dan negara berperan sebagai pendorong kemajuan. Namun ada 
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beberapa negara yang menempatkan akreditasi sebagai lembaga milik pendidikan 

tinggi sendiri. Di  Indonesia, lembaga akreditasi dimiliki oleh negara dalam hal ini 

Depdiknas. Beberapa ciri yang terkait dengan tipe akreditasi adalah sebagai 

berikut : 

1. Sasaran akreditasi adalah memberikan sertifikasi terkait dengan sejumlah 

standar kualitas dalam program studi, dan atau lembaga. 

2. Akreditasi mencakup reviu oleh pakar yang ahli atau organisasi 

3. Standar dapat minimal satu atau lebih jenis keunggulan. 

4. Standar dimanfaatkan sebagai benchmarking 

5. Putusan pada akreditasi ada dua elemen dan selalu salah satu: ya atau tidak 

6. Akreditasi putusannya selalu berdasar semata-mata pada kriteria kualitas 

bukan pertimbangan politis. 

7. Putusan akreditasi selalu dibatasi oleh masa keberlakuan. Sehingga selalu 

ada tindakan peninjauan lagi untuk periode tertentu (Hamalainen, K. 2004: 

18) 

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang dikembangkan melalui akreditasi ide 

pokoknya adalah adanya kejelasan mengenai definisi kualitas yang diinginkan 

baik untuk input, proses maupun output. Akibat dari penekanan dimensi ini maka 

muncul berbagai sistem akreditasi. Ada yang lebih konsentrasi pada tipe akreditasi 

program dan prosesnya tetapi ada pula yang sebatas akreditasi pada inputnya. 

 Tujuan penerapan akreditasi ada yang bermaksud untuk perbaikan kualitas 

pendidikan, untuk memberikan informasi kepada publik atau ada pula yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan telah 
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sungguh-sungguh berkualitas. Dalam banyak kasus penerapan akreditasi, 

pelaksanaan akreditasi digunakan untuk menguji apa lembaga pendidikan tinggi 

sudah mencapai tingkatan kualitas yang dipersyaratkan yang dijadikan sebagai 

bagian dari sistem perbaikan kualitas secara nasional.  

 Akreditasi ada yang digunakan untuk menilai mutu program yang 

diselenggarakan, namun dapat pula untuk menilai mutu profesional lulusan yang 

dihasilkan. Atas model akreditasi ini kemudian muncul akreditasi profesional. 

Model akreditasi yang demikian banyak diterapkan di Amerika utara yang 

memfokuskan pada profesionalitas lulusan terutama kesiapan lulusan untuk 

memasuki bidang profesi. Akreditasi profesional di Inggris juga melakukan fokus 

yang sama sebagaimana di USA, namun memiliki penekanan yang agak berbeda 

terutama dalam prerequisite untuk lulusan yang akan melanjutkan program 

lanjutan. 

 Akreditasi sebagai sebuah proses, memiliki perbedaan yang samar dalam 

pelaksanaannya. Pertama, Akreditasi dipandang sebagai proses yang diterapkan 

untuk lembaga yang mengajukan untuk dinilai proses yang telah dijalani. kedua, 

akreditasi dipandang sebagai label bahwa lembaga atau program telah memenuhi 

apa yang dipersyaratkan sebagai hasil dari pelaksanaan penilaian oleh pihak 

ekternal, ketiga, akreditasi dipandang sebagai ide dari penguasaan formal untuk 

memberikan pengesahan terhadap sebuah lembaga (Haalstad, J. 2001: 77) 

sehingga terhadap pandangan akreditasi yang ketiga sering menjadi sangat politis 

(Jones, D.P. 2002: 1) 

Metode dan Proses Penjaminan mutu melalui Akreditasi. 
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 Akreditasi akan melibatkan sejumlah prosedur yang didesain untuk 

mengumpulkan bukti yang dijadikan pendukung pengambilan keputusan apakah 

lembaga atau program diberi status akreditasi. Dalam penyelenggaraan akreditasi 

lembaga dibebani untuk membuktikan kemampuan untuk dapat menyesuaikan 

dan memenuhi kriteria minimal. Metode yang digunakan untuk membuktikannya 

melalui audit, asesmen dan pengujian ekternal. Sedangkan komponen metode 

mencakup evaluasi diri, analisis dokumen, penelitian atas indikator kinerja, peer 

visit, inspeksi, surve oleh stakeholder seperti surve kepuasan mahasiswa, serta 

surve tenagakerja. 

 

F.Ragam Penilaian mutu Perguruan tinggi. 

 Menilai mutu perguruan tinggi sesungguhnya dapat terjebak pada situasi 

relatif dan subyektif apabila tidak didasarkan pada acuan yang baku dan diakui. 

Oleh karena itu penentuan mutu dengan menggunakan model penilaian mutu 

sangat penting agar tidak subyektif dan hasil yang bias. Menilik tulisan tentang 

mutu yang muncul sekarang ini ada kecenderungan bahwa mutu ditunjukkan 

dengan adanya indikator dari organisasi yang efektif serta sehat (Sumatri, B. 

Satriyo. 2004 : 1). Memang untuk mutu yang berdimensi filosofi, seringkali sulit 

didefinisikan secara indikator dan eksak, oleh karena itu penilaian mutu untuk 

perguruan tinggi yang cenderung mengarah kuantitatif tidak sepenuhnya 

memuaskan. 

 Winn dan Cameron (1998: 494) mendeskripsikan mutu dengan rentangan 

indikator yang abstrak sampai yang kongkrit dengan melihat beberapa aspek baik 
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menyangkut sumber daya, isi mata kuliah yang diajarkan, kualitas lulusan, nilai 

tambah yang melekat, tingkat produktivitas fokus kegiatan yang mengarah pada 

kebutuhan pelanggan maupun aspek yang bertautan dengan reputasi. Menurut 

Winn ada beberapa pendekatan mutu yang indikatornya didiskripsikan sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Diskripsi Indikator Pendekatan Mutu dari Winn dan Cameron 
 

Pendekatan Definisi 

Sumber daya Kualitas sumber menunjuk pada komoditi berupa input yang 

dimiliki lembaga pendidikan tinggi dan yang digunakan di dalam 

lembaga dalam berbagai fungsi dan kegiatan 

Isi Kualitas isi terkait dengan keunggulan lembaga pendidikan tinggi 

dalam hal isi yang diajarkan 

Lulusan      Kualitas lulusan terpusat pada pencapaian misi yang khusus dan 

pencapaian tujuan 

Nilai tambah Dipandang berkualitas dalam hal mempunyai nilai tambah apabila 

pendidikan dan lembaga mempunyai efek pada mahasiswa dan 

anggota fakultas 

Produktivitas Dipandang lembaga mempunyai kualita yang produktif apabila 

lembaga tersebut dapat berbuat lebih dengan keterbatasan yang 

ada sehingga nampak menjadi lebih efisien. 

Berbasis 

konstituen 

Kualitas dalam pandangan pelanggan apabila penyelenggaraan 

berfokus pada kebutuhan pengguna lulusan lembaga pendidikan. 

Reputasi Pandangan kualitas dalam aspek reputasi menunjuk pada tingkat 

keterkenalan nama lembaga secara luas. 

 Sumber ; Winn dan Cameron. 1994: 494. 

Walaupun indikator yang ditunjukkan oleh Winn terkait dengan mutu jaba-

rannya masih sederhana bahkan berindikator tunggal, namun hal tersebut dapat 
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diperluas lagi dengan menambahkan indikator yang diinginkan. Terkait dengan 

perluasan indikator mutu tersebut, Harvey, Lee (1999) memberikan pandangan 

mengenai mutu dengan melihat lima hal. Lima hal yang berhubungan dengan 

penanda mutu perguruan tinggi adalah : 

Pengecualian yaitu dianggap bermutu apabila lembaga pendidikan tinggi 

memperlihatkan sesuatu yang lain dari perguruan tinggi lainnya. Dengan demikian 

mutu merupakan konsep yang terkait dengan keunggulan, berbeda dengan 

lainnya.  

Kesempurnaan, dalam pandangan ini, pendidikan tinggi dipandang mempunyai 

mutu apabila hasilnya menunjukan kesempurnaan nyaris tanpa cacat. 

Kesesuaian dengan tujuan yang diharapkan, dalam kaitannya dengan indikator ini 

menunjukan bahwa pendidikan tinggi dipandang bermutu apabila mampu 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan, memenuhi kebutuhan serta keinginan 

pihak pengguna. 

Nilai keuntungan terkait dengan uang, dalam pandangan sudut ini, pendidikan 

tinggi dianggap mempunyai mutu tinggi apabila lembaga pendidikan tinggi 

mempunyai kemampuan memberikan pengembalian investasi yang tinggi. 

Indikator tingkat biaya dapat dijadikan indikator mutu. 

Transformasi, pendekatan ini melihat lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga 

yang bermutu apabila mampu melakukan pemindahan atau pemberdayaan 

mahasiswa, dan berhasil melakukan pengembangan keadaan baru. Dalam 

pandangan ini apapun hasil yang muncul yang merupakan hasil pengembangan 

maka dapat dikategorikan sebagai mutu. Kondisi berupa fisik misalnya mampu 
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menghasilkan pembangunan gedung baru, menghasilkan rekayasa dapat 

dinamakan sebagai transformasi sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai 

indikator mutu. Semakin tinggi hasil yang dibuat oleh perguruan tinggi misalnya 

lahirnya teori-teori baru dalam disiplin keilmuan maka semakin bermutu lembaga 

perguruan tinggi bersangkutan. 

 Pengertian mutu atas dasar pendekatan pengguna (user based) 

sebagaimana dikemukakan oleh Winn demikian juga senada dengan yang 

dijabarkan dalam peningkatan mutu model ISO (Idrus, N. 2000: 134 - 140) dapat 

dikombinasikan untuk menghasilkan standar mutu yang lebih baik. 

 Dari berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengetahui mutu 

perguruan tinggi, selanjutnya muncul instrumen penilaian mutu seperti BAN-PT 

dengan penerapan Akreditasi program studi, Akreditasi institusi maupun 

instrumen penilaian mutu dari luar negeri seperti Australian Quality Award, 

European Foundation for Quality Management (EFQM) atau secara luas seperti 

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA). Setiap penilaian yang 

diberikan kepada setiap aspek yang diukur selalu disertakan pembobotan nilai 

sehingga dalam sebuah instrumen penilaian mutu perguruan tinggi senantiasa 

terdapat sebaran pembobotan skor. Berikut ini contoh pembobotan skor mutu yang 

diadopsi dari di Malcolm Baldrige: 

Tabel 3. Pembobotan Mutu dari M. Baldrige 
 

Kategori  Item Yang dinilai Nilai 

Kepemimpinan Kepemimpinan kelembagaan 

Pertanggung jawaban pada masyarakat 

80 

40 

Perencanaan Strategi pengembangan 40 
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strategik Strategi penggunaan 45 

Fokus pada 

mahasiswa, 

stake holder dan 

pasar 

Kebutuhan dan harapan dari mahasiswa, 

stakeholders dan pasar 

Kepuasaan mahasiswa dan stakeholders  

40 

 

45 

Analisis 

informasi 

Pengukuran dan analisis kinerja perguruan 

tinggi 

Pengelolaan informasi 

50 

40 

Berfokus pada 

fakultas dan staf 

Mekanisme kerja 

Pendidikan dan pelatihan dosen dan staf 

Kepuasaan dan kesejahteraan fakultas dan staf 

35 

25 

25 

Pengelolaan 

Proses  

Desain pendidikan dan penyajiannya 

Layanan mahasiswa,  

Pendukung proses 

50 

20 

15 

Hasil kinerja PT Hasil belajar mahasiswa 

Hasil kinerja stakeholder  

Hasil kinerja keuangan, anggaran 

Hasil kinerja fakultas dan dosen 

Hasil kinerja keefektifan PT 

200 

70 

40 

70 

70 

Total 1000 

Sumber : Idrus, N. 2000: 121 
 
G.Indikator Kinerja Sebagai Tolok Ukur Mutu Perguruan tinggi  

 Penilaian dari stakeholders dan hasil pengembangan tujuan pendidikan 

tinggi merupakan ukuran dari kinerja sebuah perguruan tinggi. Ukuran yang 

selanjutnya disebut dengan kinerja merupakan cerminan dari tingkatan kualitas 

dari perguruan tinggi setelah dikenai sebuah instrumen.  

 Indikator kinerja merupakan elemen penting dalam upaya melihat 

keberhasilan perguruan tinggi. Pada hakikatnya indikator merupakan ukuran 
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kuantitatif dan kualitatif yang melukiskan pencapaian sasaran yang telah 

dirumuskan (Suyanto. 2002: 3). Ada beberapa rentangan dimensi yang dapat 

dikenai pengukuran, ada yang membatasi empat komponen saja dari keseluruhan 

proses yang terselenggara di Perguruan tinggi yaitu sebatas : input – proses - 

output dan outcome, namun ada pula yang merambah sampai aspek lain seperti 

kemampuan kompetisi lulusan sebagaimana yang dikembangkan di Negara Eropa, 

Amerika maupun Canada yang dinamakan: Basic Quality Standard (Lazar, 

Vascanu. 2004: 40). Namun dapat pula membandingkannya dengan penilaian 

indikator yang dikembangkan di Australia oleh Mc. Kinon dalam bentuk 

benchmark (Garlick, Steve. 2004: 39). 

 Dalam pandangan Grosjean dan Grosjean indikator kinerja dianggap 

sebagai pengukuran yang bersifat otoritatif yang umumnya berbentuk kuantitatif 

atas atribut dari kegiatan dari lembaga perguruan tinggi bersangkutan. Pengukuran 

dapat bersifat sebatas memperbandingkan dan tidak selalu berprosedur formal 

tetapi bisa juga informal seperti halnya peer evaluation (Grosjean,Janet. 2000: 6). 

Hal yang penting dari pengukuran ini adalah bahwa hasil pengukuran yang 

ditemukan dijadikan pertimbangan untuk menentukan mutu perguruan tinggi.  

 Di Indonesia, secara nasional, penilaian mutu perguruan tinggi secara luas 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh BAN-PT dengan membatasi 

atas lima indikator kunci yaitu : 

Penyelenggaraan program pendidikan tinggi seperti sistem dan 
mekanisme kerja, insfrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan dan 
fasilitas lainnya. Finansial seperti struktur pemasukan, pengeluaran 
dan penggunaan dana. Aset sumber daya manusia seperti rekruitmen 
mahasiswa, rekruitmen dan pengembangan pengajar serta staf 
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pendukung lainnya dan informasi seperti on-line internal connectivity 
melalui sistem manajemen informasi yang baik  (BAN PT. 2001)  
 

 Pada negara-negara barat, Amerika dan Australia mengembangkan 

penilaian mutu perguruan tinggi meliputi 10 aspek yang rinciannya sebagai 

berikut : 

a. Merealisasikan misi dan tujuan. 

Menilai bagaimana cara merealisasikan misi baik misi lembaga perguruan 

tinggi, misi fakultas, misi jurusan termasuk program studi. 

Bagaimana merealisasi tujuan program studi serta kemungkinannya untuk  

menjalankan materi programnya. 

Strategi-strategi : bagaimana awal mulainya, strategi jangka panjang untuk 

mencapai misi dan tujuan yang ditata oleh universitas dan program studi. 

Kesesuaian antara materi bahan program dengan pencapaian tujuan. 

Kerjasama dengan dalam dan luar negeri ditinjau dari pencapaian misi dan 

realisasi tujuan. 

b. Kualitas mahasiswa. 

Kualitas penerimaan calon mahasiswa (metode evaluasi dan seleksi calon) 

Apakah lembaga universitas jelas dalam penggunaan prosedur untuk 

menyaring mahasiswa. 

Persyaratan penerimaan dan kriteria harus dibuat dan diketahui oleh umum 

sebelum diselenggarakan ujian masuk 

Apakah hanya calon yang menyelesaikan materi kuliah di universitas yang 

akan diterima 
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Apakah minimal persyaratan diterima adalah yang lulus SMA 

Apakah prosedur seleksi mementingkan ketrampilan dan motivasi calon. 

Apakah seleksi berdasarkan kompetisi.  

Mahasiswa : Apakah pembagian mahasiswa di antara jurusan dilaksanakan 

sesuai dengan tipe dan tingkatan belajar. 

Lulusan : ketentuan lulus apakah diberlakukan kepada mahasiswa pada 

akhir ujian dan kedudukan lulusan pada lapangan kerja sekaligus 

dihubungkan dengan tuntutan pasaran kerja. 

c. Kurikulum 

apakah kurikulum konsisten dengan pernyataan misi dan tujuan. 

Apakah konsisten pembagian mata kuliah dalam kurikulum 

Apakah mata kuliah yang dipilih dalam perencanaan pendidikan 

difasilitasi secara penuh dalam rangka memenuhi misi dan tujuan. 

Apakah mata kuliah akan dapat melengkapi yang lainnya. 

Apakah kekomplekkan mata kuliah dimunculkan secara berangsur. 

Apakah beban tugas, pilihan mata kuliah dan yang umum serta khusus 

sudah ada keseimbangan. 

Apakah peluang menuju spesialisasi akan ditawarkan kepada mahasiswa. 

Apakah latihan teori dan praktik diterapkan setiap waktu 

Apakah tujuan isi mata kuliah telah mencerminkan tingkat pengembangan 

ilmu dalam praktek lapangan sudah dipertimbangkan. 

Apakah sudah dikenalkan metode untuk menjaga agar kurikulum selalu 

baru. 



71 
 

 
 

d. Analisis program 

Apakah ada upaya menghubungkan antara analisis program dan 

pernyataan misi dan kurikulum 

Apakah dasar analisis program telah sesuai dengan keilmuan. 

Apakah metode evaluasi pengetahuan mahasiswa sudah mencukupi 

Apakah sudah ada langkah-langkah untuk mengkoordinasikan keragaman 

analisis program dalam kurikulum. 

e. Kegiatan Belajar dan Mengajar 

Apakah metode yang digunakan dalam pembelajaran sesuai materi kuliah. 

Apakah ada evaluasi yang rutin penggunaan metode mengajar dan belajar  

Apakah tutorial juga digunakan  

Apakah teknologi  informasi dimanfaatkan luas termasuk dalam kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan penelitian. 

Apakah dukungan pendidikan juga ditawarkan pada mahasiswa sesuai 

dengan ketrampilan dan kemampuan pencapaiannya. 

Apakah kemampuan tinggi dapat ditunjukkan buktinya. 

f. Peralatan Mengajar. 

Apakah bahan ceramah, buku dan material lain kondisinya baik. 

Apakah alat mengajar sesuai dengan isi ilmu. 

g. Evaluasi mahasiswa. 

 Apakah alat evaluasi cukup memadai 

Apakah hasil evaluasi selalu dikombinasikan dengan ujian akhir. 

Apakah evaluasi akan melahirkan susunan yang berdasarkan pada kinerja. 
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Apakah langkah untuk meragakan evaluasi dapat diperlihatkan 

h. Staf pengajar 

Apakah ada struktur staf pengajar (usia, kualifikasi maupun lama 

mengajar) 

Apakah ada kordinasi kewenangan mengajar pada dosen terkait dengan 

kedudukannya sebagai pemegang mata kuliah 

Apakah ada sistem evaluasi secara berkala atas kinerja dosen dalam : 

metode evaluasi,sebagai evaluator, frekvensi menilai dan konskwensi 

menilai. 

i. Penelitian 

Apakah kegiatan riset diorganisasikan dalam universitas atau fakultas atau 

program studi. 

Apakah ada kecukupan sumber daya manusia dilibatkan dalam riset 

Apakah dana riset memadai 

Apakah ada penilaian atas keluaran dalam riset : pencapaian, jumlah yang 

dipublikasikan, alat kelembagaan yang digunakan untuk menilai hasil riset 

serta upaya-upaya untuk memodali pada riset. 

Apakah ada mekanisme dan tataran pencapaian hasil keilmuan yang telah 

mencapai tingkat internasional, dan nasional. 

j. Infrastruktur 

Infrastruktur termasuk tempat lembaga didirikan apakah milik sendiri 

Apakah peralatan sesuai dengan penggunaan kuliah, seminar, termasuk 

peralatan perpustakaan, laboratorium, kantin, dan sebagainya. 
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Layanan sosial dan fasilitas untuk mahasiswa dan dosen apakah ada 

Berikut ini diuraikan indikator kinerja yang menyangkut input – proses – output 

pendidikan yang dikenalkan oleh Idrus dalam kerangka sistem pendidikan di 

Indonesia secara umum. 

Tabel 4. Indikator Kinerja Input-Proses-Output Pendidikan 
 

NO INDIKATOR INPUT INDIKATOR PROSES INDIKATOR 
OUTPUT 

1. Mahasiswa dan Dosen 

-Nilai tes masuk 

-komposisi mahasiswa 

menurut asal,status sosial 

-rasio dosen mahasiswa 

-tingkat kehadiran dosen 

-status akreditasi progdi 

- kualifikasi dosen 

- pengalaman kerja dosen 

- pengalaman mengajar 

mata kuliah yang sama 

-kesesuaian mata kuliah 

dengan jenis praktikum 

-keadaan laboratorium 

-keadaan bengkel 

-keadaan peralatan 

laboratorium dan bengkel 

-jumlah peralatan 

laboratorium 

-rasio mahasiswa dengan 

laboratorium dan bengkel 

 

-Frekvensi training 

bagi dosen setiap tahun 

-diagnosis ketrampilan 

belajar mahasiswa 

-interaksi dosen dan 

mahasiswa di luar jam 

kuliah 

-pengembangan dosen 

dalam metode 

pengajaran dan 

pemanfaatan media 

pembelajaran 

- jumlah mahasiswa 

dlam kelas praktikum 

- jumlah mahasiswa 

dalam kelas bengkel 

- partisipasi mahasiswa 

dalam kelas 

- jumlah mahasiswa 

yang menggunakan 

fasilitas perpustakaan 

- jumlah materi yang 

menuntut mahasiswa 

-Tingkat kepuasan 

mahasiswa 

-tingkat kelulusan 

mahasiswa 

- rerata IPK 

Kelulusan 

- rerata masa studi 

mahasiswa 

- tingkat kepuasan 

dosen 

- ketidakpuasan 

dosen terhadap 

manajemen 

- ketidakpuasan 

dosen terhadap 

sistem 

- ketidakpuasaan 

dosen terhadap 

mahasiswa 

- partisipasi dosen 

dalam kegiatan extra 

mahasiswa 

- tingkat kehadiran 
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menggunakan metode 

belajar baru 

- jumlah dosen dan ma 

hasiswa yang mengak 

ses internet di kampus 

- sistem evaluasi dosen 

oleh mahasiswa dan 

evaluasi manajemen 

oleh dosen 

- sistem reviu akade 

mik, kurikulum, pro 

gram studi dan silabi 

- ketersediaan sarana 

dan fasilitas bagi 

pengajaran, labora 

torium dan bengkel 

dosen di luar jam 

kerja normal 

- dosen yang 

menggunakan media 

pengajaran baru 

- komitmen dosen 

terhadap visi dan 

misi universitas 

2. Kemampuan bahasa 

Inggris 

- skor TOEFL 

mahasiswa 

- skor TOEFL 

dosen  

-ketersediaan layanan 

tes TOEFL di kampus 

- ketersediaan dosen 

bahas a Inggris yang 

profesional 

- ketersediaan 

laboratorium bahasa. 

-Skor TOEFL 

lulusan 

- makalah dan 

publikasi dosen 

dalam bahasa 

Inggris  

- kerjasama dosen 

mahasiswa dalam 

penulisan makalah 

dan publikasi dalam 

bahasa inggris. 

3. Partisipasi dunia kerja 

dan partisipasinya dalam 

pengembangan 

-Jumlah MoU dengan 

dunia kerja 

- jumlah pimpinan yang 

-Masa tunggu lulu 

san untuk mempe 

roleh pekerjaan 
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kurikulum aktif mengajak dunia 

kerja untuk 

berpartisipasi dalam 

kegiatankampus 

pertama 

-tingkat kepuasaan 

kerja karyawan 

- jumlah  kerja yang 

ditawar kan dunia 

kerja ke kampus 

4. Reputasi Institusi yang 

diperoleh dari lembaga 

yang dipercaya 

-manajemen 

Perencanaan publik 

- manajemen 

perencanaan kantor 

pemerintah 

- Publikasi standar 

kualitas kelembagaan  

- pengumpulan data, 

analisis dan pembaha 

ruan data secara regular

- publikasi lembaga 

pada laporan, jurnal,  

majalah bergensi 

- tempat kerja 

alumni 

- jumlah keluhan 

yang diterima dari 

dosen, mahasiswa 

dan external lain. 

5. Ketersediaan misi dan 

visi institusi 

Gaya kepemimpinan 

manajemen 

Praktek kepemimpinan 

-ketersediaan program 

agar sivitas akademik 

peduli dengan visi dan 

misi universitas 

-Jumlah alokasi waktu 

untuk program 

sosialisasi visi dan misi 

-Keterlibatan pimpinan 

dalam program 

sosialisasi visi dan misi 

-Pelaksanaan 

pengelolaan masukan 

balik 

-Analisis beban kerja 

- jumlah dosen yang 

mengerti 

sepenuhnya visi dan 

misi universitas 

- jumlah usulan 

dosen bagi 

pengembangan 

sistem 

- jumlah dosen yang 

terlibat dalam satuan 

tugas untuk 

pengembangan 

sistem 

- jumlah dosen yang 
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- Rencana 

pengembangan tugas 

- Anggaran untuk 

pengembangan 

manajemen dan dosen 

mendukung visi dan 

misi universitas 

6. Riset dan Kajian 

Pascasarjana 

-ketersediaan dokumen 

strategi pengembangan 

penelitian 

- rencana induk aktivitas 

penelitian 

-anggaran penelitian 

-fasilitas fisik untuk 

penelitian dan 

pascasarjana 

-kesesuaian sarana 

laboratorium untuk 

penelitian dan program 

pascasarjana 

-kesesuian antara penga 

daan sarana laboratorium 

untuk riset &pascasarjana

-rencana program 

sosialisasi penelitian 

-desiminasi hasil 

penelitian 

-seminar hasil 

penelitian tingkat 

universitas 

-seminar tingkat 

fakultas dan program 

studi 

-ketersediaan kriteria 

penghargaan penelitian 

-ketersediaan beasiswa 

pascasarjana. 

-ketersediaan peraturan 

studi lanjut 

-supervisi bagi dosen 

studi lanjut 

-aturan penelitian 

yang jelas dan 

mendukung kajian 

dosen dan kajian 

pascasarjana 

-jumlah makalah 

yang merujuk jurnal 

internasional 

-jumlah temuan baru 

- rasio mahasiswa 

pascasarjana dengan 

dosen 

-jumlah dan nilai 

hibah penelitian 

yang diperoleh 

-tempat kerja alumni 

Sumber : Idrus, 2000 

 

H. Teknik Penjaminan Mutu  

 Ada berbagai cara yang dapat ditempuh dalam penjaminan mutu. Hal ini 

sangat terkait dengan latar belakang dan tujuan penjaminan mutu. Ellis merupakan 

salah satu tokoh pengembang teknik penjaminan mutu di perguruan tinggi yang 
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mengembangkannya secara lebih mendalam. Adapun dari sejumlah teknik yang 

dapat diterapkan dalam sektor pendidikan di perguruan tinggi antara lain: 

a. Techniques based on implicit standards 

b. Techniques based on explicit standards 

c. Local problem-solving techniques 

d. Process measurement techniques 

e. Outcome measurement techniques 

f. Consumer-oriented techniques  (Whittington, Dorothy.1995: 67) 

dari enam teknik penjaminan mutu perguruan tinggi yang dikembangkan di 

perguruan tinggi secara umum selalu mensyaratkan adanya standar yang 

dirumuskan sebagai pembanding untuk menetapkan mutu tidaknya perguruan 

tinggi. Selanjutnya dari 6 teknik tersebut masing-masing diuraikan berikut ini. 

a. Techniques based on implicit standard 

Teknik ini penjaminan mutu diukur atau ditentukan oleh para ahli. Dengan 

demikian para ahli membuat penentuan terkait dengan penjaminan mutu dan 

dengan ketentuan yang dibuatnya digunakan untuk menetapkan mutu tidaknya 

sebuah proses. Dalam kontes ini para ahli tidak ikut terlibat dalam proses 

penjaminan mutu.  

Berdasarkan hasil kesesuaian standard yang ada, dilakukanlah perbaikan 

pelayanan. Teknik penjaminan mutu yang ditempuh adalah melalui peer 

review dan keterlibatan pengalaman langsung, sehingga pihak yang akan 

diperbaiki mutunya terjadi internalisasi atas standard mutu tertentu secara 

tidak langsung (implicit). Biasanya teknik ini disertakan hasil observasi 
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misalnya rekaman video atau catatan pelaksanaan. Dengan rekaman tersebut 

dilihat dan didengar ulang dan dari evaluasi rekaman tersebut ditunjukkan 

mana yang harus diperbaiki sesuai dengan standard yang ditetapkan pakar. 

b.Techniques based on explicit standards 

Teknik ini pelaksanaan penjaminan mutu ditempuh dengan mengem-

bangkan standard yang khusus. Pengembangan standard khusus diperoleh dari 

modifikasi atau adopsi standar yang sudah ada disesuaikan dengan 

kepentingan setempat. Pengembangan standar khusus ini misalnya 

memodifikasi BS 5750 ke dalam standar yang lebih spesifik sesuai dengan 

kebutuhan setempat. Beberapa elemen yang biasanya ada dalam teknik ini 

antara lain menyangkut: 

- pembuatan - pemilihan kajian yang akan diperbaiki kualitasnya 

   - identitas kelompok yang akan melaksanakan 

   - identitas kriteria baik proses maupun hasilnya 

   - standar yang disepakati 

- pengukuran - penentuan kriteria akhir yang akan digunakan 

   - memilih alat pengukuran 

   - pengumpulan data 

   - penilaian hasil 

- tindakan  - perencanaan tindakan 

   - melaksanakan tindakan 

   - mengevaluasi ulang hasil. 
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Teknik yang berisikan elemen di atas banyak sekali dipergunakan di 

Inggris dengan penyesuaian standar khusus yang kontektual dengan bidang 

garapnya. 

c.Local problem –solving techniques 

Teknik ini dilakukan di awali dengan beberapa catatan tentang kelemahan 

atau masalah yang telah terjadi. Kasus kemudian dikaji serta pokok-pokok 

masalahnya diidentifikasi. Beberapa cara yang dapat dikembangkan dari 

teknik adalah melalui pengembangan „looking for trouble“ misalnya 

menggunakan catatan tentang keluhan dan komplin mahasiswa, atau catatan 

problem studi mahasiswa. Teknik ini di Australia telah dikembangkan oleh Mc 

Kinon khusus dalam bidang penerimaan dan komplin mahasiswa ( Mc. Kinon. 

2004). 

Teknik ini biasanya menggunakan basis peningkatan mutu melalui quality 

circles yaitu menggunakan kelompok kecil dengan anggota sekitar 12 orang 

sebagai penggerak peningkatan mutu. Biasanya kelompok kecil ini telah 

terbekali dengan kemampuan khusus.  

d.Process measurement techniques 

Model penilaian kualitas kaitannya dengan proses, ditempuh melalui 

rangkaian penilaian mutu baik terhadap hasil kinerja waktu yang telah berlalu 

-saat ini maupun waktu selanjutnya. Sehingga penilaian mutu ini tidak hanya 

menilai hal yang saat ini terjadi. Memang cara penilaian mutu dalam bidang 

pendidikan dengan teknik ini kurang umum karena dokumen kinerja tidak 

terdokumentasi dengan baik. Biasanya tidak selengkap seperti catatan keadaan 
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pasien dalam bidang kesehatan yang memberikan keterangan lengkap tentang 

keadaan pasien. 

e.Customer oriented techniques. 

Teknik pengukuran mutu ditempuh melalui pengembangan teknik seperti 

survei misalnya angket tingkat ketidakpuasaan atas pembelajaran atau layanan 

pendidikan tinggi. Mekanisme pengukuran mutu di awali dengan menganalisis 

apa yang menjadi keluhan pelanggan (mahasiswa, orang tua) atas layanan 

perguruan tinggi. Dari keluhan ini dilakukan perbaikan setidaknya langkah 

menguranginya. Angket dapat didesain untuk mengetahui ada tidaknya 

masalah atau potensi untuk meningkatkannya atau pula sebagai alat evaluasi 

atas layanan mutu. Dengan demikian mutu sebuah perguruan tinggi dinilai 

melalui sejauh mana layanan pendidikan yang diselenggarakan menyesuaikan 

dengan keinginan pelanggan. 

 

f.Outcome meassurement techniques. 

Kesulitan penggunaan teknik ini adalah kesulitan untuk menyepakati apa 

indikator outcome mana yang baik atau yang tidak baik. Dengan demikian 

teknik yang ditempuh adalah membandingkan pencapaian proses 

pembelajaran dengan tingkat pencapaian indikator lulusan yang telah 

disepakati. Semakin indikator lulusan yang baik dapat dicapai dipandang mutu 

semakin baik. Andaikata diilustrasikan bahwa indikator lulusan yang baik 

adalah mahasiswa S1 dengan IP mendekati 4 dengan waktu studi kurang dari 

3.5 tahun dan segera diterima di tempat kerja maka dipandang proses 
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pembelajaran bermutu apabila lulusannya ber IP 3.5 lebih dan diselesaikan 

studinya 3.5 tahun serta tidak terlalu lama segera mendapat pekerjaan. 

Dari sekian model penjaminan mutu yang dapat diselenggarakan di 

lingkungan perguruan tinggi memperlihatkan bahwa penjaminan mutu harus 

diinisiatifkan oleh lembaga, namun dalam pandangan Jones, Jaff (2006: 26) 

ada juga model peningkatan mutu dengan jalur inisiatif individu dosen. 

Mekanisme yang ditempuh dengan memanfaatkan keunggulan kepemimpinan 

serta menggunakan jalur paternalistik. 

 

I. Filosofi Pendidikan Tinggi Muhammadiyah 

 Tidak dapat dibantah lagi bahwa kontribusi organisasi Muhammadiyah 

dalam upaya pencerdasan bangsa telah secara nyata dirasakan oleh masyarakat, 

bahkan telah banyak menghasilkan pemimpin penentu masa depan bangsa ini 

berasal dan hasil pendidikan Muhammadiyah. Dengan didukung 1128 Sekolah 

dasar, Madrasah Ibtidaiyah 1168 buah, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 

1179 buah, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 534 buah, Sekolah Menengah Atas 

sebanyak 509 buah, Sekolah kejuruan sebanyak 249, Madrasah Aliyah 171 buah 

dan 164 Perguruan tinggi Muhammadiyah tidak disangsikan lagi telah begitu 

besar sumbangan Muhammadiyah bagi pendidikan negeri ini (Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 2006).  Sumbangan Muhammadiyah melalui sektor 

pendidikan terhadap keseluruhan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pihak swasta, menurut laporan Berita Resmi Muhammadiyah secara kuantitatif 

digambarkan sebagai berikut: 
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 Sekolah dasar Muhammadiyah   10,98 % 

 Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 11,14 % 

 Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah  9,90 % 

 Perguruan tinggi Muhammadiyah   10,48 % 

(Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2006: 101) 

Mendasarkan pada hasil sumbangan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan 

nasional yang mencapai keseluruhan sebanyak 43 % tersebut, menunjukan bahwa 

Muhammadiyah memang secara signifikan mewarnai corak pendidikan nasional, 

sehingga wajar apabila penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah mempunyai 

karakter yang dituju secara khas dan diusahakan untuk direalisasikan bersamaan 

dengan tujuan dan filosofi pendidikan nasional secara umum. 

 Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial sejak 

tahun 1912, memiliki tujuan dan cita-cita dalam menyelenggarakan amal 

usahanya termasuk dalam sektor pendidikan. Dalam kaitan dengan tujuan dan 

cita-cita tersebut, khusus dalam bidang pendidikan tinggi, dalam uraian 

selanjutnya  disajikan diskripsi filosofi penyelenggaraan Pendidikan tinggi 

Muhammadiyah untuk menggambarkan keinginan dan harapan penyelenggaraan 

Pendidikan tinggi Muhammadiyah. Dengan demikian dapat dijadikan acuan 

mengenai sesungguhnya apa yang seharusnya diwujudkan dan ada dalam setiap 

penyelenggaraan Pendidikan tinggi Muhammadiyah. 

 Menurut Qoidah (peraturan penyelenggaraan Pendidikan tinggi 

Muhammadiyah) bagian 1 Pasal 2 Perguruan tinggi Muhammadiyah adalah 

lembaga pendidikan tinggi dalam persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas 
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menyelenggarakan pendidikan tinggi menurut tuntunan agama Islam, selanjutnya 

dalam ketentuan pada Pasal 3 dijelaskan lebih lanjut bahwa perguruan tinggi 

Muhammadiyah beraqidah Islam yang bersumber kepada Al-Qur’an dan As –

Sunah. 

 Tujuan akhir dari penyelenggaraan Pendidikan tinggi Muhammadiyah 

tidak sebatas penguatan sisi akademik tetapi lebih dari sekedar menghasilkan 

lulusan. Penegasan tujuan akhir penyelenggaraan Pendidikan tinggi 

Muhammadiyah dikuatkan dalam rumusan tujuan Pendidikan tinggi 

Muhammadiyah yang tercantum dalam Pasal 4, Qidah Perguruan tinggi 

Muhammadiyah 1999 yang rumusan tujuannya sebagai berikut: 

a). Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang  beriman dan 

bertaqwa kepada Alloh swt, beraklaq mulia yang mempunyai 

kemampuan akademik dan atau profesional serta beramal menuju 

terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi oleh 

Alloh swt. 

b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan 

kesejahteraan manusia. 

Dalam penjelasan yang diberikan oleh Umar A Jenie (Tuhulele, Said. 2003: 3), 

ditegaskan bahwa tujuan Perguruan tinggi Muhammadiyah adalah sebagai 

berikut: 

1. Mencetak sarjana muslim yang mempunyai: 

a. kedalaman nilai religiusitas islami yang tinggi 
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b. kemampuan akademik dan atau profesional dan 

c. jiwa pengabdian bagi terwujudnya masyarakat Islam dan 

meningkatkan kesejahteraan manusia. 

2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian demi 

memajukan Islam dan kemaslakatan umat manusia. 

Secara tegas diharuskan bahwa dalam penyelenggaraan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah kedua tujuan tersebut di atas haruslah dijabarkan dalam 

perangkat lunak seperti kurikulum dan lainnya maupun perangkat keras secara 

terencana serta diarahkan bagi tercapainya kedua tujuan tersebut di atas. 

Penegasan ini memberikan garis kebijakan bahwa mutu yang harus dicapai 

tidaklah tunggal yaitu tidak hanya mencapai kualitas akademik tetapi juga 

religuisitas mahasiswa yang belajar dalam lingkungan Pendidikan tinggi 

Muhammadiyah. Dalam cita-cita Muhammadiyah semua lulusan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah harus mempunyai ciri: a), b) dan c) sebagaimana disebutkan di 

atas. 

 Dalam upaya mengantisipasi perkembangan baru, dalam lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah menyadari sepenuhnya untuk tanggap terhadap 

perubahan terakhir terutama pada kondisi ekternal. Perubahan baru akan direspon 

secara arif, sehingga dalam penyelenggaraannya kini telah muncul visi baru 

Perguruan tinggi Muhammadiyah. Visi baru Perguruan tinggi Muhammadiyah 

disajikan dalam uraian di bawah ini. 

 Visi baru yang muncul sebagai bentuk tanggapan atas perubahan mutakhir 

dalam perkembangan mutakhir tahun 2000 dirumuskan sebagai berikut: 
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a. Corak kehidupan mengglobal di abad XXI yang diwarnai dengan proses 

homogenisasi budaya yang didorong oleh perkembangan pesat ilmu 

pengetahuan dan teknologi, memerlukan akademis yang berjiwa 

tauhid  yang berkemampuan dan bersemangat untuk mengantarkan serta 

memandu masyarakat dalam kehidupan yang faham pada keberadaan 

manusia menurut fitrahnya yaitu sebagai kholifah Alloh di muka bumi, 

beribadah hanya kepada Alloh swt semata dan menyeru kepada 

kebajikan. 

b. Perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai unsur kelembagaan 

persyarikatan sadar akan fungsi dan tanggung jawabnya untuk mencetak 

akademisi yang berjiwa tauhid sebagai pemandu dan pencerah 

masyarakat dalam kehidupan menurut tuntutan Islam melalui: 

c.  Wacana Iqro, sebagai paradigma pencarian ilmu serta sebagai 

kreativitas proses pembelajaran, yang dilaksanakan dalam kaidah 

kompetensi persyarikatan, kompetensi peluang penyelenggaraan dan 

adanya pusat-pusat kajian sebagai wujud unggulan dari prinsip-prinsip 

kesatuan hidup persyarikatan. 

d. Keunggulan kompetensi ilmu teknologi dan kesenian sebagai 

pengetahuan kesatuan hidup dan akal dan kalbu sebagai dasar hidup 

yang dimilikinya. 

e. Di dalam pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian, Perguruan tinggi 

Muhammadiyah menempatkan ilmu, teknologi dan kesenian sebagai 

piranti fungsi kekholifahan, dengan berpedoman pada batas-batas 
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penciptaan, penguasaan, perizqi, pemelihara dan pengelolaan Alloh swt. 

(Tuhulele, Said. 2003: 7). 

Visi Perguruan tinggi Muhammadiyah yang merupakan formulasi respon 

atas perkembangan ekternal yang mutakhir memperlihatkan bahwa visi baru 

Perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut mencakup landasan filosofi, landasan 

etik moral islami serta sekaligus landasan operasional bagi penyelenggaraan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian untuk menemukan model penjaminan mutu pada Perguruan 

tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa tengah 

ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga pengumpulan data yang 

menggunakan metode angket, interviu serta dokumentasi dengan analisis kualitatif 

mengalir (flow analysis) diharapkan dapat mampu mengetahui unsur yang dikenai 

penjaminan mutu, proses dan menemukan model penjaminan mutu Perguruan 

tinggi Muhammadiyah.  

Sebagaimana ciri khas penelitian kualitatif maka dalam pelaksanaan 

penelitian ada fleksiblitas mekanisme pengumpulan data dan analisis penelitian 

sehingga dalam penelitian ini terbuka perubahan desain saat berproses karena 

masuknya data baru yang mengilhami peneliti atas gambaran kancah secara detail 

(Smith M. L. 1987: 2).  

Peneliti ketika masuk dalam kancah untuk memperoleh data dipandu 

hanya dengan ide umum serta prosedur yang masih taraf umum tentang apa yang 

hendak diteliti yaitu mengenai penjaminan mutu di Perguruan tinggi 

Muhammadiyah, rincian prosedur semuanya  dibentuk ketika penelitian 

berlangsung (Stainback, Susan. 1988: 26, Matthew B. Miles. 1984: 27). Namun 

demikian tetap juga, ada kepastian yang dipegangi ketika memasuki kancah 

penelitian misalnya kepastian dalam menetapkan siapa informan kunci, data apa 

yang digali, metode apa yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis 



88 
 

 
 

kualitatif apa yang digunakan untuk mengolah data serta deskripsi langkah ketika 

mengumpulkan data serta alat yang digunakan untuk pengumpulan. 

 Ide umum yang muncul sebagai pemandu penelitian adalah bahwa setiap 

perguruan tinggi Muhammadiyah sudah memiliki strategi dan model penjaminan 

mutu entah dalam wujud explicit maupun implicit. Sehingga fokus penelitian ini 

di arahkan untuk menemukan model penjaminan mutu dan selanjutnya lebih 

dirinci ke dalam penemuan unsur yang dikenakan penjaminan mutu, proses yang 

ditempuh  dalam menjamin mutu. Atas dasar ini maka acuan penggambaran 

proses penjaminan mutu, unsur yang dikenai pada penjaminan mutu perguruan 

tinggi, dalam penelitian ini didasari oleh kontek literatur yang kini ada dan 

berkembang . Oleh karena itu model penjaminan mutu dan rangkaian yang terkait 

dengan unsur dan pelaksanaannya yang bersumber pada literatur selanjutnya  

dijadikan petunjuk untuk meruntut dan menemukan model, unsur serta proses 

penjaminan mutu antar Perguruan tinggi Muhammadiyah. Proses dan unsur yang 

seharusnya dijamin mutunya yang berupa draf teoritik selanjutnya dicarikan 

verifikasinya di kancah dan secara terus menerus diperluas ketika penelitian 

berproses. 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang dijadikan sasaran penelitian 

adalah; untuk Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan sedangkan untuk Jawa Tengah adalah 

Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.  
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A.Pendekatan dan Rancangan Penelitian. 

 Model penjaminan mutu dalam lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah menjadi cukup strategis untuk dikaji mengingat dari berbagai 

alternatif model penjaminan mutu yang kini berkembang belum ada tawaran 

model penjaminan mutu yang komprehensif berdimensi ganda (ideologi dan 

Akademik). Bagi Muhammadiyah keberadaan model penjaminan mutu yang 

ganda adalah sangat penting bahkan bagi Bloom, Adina ( 2007: 2) ditegaskan 

bahwa penjaminan mutu di perguruan tinggi yang berdimensi secara keseluruhan 

sangat penting mengingat pendidikan bukan hanya untuk akademik tetapi juga 

untuk keseluruhan pribadi mahasiswa. 

Urgensi lebih luas dari penjaminan mutu di lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang berdimensi ganda, karena adanya penegasan dari penelitian 

Ellias, M. J. (1997) yang menegaskan bahwa ada hubungan erat antara pencapaian 

kinerja akademik dengan kematangan sosial emosional pembelajaran. 

Untuk mendapatkan deskripsi model penjaminan mutu tersebut digunakan 

pendekatan kualitatif. Alasan pendekatan kualitatif karena untuk memperoleh 

model penjaminan mutu diperlukan pemaknaan secara tacit knowledge dan 

negotiated outcome yang didukung pola berfikir induktif (Yin, R.K. 1997). Yang 

dimaksud dengan tacit knowledge adalah bahwa penemuan model penjaminan 

mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah hanya bisa difahami dengan pengetahuan 

yang bersifat intuitif dalam bentuk ekpresi bahasa dan hanya dapat dirasakan. 

Tacit knowledge akan tercermin dalam data reflektif yang dikumpulkan oleh 

peneliti. Sedangkan negotiated outcome dimaksudkan bahwa hasil interpretasi 
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peneliti perlu dirundingkan dengan informan sebab bentukan realitas yang 

disimpulkan berasal dari informa. Sehingga kualitas penemuan model penjaminan 

mutu sangat tergantung pada kualitas interaksi peneliti dengan informan. Itulah 

latar penelitian yang alami sangat penting. 

Data dikumpulkan dari keadaan yang alami (natural setting) sehingga 

diharapkan diperoleh data yang obyektif yang mampu memberikan informasi 

secara nyata terkait dengan penjaminan mutu. Karena latar penelitian ini 

berdasarkan realita yang terjadi di lingkungan Muhammadiyah, maka orientasi 

teoritik didasarkan pada fenomenoligik yang terjadi dalam lingkungan lembaga 

pendidikan Muhammadiyah yang bernuansa ideologis dan akademis. Oleh karena 

pilihan pengumpulan data menempuh  interviu dan dokumentasi serta penggunaan 

analisis  mengalir (flow analysis). Gambaran análisis pokok melalui kualitatif 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

Gambar: 8  Analisis Kualitatif. 

     Sumber : Matthew, B. Miles. 1984: 22. 
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Penetapan pendekatan kualitas ini karena penelitian penemuan penjaminan 

mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah ini menekankan untuk menafsir data 

secara idiografik (Sutopo, H.B. 2002: 44) yaitu bermaksud menyajikan 

kekhususan-kekhususan kontektual yang terlibat dalam model penjaminan mutu 

di enam perguruan tinggi Muhammadiyah. 

Lokasi penelitian menyebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sasaran enam Perguruan tinggi Muham-

madiyah. Pilihan Perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan dari studi pendahuluan diketahui bahwa enam perguruan tinggi 

Muhammadiyah ini sedang mengupayakan peningkatan mutu melalui penjaminan 

mutu sehingga dalam pengertian lain bahwa lembaga pendidikan tinggi dalam 

naungan Yayasan Muhammadiyah ini sedang proses pencarían model penjaminan 

mutu. Secara teknis memang lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah masih 

mencari model pengembangan menuju format yang ideal walaupun telah 

mempunyai dasar fondasi pokoknya (Suyanto.2002).  

Rancangan penelitian yang ditempuh menggunakan multi situs. 

Rancangan penelitian ini mengikuti rancangan Mc Millan, H. James (2001: 398) 

yang caranya kerjanya dengan mendeskripsikan informasi fokus penelitian di 

berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah dalam naungan kelembagaan 

organisasi Muhammadiyah. Lokasi dalam penelitian ini memang berbeda namun 

mempunyai kesamaan yaitu di bawah yayasan Muhammadiyah serta bertujuan 

sama yaitu sedang menuju model penjaminan mutu yang mengarah pada kulitas 

akademik dan ideologi Muhammadiyah. Fokus penelitian ini yaitu model 
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penjaminan mutu pada lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Model 

penjaminan mutu yang menjadi fokus penelitian dapat dilihat dari prosesnya, 

unsur yang harus ada di dalamnya. Menurut Elton, Lewis (1993: 133) unsur yang 

dikenai dapat menyangkut pembelajaran maupun pelakunya yaitu dosen yang 

merupakan unsur pokok.   

Rancangan multi situs dalam pelaksanaanya menempuh langkah : 1) 

meneliti secara simultan lokasi penelitian di enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah, kemudian, 2) dilakukan deskripsi hasil data yag terkumpul dari 

setiap situs untuk memperoleh kesimpulan utuh model penjaminan mutu 

Perguruan tinggi Muhammadiyah. 3) berdasarkan kesimpulan utuh model 

penjaminan mutu dari masing-masing Perguruan tinggi Muhammadiyah 

selanjutnya dilakukan análisis untuk menemukan model penjaminan mutu melalui 

induksi. 

Penelitian membatasi diri pada pengumpulan informasi untuk menemukan  

model penjaminan mutu pada Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, sehingga pengumpulan informasi 

dinyatakan berakhir apabila telah sampai tahapan pengumpulan data berada dalam 

kejenuhan yaitu data lengkap model penjaminan mutu. Penelitian model 

penjaminan mutu ini di samping didasarkan pada pengumpulan data yang diambil 

secara alami, juga menempatkan teori sebagai fungsi penjelas atas gejala yang 

ditemukan ketika pengumpulan data berlangsung (Esterberg, G. Kristin. 2002). 

 Prosedur penelitian yang dikembangkan dalam upaya memperoleh temuan 

berupa model penjaminan mutu di Perguruan tinggi Muhammadiyah adalah 
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sebagaimana yang dianut oleh Stronge, H. James (2006) yaitu corak qualitative 

inquiry dengan klasifikasi interactive qualitative inquiry yaitu penelitian 

mendalam yang menggunakan teknik tatap muka dalam pengumpulan data dengan 

informan kunci yang mempunyai kaitan erat dengan pokok penelitian model dan 

proses pelaksanaan jaminan mutu dalam situasi atau keadaan yang alami.  

Dalam penelitian model penjaminan mutu ini, peneliti menafsirkan data 

maupun gejala dalam makna kata-kata sesuai dengan informasi yang diberikan 

oleh informan. Peneliti dalam membangun deskripsi gambaran yang dimaksudkan 

oleh informan semaksimal mungkin menarasikan sesuai dengan perspektif dan 

yang dimaksud oleh informan. Untuk kepentingan penyesuaian dengan perspektif  

dan maksud informan maka peneliti selalu melakukan ceking ulang bersama 

informan untuk memperjelas apa yang dikaji sudah ada dalam konteksnya serta 

berusaha secara terus menerus memperbaiki formulasi dan pernyataan yang 

diperoleh dari pengalaman maupun fakta di lapangan (Mc. Millan,H. James. 2001: 

35). Atas dasar prinsip dari Mc. Millan, H. James ini maka jenis kualitatif yang 

ditempuh adalah fenomenologi. Perspektif penelitian fenomenologik ini 

menempatkan penafsiran data penelitian yang terkumpul tergantung pada 

perspektif teoritik yang digunakan peneliti dan situasi yang melingkupinya dengan 

tanpa disertai berfikir prediktif karena dapat menyebabkan munculnya kesimpulan 

yang bias (Bogdan dan Taylor. 1975). Peneliti menjaring semua data tentang apa 

yang dikemukakan dan keinginan maupun ide individu informan menyangkut 

pengalaman maupun situasi yang melingkupi, dengan demikian penelitian ini 
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berusaha membuat simpulan atas dasar latar natural informan serta ingin 

mengungkap fakta dalam bahasa dan construct informan. 

 Penelitian kualitatif dipilih peneliti untuk mencapai tujuan penelitian  

dikarenakan sesungguhnya model penjaminan mutu adalah kebijakan prosedural 

yang merupakan hasil keputusan situasional yang diambil sekaligus merupakan 

hasil penafsiran pihak lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam 

memperbaiki mutu dan mempertahankan eksistensi lembaga yang ada di bawah 

pengendaliannya. Sebagai hasil putusan dan hasil pilihan perguruan tinggi 

Muhammadiyah, didalamnya terkandung alasan latar belakang, proses 

menimbang dan proses putusan yang hanya mampu ditelusuri dan dikaji secara 

kualitatif. 

Berdasarkan bahwa tindakan dan pilihan kebijakan adalah fungsi dari 

motivasi serta sangat dipengaruhi oleh value maka kajian dan pengumpulan data 

harus difokuskan pada motivasi dan persepsi yang terbangun di antara para 

pengendali perguruan tinggi dalam hal ini Perguruan tinggi Muhammadiyah 

(Stephen, P. Robbins. 2001: 62). Karenanya sangat memungkinkan kategorisasi 

data yang dikumpulkan dari berbagai lokasi penelitian di enam Universitas 

Muhammadiyah memunculkan berbagai ragam penyimpulan mengingat persepsi 

dan motivasi juga beragam di antara petinggi Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

 

B.Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memperoleh simpulan yang benar harus didahului dengan 

ketersediaan data yang kredibilitas. Oleh karena itu dalam penelitian ini ditempuh 
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pengecekan keabsahan data. Dalam perspektif penelitian naturalistik, kebenaran 

data terikat dengan ruang waktu sehingga kebenaran data itu secara ontologik 

terkait pula dengan konteksnya dan secara epistemologik terkait dengan proses 

interaksi antara peneliti dengan informan (Muhadjir, Noeng. 1990 : 152). Dalam 

penelitian kualitatif ini keterhandalan dan keabsahan data disandarkan pada 

kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas, walaupun bagi 

Sutopo H.B. (2002 : 77), dalam upaya memenuhi keabsahan data hanya 

diperlukan tindakan validasi saja. 

1.Kredibilitas 

 Kredibilitas dapat ditempuh beberapa cara antara lain dengan 

mencocokkan hasil penelitian kepada warga sasaran penelitian baik secara formal 

maupun informal. Hasil interview yang diperoleh dari informan kunci disodorkan 

lagi kepada informan untuk memperoleh komentar untuk memperoleh 

pemahaman baru. Langkah kredibilitas melalui menyajikan hasil interview sangat 

berguna bagi kemantapan hasil data yang telah terkumpul ataupun berguna untuk 

merevisi hasil yang selama ini telah diolah. Melalui teknik kredibilitas peneliti 

memperoleh informasi baru. Dalam penelitian ini, peneliti setelah mengumpulkan 

data dan menyimpulkannya kemudian kembali menemui informan untuk 

mencocokan hasil olahannya sehingga sesuai dengan yang dimaksudkan oleh 

informan. Untuk kepentingan ini data berupa catatan lapangan diwujudkan dalam 

bentuk catatan reflektif data bukan catatan deskripsi data agar pemaknaan data 

dapat dinarasikan .  
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Selain kredibilitas data menempuh sebagaimana cara di atas, dalam 

penelitian ini juga telah dilakukan langkah triangulasi data. Cara triangulasi yang 

ditempuh oleh peneliti yaitu senantiasa melakukan ceking data atas beberapa 

sumber misalnya terhadap Dekan, Dosen maupun kepada Mahasiswa terkait atas 

informasi yang disampaikan oleh Rektor. Demikian juga untuk kredibilitas 

keabsahan data, dikembangkan cek data yang telah berhasil dikumpulkan dengan 

menggunakan metode pengumpulan data ganda. Dalam langkah ini data yang 

terkumpul melalui angket diperdalam lagi melalui interview mendalam. Tujuan 

langkah cek data melalui metode pengumpulan data ganda disamping untuk 

mengecek data yang dikumpulkan melalui angket juga agar diperoleh informasi 

lebih detail. 

2.Transferabilitas 

 Keabsahan data dalam penelitian ini juga ditempuh melalui 

transferabilitas, yaitu tingkat keteralihan data menuju penyimpulan. Menurut 

Muhadjir (1990) keteralihan dalam penelitian naturalistik tidak bisa penuh seperti 

halnya penelitian posivistik sehingga mampu melaporkan hasil prediksi sekian 

persen misalnya. Dalam penelitian ini keteralihan ditempuh memberikan diskripsi 

secara lengkap sesuai dengan waktu dan konteks, sehingga kaitannya dengan data 

penjaminan mutu perguruan tinggi Muhammadiyah, keteralihan diwujudkan 

dalam bentuk penyimpulan secara lengkap unsur, proses dan model penjaminan 

mutu sesuai dengan situasi dan latar setiap perguruan tinggi Muhammadiyah 

sasaran penelitian ini. Dalam kaitannya ini peneliti juga menempuh transferablitas 
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melalui apa yang dinamakan oleh Miles, B. Matthew dengan review critical agar 

memperoleh keakuratan dan terhindari dari kesimpulan khayalan (delusion). 

3.Dependabilitas 

 Dalam penelitian ini, pemenuhan keabsahan data yang terkumpul juga 

ditempuh melalui dependabilitas yaitu upaya mengatasi kemungkinan terjadinya 

kesalahan atau kekeliruan dalam konseptualisasi, pengumpulan data maupun 

interpretasinya (Ekosusilo, Madyo. 2003 : 74). Cara yang dikembangkan melalui 

diskusi dengan promotor maupun dengan mengembangkan teknik triangulasi 

melalui pembandingan hasil interprestasi hasil temuan di berbagai situs sasaran 

penelitian. 

4.Konfirmabilitas 

 Untuk menjamin keobyektifan data yang terkumpul dalam penelitian ini 

ditempuh dengan cara penelitian memang datang sendiri ke kancah sebenarnya  

untuk mengumpulkan data yang memang ada secara alami. Cara ini agar lebih 

mantap hasilnya,oleh Miles disarankan bahwa peneliti sebaiknya berada di kancah 

untuk beberapa waktu supaya mampu menangkap konteknya. 

 Teknik lain yang dikembangkan dalam upaya memperoleh data yang 

obyektif adalah dengan cara menghindari keterlibatan informan yang tidak 

langsung terkait dengan fokus penelitian ini. Langkah ini sangat penting untuk 

menghindari masuknya data tidak obyektif sebab dalam realitanya dijumpai 

informan baru yang muncul karena situasional. Kemunculan situasional misalnya 

munculnya pejabat dekan yang baru. Dalam penelitian ini dekan termasuk yang 

dicakup dalam unit sampel (informan) yang seharusnya dijadikan informan kunci, 
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tetapi karena bukan merupakan informan yang langsung terlibat dalam 

penjaminan mutu, maka agar informasi obyektif, dekan baru tersebut dihindari 

dijadikan informan kunci.    

Untuk kesahihan data terutama dalam keobyektifan data, ditempuh model 

dari Flick, Uwe (2002) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Model uji kesahihan data 

Mekanisme pengujian kesahihan data yang dikembangkan oleh Flick, Uwe 
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ditemukan kebenaran fakta yang sebenarnya. Ciri utama model yang dinamakan 

dengan circular interlinking ini adalah adanya kegiatan membandingkan hasil 

data melalui pengumpulan dan penafsiran yang berbeda agar ditemukan informasi 

sesungguhnya dari Perguruan tinggi Muhammadiyah. Dengan demikian untuk 

memperoleh data paling akurat dengan melakukan cek data melalui cara 

membandingkan dengan perolehan data atas kajian yang sama pada Perguruan 

tinggi Muhammadiyah lain. Model ini dapat pula mencapai penemuan teori 
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(Flick, Uwe. 2002: 44). Kesahihan data dapat ditempuh dengan yang 

dikemukakan oleh Susan, Storey. (1988: 69) melalui tindakan berulang-ulang 

(recursive). 

Mendasarkan bahwa analisis data harus diarahkan untuk keobjektifan maka dalam 

penelitian kualitatif dikembangkan tindakan pengecekan kebenaran sehingga 

peneliti harus melakukan corroboration yaitu kegiatan untuk memastikan bahwa 

temuan peneliti mencerminkan persepsi pemiliknya (Taylor and Bogdan, R. C. 

1984: 98). Dalam kegiatan ini peneliti melakukan triangulasi data baik sumber, 

waktu maupun prosedurnya (Patton, Q. Michael. 1980: 158) selama pengumpulan 

berlangsung. Tindakan trianggulasi data misalnya ketika Rektor menyatakan fakta 

tertentu, selanjutnya ditindaklanjuti dengan cek atas fakta yang sama dari Rektor 

dengan membandingkannya dengan keterangan dari Pembantu rektor I atau pihak 

informan lainnya untuk memastikan bahwa data tersebut memang benar adanya.  

 Dalam perspektif lain hasil pengumpulan data dapat dianggap valid 

apabila ada kecocokan antara apa yang diinginkan oleh peneliti dan apa yang 

secara aktual dikaji, karena dalam proses menuju hasil data yang valid diperlukan 

negoited outcome bersama informan sehingga dapat dipastikan apa yang 

disampaikan merupakan hal yang memang dimaksudkan oleh informan. Untuk 

menuju kepada tujuan perolehan kevalidan data maka setiap keterangan dan 

informasi dari key informan, peneliti melakukan penafsiran dalam konteks 

penelitian sistem penjaminan mutu dan hasil tafsiran peneliti kemudian 

dikonfirmasikan kepada nara sumber. 
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 Memang selama ini ada tuntutan bahwa dalam penelitian kualitatif juga 

dikenakan persyaratan adanya reliabel namun hal ini ada yang menganggap 

bahwa reliabelitas dalam data kualitaif tidak rasional. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Stainback, Susan (1988: 55) bahwa reliabitas data kualitatif tidak 

dipersyaratkan karena keadaan orang atau informan yang berupa organisme tidak 

mungkin akan konsisten artinya mereka akan selalu berubah dari menit ke menit 

sesuai dengan akumulasi persepsi dan pengetahuannya. Namun apabila hal itu 

diperlukan, maka ada metode yang lebih baru dalam kerangka memperoleh 

reliablitas yaitu dengan metode Inquiry audit yaitu dengan cara mengundang 

peneliti lain untuk melakukan investigasi. Model metode ini hampir mirip dengan 

triangulasi waktu, hanya bedanya pelakunya adalah peneliti lain (Halpen, F.S, 

1983).  

Menurut  Arikunto, Suharsimi (2002: 86) transferabilitas data yang 

terkumpul dapat pula dipenuhi dengan menggunakan teknik kecenderungan 

melalui kontingensi. Pembandingan melalui kontingensi bertujuan untuk 

memperoleh kesimpulan atas aspek yang dikenai penjaminan mutu pada 

Perguruan tinggi Muhammadiyah dengan menganalisis kecenderungan. Teknik ini 

dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan analisis data kualitatif.  

 

C.Kedudukan Peneliti dan Pilihan Informan. 

 Peneliti adalah sebagai instrumen utama penelitian sehingga sebagai 

konskwensinya peneliti harus menjadi partisipan di kancah (Spradley, P. James. 

1980: 33). Dalam penelitian ini kedudukan peneliti dalam keterlibatan di lapangan 
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setidaknya dalam tingkatan moderate participation yaitu peneliti berusaha 

menjaga keseimbangan antara peran sebagai pihak luar dan sebagai pihak dalam. 

Tingkatan partisipan peneliti seperti ini didasarkan argumentasi yang 

dikemukakan oleh Miles (1990: 234) agar tidak terjadi kooptasi daya interpretasi 

peneliti dengan munculnya sentimen personal akibat totalitas keterlibatan peneliti 

di kancah. 

 Sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Kenny, Graham (2005: 31) 

informan yang dipilih dan dijadikan sumber informasi untuk analisis data dalam 

penelitian model penjaminan mutu Perguruan tinggi muhammadiyah mempunyai 

karakter sebagai berikut: 

1. Mereka yang terkait dengan operasional dalam mewujudkan harapan 

stakeholder. Pihak ini adalah dosen, dekan dan rektor. 

2. Mereka yang mempunyai kemampuan mendorong terjadinya proses 

internal pembelajaran, dalam hal ini antara lain pihak mahasiswa. 

3. Mereka yang memegang kendali dalam suksesnya kampus. 

4. Mereka yang mempunyai kewenangan menetapkan kriteria yang 

dikehendaki oleh stakeholder. 

5. Mereka yang berwenang untuk menilai kinerja unit. (Kenny, Graham. 

2005: 31).      

 Informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan dasar kriteria 

kepemilikan informasi paling akurat atau yang sangat erat hubungannya dengan 

tujuan penelitian yaitu informan  yang terlibat langsung dengan penjaminan mutu 

di Perguruan tinggi Muhammadiyah atau mereka memiliki informasi kuat tentang 
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hal yang dituju oleh penelitian ini. Informan yang relevan bisa berupa person 

Rektor dan mantan Rektor, Pembantu rektor bidang akademik dan mantan PR 1 

maupun Pejabat terkait lainnya. Walaupun informan telah ditentukan, namun 

karena informan menunjuk pada personal bukan jabatan, maka dalam penelitian 

ini peneliti berusaha menentukan pilihan informan mendasarkan criteria tertentu. 

kriteria yang dipilih berdasarkan pada ketentuan dari Morse (1997: 73) yaitu : 

- Mampu melayani hal yang umum dalam pemaknaan kasus 

- Punya pengetahuan dan pengalaman atas isu yang diteliti yaitu penjaminan 

mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah 

- Mempunyai kemampuan merefleksikan dan mengartikulasikan aktivitas 

pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan tingginya. 

- Mempunyai waktu menjawab dan siap berpartsipasi dalam penelitian. 

Informan selalu dikembangkan sampai esensi informasi serta kelengkapannya 

dapat dicapai, oleh karena itu penggunaan teknik snowball dalam pemilihan 

informan  ditempuh. Dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh 

Silverman, David (2002: 253) dimungkinkan adanya perubahan dalam ukuran 

jumlah informan. Dalam kaitan penelitian ini memilih informan dengan karakter 

tertentu misalnya sebagai pejabat, pihak yang membidangi penjaminan mutu atau 

mahasiswa semester akhir. Hal ini ditempuh karena melalui prosedur ini peneliti 

dapat melakukan penggantian model analisisnya maupun aktivitas interaksinya 

secara lebih bebas (Mason, J. 1996: 100). Dalam penelitian kualitatif ini peluang 

untuk melakukan perubahan informan dimungkinkan karena adanya beberapa 

sebab misalnya : 
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- Adanya faktor baru yang muncul yang juga terkait dengan tujuan 

penelitian 

- Ada keinginan memfokuskan pada bagian penelitian yang lebih kecil atau 

sempit dari informan yang ada pada tahap awal. 

- Ada keinginan bahwa hasil penelitian tidak ingin dilakukan generalisasi 

pada analisis data yang dapat membawa peneliti masuk pada kasus yang 

menyimpang. 

Sedangkan informan yang dijadikan sasaran angket, ditentukan secara 

purposif. Validasi atas hasil temuan berupa model penjaminan mutu untuk 

Perguruan tinggi Muhammadiyah, menempuh mekanisme sanctioning dengan 

pakar terkait. Penunjukan pakar didasari keahlian di bidangnya baik karena latar 

belakang keilmuannya maupun karena keahlian karena pengalaman empiriknya. 

Formulasi sanctioning berbentuk diskusi sehingga masukan pakar dapat langsung 

dikonfrontasikan dengan peneliti. 

 

D.Metode Pengumpulan data . 

 Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan wawancara,  

dokumentasi serta angket. Kedudukan ketiga metode pengumpulan dapat 

berkolaborasi untuk memperoleh data yang paling shahih namun dalam 

kepentingan pengumpulan data tertentu, ketiga metode pengumpulan data di atas 

bertindak sebagai metode mandiri. Hal ini terjadi karena tidak semua metode 

pengumpulan data yang ditempuh sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan 

maupun kemampuan metode itu sendiri dalam pengumpulan data. 
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 Strategi dalam kerangka investigasi keterangan atau informasi penelitian, 

peneliti cenderung menempuh strategi constant comparative yaitu strategi untuk 

mengumpulkan data yang bermuatan informasi historis dari waktu ke waktu , 

artinya keterangan – keterangan yang berkesinambungan dan meluas sehingga 

dapat disintesakan suatu kesimpulan yang bermakna. Karena itu constant 

comparative sebagai strategi tidak diawali dengan problem sebagaimana dalam 

penelitian kuantitatif murni tetapi diawali dengan pencarian keterangan atau data 

dari berbagai kasus di berbagai Perguruan tinggi Muhammadiyah tentang 

penjaminan mutu, berbagai sumber yang kemudian dikumpulkan untuk dikategori 

sesuai dengan cirinya selanjutnya dimodelkan untuk tujuan membangun model 

unifikasi dalam bentuk model penjaminan mutu yang ada dalam sasaran penelitian 

yaitu Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam lingkungan wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sesudah data terkumpul dan dilakukan 

unifikasi, selanjutnya diurutkan dalam sintesa yang merupakan penggabungan 

data dari seluruh Perguruan tinggi Muhammadiyah yang menjadi sasaran 

penelitian. Strategi ini dipilih peneliti karena kancah penelitian terdiri dari 

berbagai Perguruan tinggi Muhammadiyah dan tujuan penelitian itu sendiri 

mencari model yaitu model penjaminan mutu yang dimungkinkan dapat 

diterapkan untuk berbagai Perguruan tinggi Muhammadiyah, sehingga akhirnya 

melalui strategi penelitian ini mampu dihasilkan model  penjaminan mutu bagi 

Perguruan tinggi Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa 

Tengah yang dimaksud. Mengapa temuan model penjaminan mutu ini 

dimungkinkan dapat diterapkan ? sebab alur metodologi penelitian untuk 
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menemukan model penjaminan mutu ini sudah bersumber dan berdasar dari 

informasi-informasi yang berasal dari Perguruan tinggi Muhammadiyah yang 

menjadi sasaran penelitian. 

 Metode wawancara mendalam dilaksanakan untuk mengungkap 

pandangan Perguruan tinggi Muhammadiyah mengenai unsur – unsur penting 

yang harus dijaminkan dalam penjaminan mutu dan proses pelaksanaan 

penjaminan mutu di masing-masing Perguruan tinggi Muhammadiyah. Sedangkan 

metode angket digunakan untuk menghimpun pendapat informan kunci terkait 

dengan unsur yang perlu dikenai penjaminan mutu dan data status kelembagaan 

sebagai pelengkap data untuk perolehan data interview. Untuk metode 

dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data berupa dokumen yang telah 

dikembangkan oleh setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam melaksanakan 

penjaminan mutu.  

 

E. Metode Analisis 

 Analsis dalam penelitian model penjaminan mutu Perguruan tinggi 

Muhammadiyah menempuh dua tahapan yaitu pertama, analisis situs yaitu 

analisis yang dilakukan terhadap data setiap Perguruan tinggi Muhammadiyahi, 

tahapan kedua, yaitu analisis data antar ke enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. Model analisis kualitatif yang ditempuh dalam penelitian ini 

adalah model analisis penelitian yang dikembangkan Mc Millan yang mengikuti 

model analisis dasar dari penelitian kualitatif yaitu analisis induktif. Dalam model 

analisis yang kualitatif ini, menggunakan analsis alur mengalir (flow analysis) 
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yang memadukan semua tahapan mulai pengumpulan data, kategorisasi, 

mempolakan konsep atau tema dan penstrukturan serta sajian dalam cakupan 

kegiatan analisis, sehingga analisis berlangsung sepanjang tahapan kegiatan 

penelitian. Model analisis ini tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan 

juga analisis deduktif ketika dilakukan upaya menyusun kembali data kasar dan 

analisis tentatif untuk membangun sintesis yang lebih abstrak lagi. Langkah ini 

sangat penting sebab dalam penelitian kualitatif diperlukan pembuatan 

pemahaman atas data sebelum analisis secara keseluruhan dilakukan. (Mac 

Millan, H. James.  2001: 462). 

 Analisis alur mengalir (flow analysis) dipilih sebagai analisis 

dalam penelitian model penjaminan mutu ini karena dalam kerangka keterkaitan 

dengan apa yang diharapkan untuk ditemukan melalui penelitian ini maupun 

keinginan memperoleh pemaknaan dari perilaku yaitu berusaha 

mendokumentasikan fenomena dari persepsi orang yang diteliti (Silverman, 

David. 2002: 25, Hammesley, M. 1992: 165). Alasan lain juga dikarenakan asumsi 

dasar dari penelitian kualitatif yang tertera di bawah ini sangat kondusif untuk 

mendukung tercapainya tujuan utama penelitian ini. Adapun asumsi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa manusia bertindak ke arah sesuatu hal berdasarkan atas 

kebermaknaan sesuatu buat mereka. Diyakini semua Perguruan tinggi 

Muhammadiyah berbuat untuk kebaikan dan kebermutuan 

lembaganya. 



107 
 

 
 

2. Bahwa makna atas sesuatu hal berasal dari atau muncul dari interaksi 

sosial. 

3. Bahwa makna akan ditangkap dan dirubah atau disesuaikan melalui 

proses penafsiran yang digunakan oleh person ketika membuat 

kesepakatan dengan sesuatu yang bagi mereka bertentangan. (Flick, 

Uwe. 2002: 5) 

Sebagai konskwensi dari asumsi di atas yaitu  ketika peneliti melakukan klim 

terkait dengan informasi dari informan sebagai kebenaran, maka anggapan 

kebenaran tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk penyimpulan dari semua 

informasi yang berhasil dikumpulkan.  

 Data yang dikumpulkan dari masing-masing perguruan tinggi 

Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kemudian di 

induktifkan menjadi data terpadu. Jika pengumpulan data yang dijaring adalah 

tentang aspek yang perlu dijamin mutunya, maka dari enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah sasaran penelitian dianalisis untuk mendapatkan satu keutuhan 

informasi yang merupakan kesatuan pandangan dari enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah sasaran penelitian (induktif). 

Sedangkan analisis kontingensi ini digunakan sebatas untuk mengetahui 

kecenderungan aspek mana dari jaminan mutu yang dianggap penting di dalam 

pelaksanaan penjaminan mutu pada masing-masing perguruan tinggi 

Muhammadiyah. Tujuan analisis kontingensi ini untuk menemukan unsur – unsur 

penting yang seharusnya dikenakan penjaminan mutu oleh Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. 
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Aspek dan indikator mutu yang dituangkan dalam angket penelitian ini 

merupakan adopsi dari berbagai instrumen pengukuran mutu baik yang berasal 

dari BAN-PT, maupun indikator quality assurance di kembangkan oleh JICA 

bersama Universitas Gadjah Mada maupun indikator mutu dari Majelis 

Pendidikan tinggi Muhammadiyah. 

Analisis induktif dalam penelitian ini dengan analisis mengalir, 

dimaksudkan adalah analisis dimana peneliti ketika sedang berproses 

mengumpulkan data sekaligus melakukan analasis atas data yang sudah masuk 

melalui sintesa dan penyimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 

Dengan demikian pelaksanaan analisis tidak perlu menunggu kelengkapan data 

masuk atau terkumpul tetapi mengalir terus bersamaan dengan data dikumpulkan. 

 Kemunculan kesimpulan atas data yang telah terkumpul sangat tergantung 

pada intelektual peneliti sehingga gaya analisis masing-masing peneliti sangat 

mewarnai pemahaman data di lapangan. Menurut Mc Millan, H. James memang 

tidak ada standarisasi proses analisis sebab dalam penelitian kualitatif kuncinya 

berada dalam kreativitas dan keterlibatan peneliti. Jadi merupakan merupakan 

styles of intellectual craftsmanship. Adapun model analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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                 tahap  2 
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        tahap1  
                                                                          data 

 
 
                                                      Riset ; menemukan dan mencatat  
 

Gambar 10. Desain Analisis dalam penelitian 

Sumber : Mc Millan, H. James.  2001 

 

dari data perolehan lapangan maka pada fase satu dilakukan pengelompokan 

berdasarkan cakupan kajian sehingga ditemukan topik sejenis, kemudian 

dilakukan kategorisasi. Langkah ini bisa juga dilakukan pengecekan kembali 

misalnya ketika kategorisasi perlu pemantapan sehingga kembali ke langkah topik 

bahkan ke lapangan lagi. Gambar skematis berupa tanda panah bolak balik 

memberikan penjelasan bahwa ketika kegiatan pengumpulan data berlangsung 

dan melaju ke tahapan berikutnya boleh jadi akan reback ke tahapan sebelumnya 

kalau dirasakan kurang lengkap data yang telah diperoleh sebelumnya. Demikian 

juga fase yang lainnya bisa melakukan move back untuk memperoleh keakuratan. 

Dalam model ini analisis dilakukan segera saat data mulai dikumpulkan sejajar 

dengan langkah pengumpulan. Mengapa langkah demikian ditempuh ? karena 

sesungguhnya dalam penelitian kualitatif setiap aktivitas (pengumpulan data dan 
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analisis sementara) terkait dan didorong oleh aktivitas lainnya. Makna data hanya 

diperoleh apabila data yang segmentasi tersebut dikelompokan ke dalam bagian 

yang terkait. 

 Penerapan alur analisis dari Mc Millan, H. James pada penelitian model 

penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah ini di mulai dengan menggali 

data di masing-masing Perguruan tinggi Muhammadiyah. Kegiatan tahap pertama 

ini menyangkut kegiatan pengumpulan data, mengklasifikasi ke dalam topik 

sejenis , dan tindakan mengkategorikannya. Tahapan satu ini dicapai sampai 

munculnya kategori data berupa pengertian atau definisi yang sudah bermakna. 

Mengapa tahapan satu sampai pada level kategorisasi ? sebab dalam langkah 

inilah makna data akan nampak dan memiliki informasi kesimpulan. Kategorisasi 

dapat dipandang sebagai rangkaian data yang terkait yang mampu menerangkan 

fenomena. 

 Langkah tahapan kedua di mulai dari kajian topik yang diteruskan 

kategorisasi. Langkah tahapan ini masih terkait dengan langkah pertama karena 

langkah kedua ini merupakan sekaligus tindakan ceking serta melengkapi kategori 

yang telah dibuat dalam tahapan pertama karena adanya data baru yang masuk 

atau tindakan verifikasi. 

 Dalam tahapan ini hasil pengumpulan data dari angket pada Perguruan 

tinggi Muhammadiyah sudah mulai memberikan informasi awal terutama tentang 

unsur mana dan unsur apa yang seharusnya dikenakan jaminan mutu sehingga 

dalam tahapan ini peneliti sudah mulai ada gambaran dari pandangan sivitas 

akademik Perguruan tinggi Muhammadiyah tertentu atas unsur yang harus 
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dijamin mutunya. Walaupun gambaran ini masih pada taraf permulaan namun 

setidaknya gambaran umum telah dapat diketahui sehingga selanjutnya tinggal 

dilakukan pendalaman informasi dan triangulasi. 

Langkah tahapan ketiga masih tetap mengkait dengan tahapan kedua. 

Dalam tahapan ketiga ini sudah mulai menganalisis pada tataran proses dan model 

penjaminan mutu ke enam Perguruan tinggi Muhammadiyah. Tahapan ini  

dilakukan  apabila data hampir semuanya tergali dari enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang menjadi sasaran penelitian. Analisis yang merupakan 

analisis antar situs ini difokuskan pada tindakan seleksi atas temuan data lapangan 

yang menunjukkan kesamaan atau perbedaan unsur yang dijamin mutunya, proses 

pelaksanaan dan model penjaminan mutu, sehingga dalam tahapan ketiga ini dapat 

disimpulkan dan ditemukan data mana yang mempunyai kesamaan diantara  enam 

Perguruan tinggi Muhammadiyah dan data mana yang berbeda dengan lainnya. 

Dalam tahapan ini semua masukan data terutama dari angket yang ditujukan untuk 

pengungkapan unsur yang seharusnya dijamin mutunya dianalisis dengan 

menggunakan kontingensi. Melalui kontingensi selanjutnya ditemukan unifikasi 

data tentang unsur yang dijamin mutunya untuk keseluruhan sivitas akademika 

setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah maupun keseluruhan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah sasaran penelitian. Dari sinilah dapat ditemukan aspek yang 

dipandang penting untuk dijamin mutunya dan selanjutnya dengan basis data 

aspek tersebut diformaulasikan model penjaminan mutu pada lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah. 
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Sedangkan tahapan terakhir merupakan langkah explorasi intelektual yaitu 

langkah pengaktualisasian hasil yang diwujudkan dalam bentuk naratif maupun 

visual.  

Alat utama yang digunakan dalam analisis ini baik analisis sementara 

(interim analysis) maupun analisis akhir adalah kegiatan pembandingan. Teknik 

pembandingan (comparing) dan melawankan (contrasting) digunakan secara 

praktis hampir di semua tugas analisis : identifikasi segmentasi data, topik atau 

kategorisasi dan juga dalam klasifikasi.  

Stainback, Susan (1988: 48) menyatakan bahwa strategi constant 

comparative dapat berhasil baik apabila mengikuti tahapan tertentu. Adapun 

tahapan yang dimaksud oleh Stainback, Susan dan ditempuh dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Mengumpulkan data sekitar fokus penelitian dari sejumlah lokasi (dalam 

penelitian ini berarti mengumpulkan data menyangkut model penjaminan 

mutu di berbagai Perguruan tinggi Muhammadiyah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah). Namun perlu diingat bahwa tidak semua 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada dalam sasaran penelitian ini 

telah melaksanakan penjaminan mutu secara ekplisit, karena itu 

pengumpulan data terkait dengan model penjaminan mutu terbatas pada 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah melaksanakannya walaupun 

masih dalam tataran permulaan. 

2. Melihat kunci isu atas isu yang difokuskan. Dalam kasus ini isu 

menyangkut sistem penjaminan mutu yang diberlakukan dalam lingkungan 
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Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan Jawa Tengah. Fokus isu dalam model penjaminan mutu dirinci dalam 

kajian yang menyangkut unsur yang seharusnya dikenakan penjaminan 

mutu, bagaimana proses pelaksanaanya serta model penjaminan mutu bagi 

Perguruan tinggi Muhammadiyah.  

3. Mengumpulkan data yang ada pada berbagai kejadian dari kategori fokus 

dan mencari perbedaan dimensi setiap kategori. Dalam kegiatan ini, 

pengumpulan data dari berbagai lokasi di masing-masing Perguruan tinggi 

Muhammadiyah kemudian disimpulkan sebagai suatu formulasi bermakna 

melalui analisis  maupun mengklasifikasikannya dalam bentuk kontigensi 

selanjutnya berdasarkan data masing-masing lokasi yaitu Perguruan tinggi 

Muhammadiyah kemudian dikategorikan persamaan pandangannya dalam 

aspek yang harus diterapkan penjaminan mutu sehingga dapat ditarik 

kesimpulan umum.  

4. Menuliskan tentang kategori yang digali. Tahapan ini mengklasifikasikan 

data dalam pengelompokkan data sejenis untuk diperoleh gambaran 

sementara sistem penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah 

untuk masing-masing lokasi, unsur yang dijamin mutnya serta proses 

pelaksanaanya dalam bentuk visualisasi. 

5. Membuat kategori baru untuk menemukan model umum penjaminan mutu 

berdasarkan model penjaminan mutu di enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah dan hubungan yang ada dari data yang dikumpulkan 

melalui kajian multi situs. Berdasarkan data hasil langkah tahapan ke 
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empat maka selanjutnya dilakukan analisis kategori dan perbandingan 

untuk ditemukan model penjaminan mutu Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. 

Dalam penegasan Stainback, Susan, tahapan ini tidak sekali jalan tetapi 

langkah ini diulang-ulang silih berganti sampai ditemukan model yang benar-

benar terkait dan halus. Karenanya kecenderungan pemilihan informan 

mengarah pada snowball dan purposive. Jadi analisis data cenderung merupakan 

tindakan berulang (Stainback, Susan 1988: 69).  

Dalam kegiatan penyusunan model penjaminan mutu dilakukan analisis 

atas semua data yang masuk kemudian melakukan penataan sehingga dapat 

dilakukan penyiapan analisis sementara (interim analysis). Oleh karena itu setelah 

pengumpulan data melalui angket dan analisis dilakukan, tidaklah berarti 

pengumpulan data selesai, justru dalam hubungannya dengan penelitian ini hasil 

pengumpulan data melalui angket dijadikan tumpuan untuk melakukan 

pengumpulan data berikutnya terutama dalam hal pengumpulan melalui interviu 

yang dijadikan penguatan untuk menemukan model penjaminan mutu pada 

Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

1.Analisis Situs. 

 Analisis data dalam tahapan satu ini dilakukan di masing-masing 

Perguruan tinggi Muhammadiyah secara terpisah terkait dengan unsur yang 

dijaminkan mutunya, proses pelaksanaan penjaminan mutu dan model penjaminan 

mutu internal Perguruan tinggi Muhammadiyah. Teknik analisis data yang 
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dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data agar data penting tidak 

terlupakan maupun untuk kemudahan pengecekan keabsahan data. 

 Analisis situs yang terfokus pada unsur yang dikenai penjaminan mutu, 

proses pelaksanaan dan model penjaminan mutu internal Perguruan tinggi 

bersangkutan, dimulai dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 Sebagaimana model pengumpulan data yang berulang dan mengikuti 

model kerja yang dikemukanan oleh Stainback, Susan maka analisis data 

menggunakan analisis mengalir (flow analysis) yaitu melakukan analisis data 

bersamaan dengan pengumpulan data sehingga ketika diperlukan proses validitas 

dan proses reliabilitas maka secepat mungkin dapat dilakukan. Dengan demikian 

tahapan kategorisasi data maupun juga sintesa data tetap dapat dilakukan tanpa 

menunggu terkumpulnya data secara lengkap. 

 Adapun langkah proses penelitian di kancah untuk setiap lokasi Perguruan 

tinggi Muhammadiyah digambarkan tahapannya sebagai berikut : 

a. Langkah persiapan ke kancah, langkah ini peneliti dengan bekal 

pengetahuan yang telah dimiliki hasil kajian di banyak literatur yang 

terkait dengan penjaminan mutu perguruan tinggi maka segera melakukan 

pencarian dengan fokus ketertarikan kajian tertentu yaitu bidang 

penjaminan mutu perguruan tinggi khususnya dalam naungan 

Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa tengah serta 
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dengan sejumlah isu tentang penelitian yang diinginkan ditemukan. Isu 

tersebut meliputi pemahaman mengenai konsep penjaminan mutu, 

prosedur penjaminan mutu yang diberlakukan pada masing-masing 

Perguruan tinggi Muhammadiyah, struktur organisasi yang dibangun untuk 

keperluan penjaminan mutu beserta status kelembagaannya, peran dan 

fungsi program studi, model evaluasi penjaminan mutu dan sebagainya. 

Penemuan informasi atau isu awal dapat dilakukan melalui pengkajian dari 

jurnal, dokumen maupun hasil riset sebelumnya.  

b. Pelaksanaan riset di lokasi yaitu menggali dan mencari kemungkinan 

sumber  kesesuaian informasi yang memungkinkan tersedia dari tempat 

kancah penelitian yang telah ditetapkan yaitu enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang berada di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Jawa Tengah. Proses ini langsung di arahkan pada Perguruan tinggi 

Muhammadiyah: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas 

Muhammadiyah Purworejo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

Universitas Muham madiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan dan 

Universitas Muhammadiyah Magelang. 

c. Terjun ke lokasi yaitu memasuki kancah penelitian sebenarnya. Peneliti 

dalam memasuki kancah penelitian menempatkan diri sebagai partisipan 

karena dipandang dengan cara itu pengambilan data secara mendalam 

dengan latar alami bisa dicapai. Peneliti sebagai instrumen penelitian 

memasuki kancah secara bergiliran sehingga peneliti mengambil data 

dengan satu persatu hadir di setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah. 



117 
 

 
 

Masuk di kancah dengan berbekal awal berupa pedoman interviu dan 

dengan model pedoman tersebut selanjutnya dimantapkan saat 

pengumpulan data berlangsung.  

d. Menetapkan informan yaitu menentukan latar riset serta siapa yang 

dijadikan pihak partisipan dalam riset. Di sinilah terbuka penerapan 

purposive sampling dan snowball informan. Dalam hal ini memang 

dihindarkan adanya penentuan informan yang terbatas satu orang saja. 

(Compte, L.A. 1982: 31). Penentuan seting penelitian diupayakan 

sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul bukan merupakan data 

dibuat-buat tetapi benar-benar alami. Untuk menuju kualitas data yang 

demikian, peneliti bertindak selektif dalam menentukan saat dan 

menentukan informan terkait.  

2.Analisis lintas situs 

Kegiatan analisis sintesa untuk ke enam Perguruan tinggi Muhammadiyah 

dilakukan oleh peneliti setelah analisis semua situs selesai dilakukan. Kegiatan 

sintesa merupakan kegiatan pengumpulan, membandingkan dan memadukan hasil 

analisis setiap data dari Perguruan tinggi Muhammadiyah dan menarik 

kesimpulan secara induktif.  

Penarikan kesimpulan secara induktif dalam analisis data lintas situs antar 

Perguruan tinggi Muhammadiyah pada masukan data dari instrumen kuisener 

dengan menggunakan teknik kontingensi. Hasil analisis data melalui kontingensi 

ini selanjutnya menghasilkan kesimpulan tunggal berupa unsur apa yang harus 
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dikenai penjaminan mutu bagi Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam wilayah 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

  Sedangkan analisi data yang dikumpulkan melalui wawancara dan 

dokumentasi selanjutnya menghasilkan kesimpulan penelitian yang terkait dengan 

proses pelaksanaan dan model penjaminan mutu Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. Teknik analisis data untuk penyimpulan lintas situs 

menggunakan teknik analisis mengalir sebagaimana yang dikembangkan dalam 

teknik analisis data. 

Hasil analisis temuan penelitian berupa model penjaminan mutu Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang didasari hasil analisis kontingensi berupa model 

penjaminan mutu ini oleh  Lucia, D. Anntoinette. (1999: 80) dinamakan dengan 

interim model yaitu model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah 

yang dihasilkan dari gabungan kesimpulan berdasarkan analisis berbagai situs 

sasaran penelitian. Interim model hakikatnya merupakan sintesa atas unsur-unsur, 

proses pelaksanaan penjaminan mutu yang memiliki kesamaan yang berasal dari 

enam Perguruan tinggi Muhammadiyah sasaran penelitian. 

Sintesa atas hal-hal yang sama dan selalu berulang dalam penjaminan 

mutu misalnya dalam Perguruan tinggi Muhammadiyah selalu ada keinginan 

penjaminan mutu berada dalam lembaga yang independent, selalu penjaminan 

mutu lahir dari situasi di mana sivitas mulai ada kesadaran untuk menuju kualitas 

atau skope penjaminan mutu pada lingkup pembelajaran dan sebagainya. 

Melakukan validasi kepada pakar mengenai produk awal penjaminan mutu 

dalam penelitian ini juga telah ditempuh. Bentuk yang dikembangkan dalam 
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langkah validasi ini yaitu dengan pengiriman draft model penjaminan mutu 

Perguruan tinggi Muhammadiyah ke Universitas Muhammadiyah Magelang 

kemudian peneliti melakukan sharing dalam forum terbatas dengan dihadari 

sivitas akademika yang berminat dalam bidang penjaminan mutu untuk 

memperoleh masukan.  Langkah ini tidak bermaksud untuk mengarah pada 

prosedur penelitian pengembangan namun sebatas sebagai upaya mendekatkan 

konsep sementara penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah dengan 

kancah. 

Untuk menuju model penjaminan mutu yang sesuai dengan kontek 

Perguruan tinggi Muhammadiyah, peneliti melakukan revisi model berdasarkan 

masukan validasi model di Uiniversitas Muhammadiyah Magelang. Tindakan 

revisi menyangkut pembenahan rumusan standar untuk menjaga mutu ideologi, 

artinya model penjaminan mutu yang telah diformulasikan ada peluang ketika 

diimplementasikan di lapangan mengalami modifikasi karena keterbatasan 

kontektual sehingga perlu ada penyesuaian. Revisi-revisi yang berasal dari 

evaluasi draft model penjaminan mutu ini ditempuh agar penjaminan mutu yang 

ditemukan lebih fungsional dan operasional (Sanders, R. James. 2005: 1).  

 Melalui kontingensi antar empat informan (Rektor/Wakil, Dekan, Dosen 

dan Mahasiswa) selanjutnya dapat ditetapkan unsur mutu yang paling pokok yang 

merupakan kesamaan pandangan dari empat pihak (civitas akademika) dalam 

akumulasi pendapat dalam internal enam Perguruan tinggi Muhammadiyah.  
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN TERKAIT PENJAMINAN 

MUTU DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI 

MUHAMMADIYAH 

 

 Dalam paparan data dan temuan penelitian ini, disajikan informasi terkait 

dengan unsur yang dikenai penjaminan mutu Perguruan tinggi, proses 

pelaksanaan dan model penjaminan mutu, profil setiap perguruan tinggi di bawah 

organisasi Muhammadiyah dalam penjaminan mutu. Bab ini diakhiri dengan 

temuan model penjaminan mutu perguruan tinggi Muhammadiyah. 

 Perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia terdapat hampir di setiap 

provinsi bahkan di dalam satu provinsi bisa berdiri lebih dari satu Perguruan 

tinggi Muhammadiyah. Kemunculan Perguruan tinggi Muhammadiyah sangat 

unik, artinya keberadaannya bukan selalu dilahirkan dari keputusan Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah, namun sangat banyak yang tumbuh justru bersifat bottom 

up atas inisiatif daerah. Atas keunikan tersebut, keberadaan Majelis 

DIKTILITBANG Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak seperti lembaga birokrasi 

yang menempatkan perguruan tinggi sebagai lembaga bawahan tetapi bersifat 

kemitraan dan sejawat kooperatif dalam pengembangan amal usaha organisasi 

Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2006: 153). 

 Keunikan tumbuhnya Perguruan tinggi Muhammadiyah yang merata di 

berbagai daerah ini disebabkan karena inisiatif pengurus Muhammadiyah 

setempat dan merupakan bentuk realisasi program kerja organisasi setempat 
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terutama Majelis pendidikan dalam kerangka menanggapi perluasan kegiatan 

organisasi atas perkembangan tuntutan masyarakat maupun perluasan bidang 

kegiatan organisasi yang dinamakan dengan Amal Usaha Muhammadiyah 

(AUM). Dengan demikian lahirnya lembaga Perguruan tinggi Muhammadiyah 

bukan sebagai perintah dan inisiatif Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetapi 

sebagai bentuk Amal Usaha organisasi Muhammadiyah daerah. Sehingga semakin 

progresif pengurus setempat, maka semakin luas dan beragam Amal Usaha 

Muhammadiyah yang ditumbuhkan.    

 Dengan kondisi pertumbuhan dan kemunculan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang sangat beragam seringkali menjadikan kesulitan untuk 

melakukan penyatuan dalam kebijakan maupun mekansime pengelolaan. 

Penyeragaman seringkali tidak membawa hasil maksimal. Model pengelolaan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang berbeda-beda justru memunculkan 

kearifan manajemen lembaga yang khas. Korelasi antara sumber daya organisasi 

Muhammadiyah dengan munculnya AUM berdampak sangat positif bagi 

kemajuan perguruan tinggi yang di kelolanya. 

 Semua Perguruan tinggi Muhammadiyah yang tumbuh di Indonesia secara 

organisatoris harus bernaung di bawah Majelis DIKTILITBANG Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, sebab legalitas administratif semuanya dikeluarkan oleh Majelis 

Pendidikan Tinggi. Legalitas dalam pengangkatan pejabat Perguruan tinggi 

Muhammadiyah, pengesahan anggaran dan kontrol keuangan maupun 

keadministrasian lainnya semuanya di bawah kendali Majelis DIKTILITBANG.  
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Sungguhpun keberadaan setiap perguruan tinggi dalam lingkungan 

Muhammadiyah legalitas ada pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namun 

masing-masing sangat otonom dalam pengelolaanya sebab mereka lahir, tumbuh 

dan berkembang atas  tanggung jawabnya sendiri. Ikatan secara organisatoris dan 

ideologis di bawah kordinasi Majelis DIKTILITBANG Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah telah menjadikan setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah 

bernaung dalam organisasi Muhammadiyah. Semua perguruan tinggi yang 

bernaung di bawah Muhammadiyah tunduk kepada peraturan organisasi yang 

dinamakan dengan Qoidah Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

 Badan yang khusus mengelola perguruan tinggi Muhammadiyah berdiri 

tahun 1986 dengan ketua pertama kali H. M Djazman Al- Kindi sangat 

berperhatian terhadap mutu, bukti perhatian ini nampak antara lain munculnya 

lembaga penelitian dan Pengembangan, wahana khusus penyiapan kader inti 

Muhammadiyah di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah yang fokusnya 

membina kualitas ideologi Muhammadiyah dan ditetapkanya mata kuliah Al-

Islam dan Ke-muhammadiyahan dalam kurikulum yang diberlakukan di semua 

Perguruan tinggi Muhammadiyah dengan bobot 10 SKS yang menyebar di 

berbagai semester.  

Pembentukan badan yang kemudian dinamakan Majelis Pendidikan 

Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah (Majelis 

DIKTILITBANG) dirasakan mendesak karena saat itu organisasi Muhammadiyah 

sudah mengelola 78 perguruan tinggi yang terdiri dari 23 universitas, 10 institut, 

36 sekolah tinggi dan 9 akademi. Alasan lain yang mendorong berdirinya Majelis 
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yang khusus untuk mengelola perguruan tinggi Muhammadiyah ini karena ada 

keinginan agar lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah mampu dijadikan 

tumpuan untuk lahirnya pimpinan bangsa yang beraklaq mulia serta muncul kader 

penerus organisasi Muhammadiyah dari lembaga tinggi Muhammadiyah. 

 Latar belakang berdirinya Majelis DIKTILITBANG, ada yang terkait 

dengan tujuan ideologis yaitu tujuan yang menyangkut terpeliharanya 

kesinambungan dan tumbuhnya ideologi Muhammadiyah. Tujuan tersebut tidak 

berhenti dalam wacana saja tetapi juga pada realitas sehingga pada periode H.M. 

Djazman didirikanlah pendidikan atau wahana yang khusus untuk persemaian 

kader-kader dari lingkungan perguruan tinggi yang ditampung dalam pondok 

Shuriah Sobron. Pondok ini merupakan pondok Muhammadiyah yang 

menampung mahasiswa-mahasiswa pilihan yang dikirim dari berbagai daerah 

seluruh Indonesia yang digembleng agar menjadi kader intelektual dengan basis 

ideologi Muhammadiyah (Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007: 257). 

 Konsentrasi pada terbentuknya kader Muhammadiyah dari ekponen 

mahasiswa pada periode awal ini sangat menyolok. Ujud konsentrasi tersebut 

nampak misalnya dalam konfigurasi pengurus yang secara khusus menempatkan 

bidang kajian mahasiswa sebagai bidang yang ditangani khusus dengan 

fungsionaris yang khusus pula. Demikian juga, sangat menyolok program 

pembinaan mahasiswa dari internal Muhammadiyah yang disebut Ikatan Maha-

siswa Muhammadiyah. Saat itu muncul kebijakan bahwa dalam lingkungan 

Pendidikan tinggi Muhammadiyah hanya dibolehkan ada satu organisasi 

mahasiswa yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan secara struktural masuk 
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langsung dalam pembinaan bidang 3 bidang kemahasiswaan. Sedangkan untuk 

mendukung pengembangan kebijakan program, periode awal ini telah mem-

bangun gedung Pusat pengembangan yang mewah yang didirikan di Kaliurang 

KM 25 Yogyakarta sebagai pusat kegiatan dan pusat pengkajian Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. Salah satu hasil pengembangan khusus bidang kemahasiswaan 

telah terbit buku Model pembinaan Kemahasiswaan Perguruan tinggi Muham-

madiyah. 

  Dalam periode kepemimpinan Yahya A Muhaimin, sudah mulai mengarah 

pada pemikiran mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah dengan menempatkan staf 

ahli yang secara serius menangani persoalan mutu Perguruan tinggi 

Muhammadiyah secara professional. Dalam upaya peningkatan mutu perguruan 

tinggi yang semakin banyak, pengurus telah membentuk Lembaga Peningkatan 

Mutu Pendidikan yang merupakan kerjasama antara Majelis Pendidikan tinggi 

dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian pula melakukan 

kerjasama dengan badan penyandang dana British Council dengan garapan utama 

peningkatan mutu melalui quality assurance. 

 Mencermati laporan akhir Majelis Diktilitbang periode 2000- 2005 di 

bawah ketua Zamroni tugas utama dalam mengelola mutu 164 perguruan tinggi 

Muhammadiyah di Indonesia difokuskan kepada dua tugas yaitu pengembangan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah dan peningkatan kualitas serta kuantitas 

penelitian. Tugas Majelis ini sama dengan tugas yang diemban oleh periode 

pertama ketika Majelis Diktiitbang diketuai oleh  HM. Djazman Al Kindi. 
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 Mendasarkan kuantita perguruan tinggi yang sangat banyak, ada perma-

salahan mendasar yang sulit dipecahkan secara parsial yaitu ketidakseimbangan 

antara pertumbuhan kuantitas dan peningkatan kualitas (Majelis Diktilitbang 

2006: 2), selain itu terdapat juga permasalahan khusus seperti konflik yang cukup 

tinggi diantara pengelola internal, kurangnya pengembangan sumber dana non 

SPP, terbatasnya sumber daya manusia terutama untuk perguruan tinggi  luar Jawa 

dan lemahnya kerjasama antara Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

 Solusi terhadap permasalahan makro maupun mikro dalam tubuh 

Perguruan tinggi Muhammadiyah secara bertahap diselesaikan melalui kerangka 

kerja secara keorganisasional maupun kebijakan lapangan. Tindakan pokok yang 

ditempuh oleh Majelis Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengembangan 

menyangkut reposisi Majelis Diktilitbang yang harus semakin desentralistik serta 

koordinatif. Sehingga kedudukan Majelis diarahkan sebagai motivator, fasilitator 

dan mediator bagi Perguruan tinggi Muhammadiyah. Sedangkan tindakan lain 

berupa perumusan program yang akomodatif. Adapun program pokok Majelis 

Diktilitbang sebagai berikut: 

1. Pengembangan Perguruan tinggi. 

Program pengembangan Perguruan tinggi Muhammadiyah pada dasarnya 

di arahkan bagi upaya pemecahan strategis terhadap permasalahan 

Perguruan tinggi yang mencakup: peningkatan kualitas pendidikan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah, pengembangan kerjasama baik internal 

maupun ekternal, penanganan masalah khusus dalam bidang 
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kemahasisswaan, pengembangan organisasi, kelembagaan dan qoidah 

Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

2. Penelitian dan Pengembangan  

Program bidang litbang mencakup dua domain yaitu penelitian dan 

pengembangan Perguruan tinggi Muhammadiyah, Pengembangan dan 

Penelitian untuk Muhammadiyah. Dalam kegiatan ini Litbang perguruan 

tinggi mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Muhammadiyah 

sebagai organisasi. 

Peningkatan mutu perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai program kerja 

baru muncul pada kepengurusan periode terakhir. Hal ini bukan karena periode 

sebelumnya belum ada gagasan menyangkut mutu, tetapi memang pengurus 

sebelumnya masih berupaya meletakkan dasar pengembangan kualitas perguruan 

tinggi Muhammadiyah. 

 Perkembangan yang mengarah pada mutu, untuk Universitas 

Muhammadiyah di luar Jawa belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. 

Walaupun begitu ada juga yang sudah baik seperti Universitas Muhammadiyah 

Makasar yang merupakan universitas unggulan di wilayah Indonesia timur dan 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk wilayah Indonesia barat. 

 Program kerja yang menyangkut peningkatan mutu dalam periode 

kepemimpinan 2000-2005 masih dalam perintisan misalnya dalam bentuk 

workshop penjaminan mutu perguruan tinggi Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

se Indonesia. Namun sifat program terbatas sosialisasi penjaminan mutu belum 

sampai pada bentuk tindakan riil sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi 
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Muhammadiyah. Akibat keterbatasan daya dukung maupun bekal keilmuan, maka 

proses pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Muhammadiyah relatif 

sederhana sebatas pelaksanaan ujian akhir atau pembentukan kepanitian ad hoc 

saja. Mungkin tanpa campur tangan dari luar misalnya adanya kewajiban 

akreditasi, proses peningkatan mutu sangat sulit diharapkan muncul. Adapun 

rincian program terkait dengan peningkatan mutu yang mengarah pada campur 

tangan dari ekternal ke dalam upaya peningkatan kualitas sebagai berikut: 

1. Supervisi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sekaligus 

diselenggarakan dengan pertemuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

regional 

2. Workshop pengembangan kurikulum Perguruan tinggi Muhammadiyah 

3. Workshop persiapan akreditasi perguruan tinggi 

4. Pelatihan manajemen Perguruan tinggi Muhammadiyah 

5. Kompetisi penelitian dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah sesuai 

dengan sistem hibah bersaing 

secara khusus peningkatan penjaminan mutu dilakukan kerjasama dengan Asia 

Foundation melalui workshop quality assurance Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah se Indonesia yang terbagi dalam 3 region yaitu Sumatera Utara 

(13 Juni 2002), Makasar ( 27 Mei 2002) dan Yogyakarta (7 Mei 2002).  

Selanjutnya untuk program kerja termasuk di dalamnya peningkatan mutu 

Perguruan tinggi Muhammadiyah untuk periode 2005-2010 sebagai berikut: 

 
Tabel 5. Program Kerja Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah 

 
PROGRAM KEGIATAN PELAK 
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PENGEMBANGAN SANA 
Penyusunan sistem 

pendidikan 

Muhammadiyah 

1. Lokakarya dan penyusunan buku blue 

print sistem pendidikan Muhammadiyah 

2. Menyusun roadmap keunggulan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah 

Dikti 

Peningkatan mutu 

pengelolaan 

Perguruan tinggi 

Muhammadiyah 

1. Memperbaiki model pengangkatan 

Pimpinan PTM dan model relasi antar 

lembaga yang terkait dengan PTM 

2. Menyusun standar pengelolaan 

perguruan tinggi Muhammadiyah 

3. Workshop tata kelola PTM 

4. Workshop sistem Akuntansi PTM 

5. Mendorong usaha-usaha pengembangan 

kurikulum AIK 

Diktilitbang

Penataan 

Manajemen Kantor 

6. Penataan sumber daya manusia 

7. Pembenahan manajemen Majelis. 

8. Perintisan kantor fungsi penelitian dan 

pengembangan 

9. Penataan pengelolaan gedung Pusat 

Pengembangan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah  

Diktilitbang

Kerjasama dengan 

berbagai pihak 

termasuk di dalam 

peningkatan kualitas 

hidup umat Islam 

10. Pengembangan digital library  

       network 

11. Rancang bangun pembelajaran AIK 

12. Pendidikan politik melalui KKN   

13. Pengembangan soft skill di  

       Kalangan dosen dan mahasiswa 

Dikti 

Pengembangan 

kerjasama penelitian 

14. Workshop penyusunan proposal  

        kerjasama 

15. kompetisi penelitian dosen dan  

        mahasiswa antar PTM 

Diktilitbang 

bersama LP 

PTM  
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Peningkatan kualitas 

dan jaringan 

kerjasama lembaga 

pendidikan 

16. Mendorong forum-forum lintas 

       PTM  dan lintas jenjang pendidikan  

       Muham madiyah 

Diktilitbang

Mengembangkan 

bentuk pendidikan 

alternatif untuk 

pengelolaan dan 

amal usaha 

17. Training penyehatan PTM 

18. Training visi dan misi pengelolaan  

        PTM 

 

Memperluas 

pendidikan civic 

education 

19. Memperluas program penembangan  

       civic education 

Litbang 

Membentuk Pusat 

pengembangan 

kualitas lembaga 

pendidikan 

20. Membentuk Pusat penjaminan mutu  

         lembaga pendidikan Muhammadiyah 

 

Sumber : Majelis Diktilitbang 2006. 

  

A. Kesadaran Mutu dan Profil Perguruan tinggi Muhammadiyah   

 Keberadaan Perguruan tinggi Muhammadiyah diakui telah ikut serta 

memberikan kontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Secara kuantitatif Perguruan 

tinggi Muhammadiyah dalam skala nasional mempunyai kontribusi sebesar 11,48 

% bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dengan 38 LPTK milik Muhammadiyah 

telah memberikan sumbangan penyelenggaraan pendidikan 14,82 % bagi lahirnya 

guru di Indonesia (Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah. 2006). 

 Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Perguruan tinggi Muhammadiyah 

yang  berafiliasi keagamaan dan keorganisasian mempunyai karakteristik yang 
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berbeda dengan lainnya. Ada sejumlah keunggulan dan kelemahan di samping ada 

kesamaan dengan perguruan lainnya. Namun yang jelas kualitas perguruan tinggi 

yang tersebar seluruh Indonesia memiliki ragam kualitas dari yang sangat minim 

mutu sampai yang maju. Ada Perguruan tinggi Muhammadiyah yang setara 

bahkan melebihi kualitas perguruan tinggi negeri tetapi ada pula dengan kualitas 

sebaliknya. 

 Profil Perguruan tinggi Muhammadiyah bukan sebuah perusahaan yang 

besar yang bergerak dalam bidang pendidikan tetapi merupakan lembaga yang 

tumbuh dari bawah dan menggabungkan diri dalam kordinasi Majelis Pendidikan 

tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan 

demikian keberadaan dan pengelolaan lembaga menjadi tanggung jawab bersama 

antara pemrakarsa dan pengurus Majelis Diktilitbang. Status pendidikan tinggi 

Muhammadiyah sangat unik, mereka berdiri atas inisiatif kalangan bawah namun 

setelah berdiri digabungkan sebagai lembaga yang dimiliki Muhammadiyah Pusat, 

keterkaitan lebih bersifat ideologis. Mutu sangat dipengaruhi dinamika internal 

masing-masing Perguruan tinggi Muhammadiyah. Sebagai lembaga yang tumbuh 

dan berkembang dari bawah selalu mempunyai karakter berdiri dengan modal 

pas-pasan dan semangat tinggi. Ketersediaan perangkat mutu dipastikan hampir 

belum tersedia. Proses-proses penjaminan mutu tentunya sangat situasional. 

 Keberagaman mutu Pendidikan tinggi Muhammadiyah tidak semata-mata 

terbentuk karena akibat pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Diktilitbang 

tetapi karena perpaduan intervensi Majelis dan tumbuhnya perguruan tinggi 

bersangkutan, artinya Majelis Diktilitbang tidak mampu menentukan sepenuhnya 
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kualitas Perguruan tinggi Muhammadiyah mengingat Majelis tidak mampu secara 

total mengembangkan. Salah satu penyebab karena Majelis Diktilitbang tidak 

mempunyai dana besar untuk membantu peningkatan mutu Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang sangat banyak tersebut. Akibat keunikan peran Majelis ini 

menyebabkan rentangan mutu serta modelnya sangat bervariasi. 

 Antusias pengelola Perguruan tinggi Muhammadiyah untuk peningkatan 

mutu sangat tinggi. Hal ini terbukti dari sejumlah kegiatan peningkatan mutu yang 

diadakan Majelis Diktilitbang selalu dihadiri walaupun dengan dana mahal dan 

waktu perjalanan yang terhitung lama. Dari data Majelis Diktilitbang tahun 2007, 

dari 164 perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah yang memiliki data 

lengkap hanya 79 % dan ini meningkat dibanding tahun 2006 yang hanya 68, 1 % 

(Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah. 2007).     

 Mutu dan Profil Pendidikan tinggi Muhammadiyah apabila ditinjau dari 

segi jumlah dan pencapaian mutu memang menggembirakan karena memiliki 

perguruan tinggi sejumlah 164  buah dengan beberapa termasuk perguruan tinggi 

maju, namun apabila dilihat dari aspek kualitas secara keseluruhan terutama 

dalam perspektif BAN-PT cukup memprihatinkan sebab dari kuantita perguruan 

tinggi yang ada baru sejumlah 24 program studi yang memperoleh akreditasi A, 

sedangkan sebagian besar status program studi adalah B, bahkan sampai saat ini 

ada perguruan tinggi yang masih dalam proses perizinan. Penggambaran 

rentangan yang luas tentang kualitas Perguruan tinggi Muhammadiyah 

menunjukan bahwa mutu sangat beragam. Sebagai penggambaran lengkap berikut 
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ini diberikan matriknya peringkat Universitas Muhammadiyah menurut skor nilai 

akreditasi: 

  
Tabel 6. Peringkat Sebagian Perguruan tinggi Muhammadiyah 2005 

 
RNK PERGURUAN TINGGI NILAI JML 

PROG 

NILAI AKREDITASI 

A B C Tdk  

1.  Univ. Muh. Surakarta 1087268 27 7 19 1 0 

2. Univ. Muh. Yogyakarta 708982 17 3 11 3 0 

3. Univ. Muh. Purwokerto 565167 16 0 6 10 0 

4. Univ. Ahmad Dahlan  553948 13 0 10 3 0 

5. Univ. Muh. Magelang  227972 6 0 4 2 0 

 Diolah dari BAN PT atas 411 program studi yang diselenggarakan 
Muhammadiyah  
 
 

Dari penggambaran peringkat universitas menunjukkan bahwa perolehan 

akreditasi A masih sulit dicapai apalagi bagi universitas di luar Jawa. Dari 26 

Universitas Muhammadiyah hanya 6 perguruan tinggi Muhammadiyah yang 

mencapai akreditasi unggul.  

 Dalam konteks Muhammadiyah, peringkat kualitas perguruan tinggi dalam 

status akreditasi dengan menggunakan kriteria BAN-PT bukan merupakan hal 

yang merisaukan, sebab Perguruan tinggi Muhammadiyah mempunyai konsumen 

yang fanatik yaitu warga muhammadiyah selaku konstituen yang seringkali ketika 

menyekolahkan putra-putrinya tidak melihat apa status akreditasinya. Berkuliah di 

Muhammadiyah dipandang lebih aman dan mantap karena mendapat ilmu dunia 

dan akherat. Oleh karena itu Perguruan tinggi Muhammadiyah tetap harus 
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mengembangkan daya tarik tersendiri di luar aspek akreditasi yang dijadikan daya 

tarik bagi kontituen fanatik warga Muhammadiyah. 

 Terkait dengan pencitraan Perguruan tinggi Muhammadiyah, setiap 

perguruan tinggi harus menempatkan pendidikan tinggi sebagai pematangan 

intelektual sekaligus tempat pengkaderan organisasi. Dalam pencitraan ini status 

Perguruan tinggi Muhammadiyah dipersepsikan sebagai satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah 

yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada 

Alloh, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

menurut tuntutan Islam sesuai dengan Qoidah PTM No. 19/1999. Berdasarkan 

ketentuan ini, Perguruan tinggi Muhammadiyah bukan sebagai lembaga otonom 

tetapi merupakan Amal Usaha Muhammadiyah yakni cabang dari kegiatan 

organisasi yang khusus menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

 Otonomi Pendidikan tinggi Muhammadiyah sebatas mengelola aset, 

penyelenggaraan proses pendidikan, namun tetap di bawah koordinasi dan selalu 

melaporkan kepada Majelis Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengembangan. 

Untuk melakukan pengendalian, Majelis Diktilitbang selaku Badan Penyelenggara 

Perguruan tinggi Muhammadiyah (BP-PTM) menunjuk Badan Pelaksana Harian 

(BPH) di masing-masing PTM untuk menyelenggarakan perguruan tinggi 

bersangkutan. Tugas BP-PTM menjaga mutu secara ideologis. Keragaman 

lembaga yang mengelola Perguruan tinggi Muhammadiyah ini barangkali dalam 

situasi tertentu menghambat proses-proses peningkatan mutu. Kebijakan 

penguatan mutu yang harus dijalankan di sebuah Perguruan tinggi 
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Muhammadiyah tidak jarang dihambat oleh organ Muhammadiyah misalnya 

pimpinan organisasi tingkat provinsi yang memang mempunyai hak ikut 

mengelola Perguruan tinggi Muhammadiyah. Akselerasi peningkatan mutu bisa 

jadi sulit maju karena harus menyatukan berbagai pihak yang berkepentingan 

dalam pengelolaan perguruan tinggi di lua pimpinan internal universitas. Adapun 

pihak internal Muhammadiyah yang terlibat dalam penyelenggaraan Perguruan 

tinggi Muhammadiyah secara herarchi adalah sebagai berikut: 

 Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan  

            Muhammadiyah 

 Badan Pelaksana Harian (BPH) 

 Pimpinan Universitas  

 Pimpinan Organisasi Muhammadiyah tingkat provinsi 

 Perguruan tinggi Muhammadiyah selaku Amal Usaha Muhamadiyah juga 

tidak sepenuhnya otonom dari organisasi Muhammadiyah setempat. Dia terikat 

dengan organisasi Muhammadiyah tingkat provinsi. Keterikatan tersebut dalam 

bentuk keharusan penempatan ketua organisasi Muhammadiyah tingkat provinsi 

sebagai kordinator BPH pada perguruan tinggi yang ada di provinsinya. 

 Perguruan tinggi Muhammadiyah yang eksistensinya berada dalam payung 

Muhammadiyah mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai salah satu amal usaha 

Muhammadiyah seperti halnya Rumah sakit, Panti asuhan, Bank Muhammadiyah 

yang diopersionalkan untuk pelayanan masyarakat, sedangkan fungsi lain adalah 

sebagai wahana pengkaderan organisasi. Atas dasar fungsi tersebut, perguruan 
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tinggi dalam Muhammadiyah bentuk dan pelaksanaannya diatur dan terikat 

dengan pedoman perguruan tinggi yang dinamakan qoidah. 

 Menurut Qoidah Perguruan tinggi Muhammadiyah nomer 

19/1999,(Majelis Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan. 2000), format 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang disingkat dengan PTM adalah satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan 

persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan 

ketaqwaan dan keimanan kepada Alloh , pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat menurut tuntunan Islam. Menilik konsep ini, 

jelas bahwa PTM harus menyelenggarakan dua tugas pokok yang cukup berat 

yaitu tugas seperti halnya pendidikan tinggi pada umumnya yaitu tri darma dan 

tugas pembinaan manusia untuk menjadi beriman dan bertaqwa. Penyelenggaraan 

tidak seperti halnya pendidikan umumnya tetapi ditambahkan model 

penyelenggaraan yang islami. Atas dasar tersebut muncul tugas utama Perguruan 

tinggi Muhammadiyah adalah Catur darma. 

 Terkait dengan keunikan penyelenggaraan Perguruan tinggi Muham-

madiyah sebagai Amal Usaha Muhammadiyah yang bertugas untuk pendidikan 

kader organisasi, di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah ditugaskan 

badan khusus misalnya Pembantu Rektor/ Pembantu Direktur untuk bidang al 

Islam dan Ke Muhammadiyahan yang secara khusus mengelola pelaksanaan dan 

penanaman nilai ke Islaman dan Ke Muhammadiyahan pada mahasiswa. Tugas ini 

dilakukan melalui jalur akademik dengan memasukkannya dalam kurikulum 

wajib. 
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 Badan Pelaksana Harian (BPH) di setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah 

yang merupakan badan pelaksana pendidikan tinggi yang dibentuk oleh Majelis 

Diktilitbang atas usulan perguruan tinggi setempat diketuai oleh Ketua Pimpinan 

Muhammadiyah tingkat provinsi, dengan demikian perguruan tinggi akan selalu 

tetap ada di bawah pengawasan dan pengelolaan Pimpinan Muhammadiyah 

provinsi setempat sehingga kedudukannya tidak terpisah atau memisahkan diri 

sebagai bagian kegiatan Muhammadiyah. Status perguruan tinggi Muhammadiyah 

dalam perspektif organisasi Muhammadiyah adalah sebagai merupakan sebuah 

gerakan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi namun juga sekaligus 

badan penyelenggara pendidikan. Secara struktural Perguruan tinggi 

Muhammadiyah, berafiliasi ganda yaitu pada Majelis Diktilitbang dan pada Dikti 

Departemen Pendidikan Nasional dan atau Departemen Agama. Perguruan tinggi 

Muhammadiyah berkewajiban melaporkan kegiatan akademiknya kepada Majelis 

Diktilitbang dan kepada Menteri, sedangkan untuk kegiatan administrasi 

(legalitas, statuta) dan keuangan Perguruan tinggi Muhammadiyah bertanggung 

jawab kepada Majelis Diktilitbang. 

 Tujuan Perguruan tinggi Muhammadiyah adalah: menyiapkan peserta 

didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertaqwa, beraklaq mulia, yang 

mempunyai kemampuan akademik dan atau professional dan beramal menuju 

terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adil dan makmur yang 

diridloi Alloh. Demikian juga bertujuan mengamalkan, mengembangkan 

menciptakan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam 

rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Majelis 
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Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengembangan. 2000). Perguruan tinggi 

Muhammadiyah sampai saat ini telah mempunyai berbagai bentuk pendidikan 

tinggi mulai akademi sampai universitas. 

 Perguruan tinggi Muhammadiyah terhadap Majelis Diktilitbang 

mempunyai kedudukan otonom yang terkendali, artinya setiap Perguruan tinggi 

Muhammadiyah mempunyai keleluasaan menyelenggarakan kegiatan dan 

pengelolaan sendiri namun harus dilaporkan dan disyahkan oleh Majelis 

Diktilitbang. Karena itu setiap ada kebijakan umum yang diambil oleh Perguruan 

tinggi Muhammadiyah harus lebih dulu mendapat pengesahan Majelis 

Diktilitbang. Aspek yang harus mendapatkan pengesahan Majelis Diktilitbang 

antara lain: 

1. Anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi 

2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) perguruan tinggi 

3. Statuta perguruan tinggi yaitu dasar penyelenggaraan kegiatan yang 

digunakan sebagai acuan perencanaan, pengembangan program dan 

pengembangan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi 

yang bersangkutan, dasar yang digunakan sebagai rujukan pengembangan 

aturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku 

di perguruan tinggi yang bersangkutan. 

4. Perubahan dan pengembangan Perguruan tinggi Muhammadiyah misalnya 

membuka program studi baru atau perubahan status pendirian maupun 

penutupan serta penggabungan perguruan tinggi. 

5. Pemilihan dan penetapan pimpinan Perguruan tinggi Muhammadiyah   



138 
 

 
 

Berdasarkan pengumpulan data yang terkait dengan jumlah dosen, jumlah 

kualifikasi dosen, jumlah mahasiswa aktif dan daya dukung perpustakaan, berikut 

ini disajikan profil mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

Tabel 7. Rekapitulasi Mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah Berdasarkan 
Kualifikasi Dosen, Jumlah Buku dan Jumlah Mahasiswa 2007 

 
No Nama Perguruan tinggi Jml 

dosen
Kualifikasi dosen Jumlah 

buku 
Jumlah 

mhs aktif     S2     S3 
1. Univ. Muh. Surakarta 739 316 53 23911 23911 

2. Univ. Ahmad Dahlan Yk 339 83 10 6464 9855 

3. Univ. Muh. Yogyakarta 327 208 6 NA 11519 

4. Univ. Muh. Purwokerto 314 48 3 10045 5768 

5. Univ. Muh. Magelang 207 87 12 5271 4506 

6. Univ. Muh.Purworejo 92 37 1 5000 2.033 

 Sumber : diolah dari berbagai dokumen Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian 
                 dan Pengembangan Muhammadiyah.        
 
    Dalam lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah, kesadaran dan peng-

garapan secara khusus bidang penjaminan mutu masih merupakan hal baru dan 

mahal sehingga bidang penjaminan mutu masih merupakan kajian yang hanya 

mampu dilakukan oleh Perguruan tinggi Muhammadiyah yang maju. Hal ini 

terjadi karena sebagian besar Perguruan tinggi Muhammadiyah masih berkutat 

pada penggarapan bidang fisik atau kegiatan mempertahankan diri sehingga 

belum terfikirkan aspek penjaminan mutu. Penggarapan penjaminan mutu 

membutuhkan dana besar sedangkan Perguruan tinggi Muhammadiyah sangat 

hati-hati menaikan SPP sebab murahnya biaya di Perguruan tinggi 

Muhammadiyah merupakan satu keunggulan dan daya tarik konsumen. 
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 Berdasar pada data yang terkumpul, dengan didasari atas prestasi 

akademik, kecukupan anggaran serta jumlah dosen pendukung, hanya sekitar dua 

belas Perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia yang sudah mulai merintis 

penjaminan mutu. Berbagai variasi implementasi penjaminan mutu mulai sekedar 

quality control telah dilakukan oleh Perguruan tinggi Muhammadiyah. Rentangan 

kegiatan penjaminan mutu ada yang sudah berbentuk kantor mandiri sampai 

dengan kegiatan penjaminan mutu yang masih menyatu sebagai bagian dari tugas 

dan tanggung jawab pimpinan bidang akademik. Menurut Penelitian tentang 

pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas terbuka oleh Belawati, T. (2007: 6), 

disimpulkan bahwa dana menjadi pertimbangan utama sehingga UT lebih memilih 

pola penjaminan mutu berbasis reviu mandiri mengingat UT menangani 1000 

bidang dengan 34 program studi dan tersebar di seluruh Indonesia. Pertimbangan 

juga diberlakukan di Universitas Muhammadiyah, sesungguhnya kesadaran mutu 

telah ada bahkan telah berkembang dalam tingkat kelembagaan untuk beberapa 

universitas, namun karena keterbatasan dana implementasi menyebabkan 

pelaksanaan penjaminan mutu terkendala.    

 
B.Proses Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Perguruan  

    Tinggi Muhammadiyah 
 

 Pemikiran penjaminan mutu dalam Perguruan tinggi Muhammadiyah 

walaupun telah berlangsung sejak lama, namun secara ekplisit pemikiran 

organisasional yang menfokus pada penjaminan mutu pendidikan tinggi baru 

terjadi saat muncul buku kumpulan karangan Amin Rais yang diberi judul “ 

Permasalahan Abad XXI: sebuah agenda” yang diterbitkan pada tahun 1993.  
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Walaupun dilihat dari kemunculan mengenai pemikiran mutu dalam 

lingkungan Muhammadiyah sudah sepuluh tahun sebelum saat terbitnya Pedoman 

Penjaminan Mutu dari Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 2003, namun 

pemikiran mutu dalam lingkungan Muhammadiyah sampai saat ini masih 

merupakan wacana. Penajaman wacana penjaminan mutu dalam lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah  dimulai lagi penyiapan implementasi pada 

tahun 2002 dengan munculnya bentuk kongkrit penjaminan mutu 

Muhammadiyah. Usaha kongkrit dalam penjaminan mutu perguruan tinggi 

lingkungan Muhammadiyah antara ditandai dengan munculnya serangkai kajian 

implementasi penjaminan mutu di berbagai kawasan Indonesia baik wilayah timur 

Indonesia, tengah maupun kawasan barat Indonesia. Dari situlah muncul sistem 

proses pelaksanaan penjaminan mutu Muhammadiyah (Majelis Pendidikan tinggi, 

Penelitian dan Pengembangan. 2002). 

Wacana penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah muncul 

sebagai unsur yang sangat penting dicermati ketika Amien Rais selaku Ketua 

Umum Muhammadiyah menyampaikan konstelasi permasalahan abad XXI 

menyangkut di dalamnya perlunya penjaminan mutu di lingkungan pendidikan 

Muhammadiyah. Dorongan awal ini kemudian ditindaklanjuti dan muncul sebuah 

dokumen yang mengkaji tentang penjaminan mutu dalam lingkungan Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang merupakan kumpulan gagasan sistem penjaminan 

mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah.  

 Dalam beberapa kasus memang muncul adanya praktik akreditasi yang 

diselenggarakan sebatas administrasi belum sampai fungsi peningkatan kualitas 
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kelembagaan pendidikan tinggi, akreditasi belum dapat dipergunakan sebagai alat 

peningkatan mutu dengan berbasis evaluasi diri, sehingga dalam penyiapan 

akreditasi muncul banyak manipulasi data yang dilakukan. Data yang 

mengungkap bagaimana manipulasi data serta pendiskripsian evaluasi diri yang 

tidak jujur di lingkungan perguruan tinggi memang sulit untuk diungkap namun 

sangat nyata terjadi. Demikian juga secara nasional pelaksanaan akreditasi telah 

menyebabkan pakar dari perguruan tinggi dengan kepakarannya terjebak pada 

pekerjaan di luar bidangnya sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk 

penemuan dan riset terkuras, karena sebagian besar waktu pakar tercurah untuk 

menekuni perangkat administrasi akreditasi yang justru di luar bidang 

kepakarannya. Terkait dengan kondisi terjadinya penyeberangan bidang lain oleh 

banyak pakar ini, Suyanto memberikan penegasan dalam wawancara dengan 

peneliti: 

”... secara nasional dan produktivitas, sesungguhnya pelaksanaan 
akreditasi yang pelaksanaannya melibatkan waktu yang cukup lama bagi 
para pakar pelaksana assess akreditasi, ternyata telah menyebabkan ilmuan 
harus menekuni di luar bidang ilmunya, sehingga bagi dosen IPB 
misalnya, menjadi tidak sempat setidaknya kekurangan waktu untuk 
berfikir bagaimana melakukan riset bidang pertanian akibat tugas 
akreditasi sebagai asesor. Kesibukan menjadi asesor dan melakukan 
visitasi yang melelahkan serta bergumul dengan pekerjaan manajemen 
pendidikan yang bukan ahlinya secara akumulatif ini sebaiknya ditinjau. 
Apa mungkin BAN dibubarkan atau diganti dengan mekanisme lain.”3). 

 
 Akumulasi kerugian akibat disalokasi sumber daya dosen ini secara 

nasional semakin menjadi tinggi kerugiannya apabila dikonversi ke dalam nilai 

uang. Di sini diperlukan pemecahan masalah terbaik dalam arti bagaimana 

tersedia sistem yang mampu menjamin mutu perguruan tinggi dan dapat 

menggantikan fungsi BAN-PT tetapi juga tersedia instrumen yang mampu 
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menggantikan yang selama ini ada. Sumber daya dosen yang kini banyak terlibat 

dalam akreditasi menunjukan bahwa beliau-beliau kini harus beralih untuk 

menekuni bidang manajemen karena harus bertugas dalam bidang akreditasi. 

Dalam jangka panjang kondisi malpraktik ini dapat merugikan dunia pendidikan 

tinggi secara nasional. 

 Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi pada lembaga LPTK yang 

penunjukannya sangat selektif dan terbatas, menyebabkan lebih dari 242 LPTK 

terancam eksistensinya karena kekurangan mahasiswa akibat calon mahasiswa 

lebih memilih memasuki LPTK yang mempunyai kewenangan memberikan 

sertifikat. Bagi LPTK yang tidak ditunjuk sebagai lembaga pendidikan profesi 

nantinya diprediksi hanya mampu bertahan sampai setidaknya tahun 2011 karena 

masih memungkinkan diberi kesempatan menyelenggarakan penyetaraan. Di 

sinilah Perguruan tinggi Muhammadiyah di samping diperlukan upaya 

meningkatkan tingkat kompetitif, juga diperlukan upaya segera yang mengarah 

pada penjaminan mutu sebagai bagian dari pemenuhan tuntutan mutu dari 

masyarakat.   

Kesadaran tentang upaya menuju Perguruan tinggi Muhammadiyah 

bermutu semakin menguat bukan saja karena masing-masing perguruan tinggi 

sendiri sudah merintis kegiatan ke arah penjaminan mutu karena desakan regulasi 

Pemerintah, namun yang lebih signifikan karena adanya prakarsa dari pihak 

Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah yang secara organisasional 

menyelenggarakan langkah-langkah kongkrit menuju penjaminan mutu Perguruan 

tinggi Muhammadiyah dalam bentuk workshop maupun pembinaan langsung 



143 
 

 
 

menuju peningkatan kualitas akademik. Upaya kongkrit tersebut nampak misalnya 

diselenggarakannya berbagai workshop penjaminan mutu di berbagai wilayah di 

Indonesia (Makassar, Jakarta dan Bengkulu) serta munculnya acuan penjaminan 

mutu dari internal Muhammadiyah.  

Munculnya secara kordinatif pemikiran penjaminan mutu di lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah terjadi tahun 2002 tepatnya bulan April 2002 

ketika Perguruan tinggi Muhammadiyah yang termasuk kategori Perguruan tinggi 

Muhammadiyah Pembina secara khusus melakukan upaya melalui seminar 

menjajagi kemungkinan format pengembangan quality assurance di Perguruan 

tinggi Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah Pembina adalah 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah maju yang bertindak sebagai 

pembimbing bagi kemajuan Perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya. Perguruan 

tinggi Muhammadiyah Pembina adalah Universitas Muhammadiyah Malang, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Momentum pemikiran sistematis terkait dengan penjaminan mutu di lingkungan 

perguruan tinggi diadakan di Yogyakarta dalam bentuk pertemuan pimpinan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah Pembina yang berlangsung tanggal 27-28 April 

2002. 

Fokus pemikiran penjaminan mutu yang muncul didorong oleh adanya 

upaya merespon perubahan konstelasi pendidikan di Indonesia maupun global 

serta kebijakan pendidikan dari Pemerintah Indonesia. Menakar kesiapan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah sendiri dalam menyongsong persaingan yang 

sangat terbuka masih dikatakan belum mampu. Keberadaan Perguruan tinggi 
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Muhammadiyah masih sangat tergantung pada dukungan konstituen fanatik 

internal Muhammadiyah sehingga sulit dibayangkan bagaimana masa depannya 

apabila Perguruan tinggi Muhammadiyah kemudian ditinggalkan oleh 

konstituennya. 

Kendala utama realisasi pemikiran adanya penerapan penjaminan mutu 

adalah adanya tingkat heteroginitas pendidikan tinggi Muhammadiyah. Ada 

beberapa pendidikan tinggi Muhammadiyah yang telah maju seperti Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, namun ada 

pula Perguruan tinggi Muhammadiyah yang belum berkembang. Semuanya 

menjadi bahan pertimbangan utama dalam penerapan penjaminan mutu yang 

mengharuskan tidak bisa dipolakan dalam satu sistem penjaminan mutu. Harus 

disediakan skema penjaminan mutu yang alternatif yang diformulasikan untuk 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang masih pada taraf perkembangan. 

Menilik kesiapan Perguruan tinggi Muhammadiyah nampak bahwa secara 

jujur bahwa Perguruan tinggi Muhammadiyah mempunyai dilema besar dalam 

kualitas. Dalam kaitan ini Sukamto selaku Direktur Ketenagaan dalam suatu 

pernyataanya pada kegiatan sosialisasi sertifikasi di Holtel Coklat Makassar 

menyatakan bahwa: 

“… Perguruan tinggi Muhammadiyah sangat sulit digeneralisasikan dalam 
mutu sehingga tidak bias kemudian sembarang menetapkan perguruan 
tinggi Muhammadiyah sebagai pelaksana sertifikasi, harus diteliti secara 
cermat serta bersifat kasus. Terlalu lebar rentangan kualitas Perguruan 
tinggi Muhammadiyah, sebab bergerak dari yang paling tidak bermutu 
sampai yang bermutu.” 4). 
 
Menurut data laporan Majelis Diktilitbang tahun 2006, Perguruan tinggi 

milik Muhammadiyah mempunyai 403 program studi, namun apabila dilihat dari 
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hasil akreditasi, menunjukan bahwa kualitas Perguruan tinggi Muhammadiyah 

belum terlalu baik. Indikator kualitas tersebut digambarkan dalam perolehan nilai  

akreditasi sebagai berikut: 

24  Program studi mempunyai nilai   A 

208  Program studi mempunyai nilai   B 

157  Program studi mempunyai nilai   C 

14 Program studi mempunyai nilai   D 

( Majelis Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengembangan. 2006: 101) 

Dilema ini patut dicermati karena di satu pihak Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang jumlahnya mencapai 164 perguruan tinggi sangat banyak 

mempunyai variasi mutu yang aneka ragam. Ada yang sekualitas sekolah dasar 

namun juga ada yang sekualitas perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. 

Semuanya membutuhkan dukungan model penjaminan mutu untuk 

memajukannya. Kondisi situasional perguruan tinggi baik dana maupun 

sumberdaya sangat mengikat pada proses pelaksanaan penjaminan mutu, seakan 

ada kesejajaran antara model dan proses penjaminan mutu dengan kualitas 

dukungan perguruan tinggi Muhammadiyah bersangkutan. 

Proses pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah 

sangat terikat pada situasi setempat. Demikian juga unsure yang dianggap penting 

untuk dikenai jaminan mutu. Secara umum proses pelaksanaan penjaminan mutu 

dalam universitas Muhammadiyah yang ditemukan melalui penelitian ini adalah 

dilaksanakan dengan diselenggarakannya pengembangan akademik secara priodik 

tahunan baik dalam kompetensi profesi keilmuan dan atau metodologi 
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pedagogiknya, peninjauan kurikulum dengan menggunakan tim ad hoc maupun 

dengan melalui  penggunaan teknologi informasi.  

Gerakan peningkatan mutu secara berkala juga dilakukan oleh universitas 

Muhammadiyah dengan menempuh perbaikan infra struktur universitas walaupun 

untuk ini harus dilaksanakan dengan lebih dahulu mengajukan grant dari 

Pemerintah. Secara ekplisit proses kegiatan penjaminan mutu sesungguhnya 

dalam universitas Muhammadiyah secara umum belum nampak sebagai kegiatan 

khusus dengan menggunakan label penjaminan mutu (quality assurance). 

Penjaminan mutu universitas Muhammadiyah baru sebatas latent sebagaimana 

peristilahan yang dikemukakan oleh Ellis, Roger untuk menamakan penjaminan 

mutu yang sebatas melakukan review, penyelenggarakan ujian tengah dan akhir 

semester atau sejenisnya yang tidak mengalokasikan dana dan kepanitiaan secara 

mandiri. Deskripsi proses penjaminan mutu masing-masing universitas 

Muhammadiyah secara rinci akan disajikan pada bab analisis dan pembahasan. 

Proses penjaminan mutu pada universitas Muhammadiyah yang memiliki 

keunikan dalam proses pelaksanaanya, ditemukan adanya keunikan yang berbeda 

dibandingkan dengan pedoman penjaminan mutu dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan tinggi tahun 2003. Adapun proses penjaminan mutu universitas 

Muhammadiyah yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

1. Diawali dengan memilih standar mutu terlebih dahulu. Proses awal ini 

tidak dimulai dari dengan penyusunan misi dan visi tetapilangsung 

perumusan standar mutu. Pada umumnya universitas Muhammadiyah 

dalam perumusan standar mutu dibentuk dengan tim khusus untuk 
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merumuskannya sehingga belum tentu isi standar mutu bermuatan 

standar mutu akademik yang dirangkai mutu ideologi. Hal ini mungkin 

terjadi karena tim belum tentu beranggotakan person berkesadaran 

mutu ideologi serta belum tentu dalam perumusannya melibatkan 

Pimpinan organisasi Muhammadiyah dan dunia kerja. Kecenderungan 

yang banyak terjadi adalah bahwa isi standar mutu dominasi mutu 

akademik karena berkiblat dengan Universitas Gadjah mada. 

Perumusan standar mutu ada beberapa yang dilakukan oleh senat 

Fakultas, tetapi sangat jarang yang melibatkan mahasiswa untuk 

perumusan standar ini. 

2. Menyiapkan instrumen dan pelaksana penjaminan mutu. Proses ini 

umumnya segera mengadopsi perangkat yang telah dibuat oleh UGM. 

Langkah cepat berupa adopsi instrumen ini karena biasanya desain 

proses pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan secara tergesa untuk 

kepentingan akreditasi atau kepentingan pengusulan hibah. 

3. Melaksanakan audit seluruh komponen. Proses ini dilaksanakan dalam 

bentuk evaluasi. Terhadap pembelajaran dievaluasi dengan penyebaran 

angket kepada mahasiswa untuk menilai kualitas perkuliahan atau 

evaluasi hasil belajar. Tidak semua universitas melakukan evaluasi 

kualitas perkuliahan. Audit pelaksanaan penjaminan mutu di 

universitas Muhammadiyah belum ada yang menggunakan auditor 

ekternal. Beberapa universitas Muhammadiyah seperti UMY dan UMS 

telah menggunakan audit internal namun sudah mandiri. 
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4. Setelah langkah ke tiga diidentifikasi kelemahan yang terjadi. Bagi 

universitas Muhammadiyah yang telah mempunyai instrumen langkah 

ke empat ini dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Namun bagi 

universitas yang terbatas perlengkapan evaluasinya tidak pernah 

dilakukan identifikasi. Bentuk tindak lanjut ada yang berupa 

pemberian pelatihan atau pengembangan akademik.  

5. Bagi universitas Muhammadiyah yang sudah mapan, proses 

pelaksanaan dan hasilnya selalu didokumentasikan. Namun bagi 

universitas Muhammadiyah yang kurang mampu, langkah 

pendokumentasian tidak dilakukan secara rutin.  

Pada satu sisi, Perguruan tinggi Muhammadiyah yang kodratinya tumbuh 

dari bawah, telah terbiasa dengan jumlah mahasiswa yang besar dan dijadikannya 

tumbuhan hidup, kini dengan kebijakan baru harus mengutamakan kualitas yang 

tidak boleh sepenuhnya bertumpu pada pembiayaan yang berasal dari mahasiswa. 

Pergeseran kualitas pada masukan (input) perguruan tinggi menuju kualitas proses 

dan keluaran (output) merupakan pekerjaan yang komplek, sebab disamping telah 

menjadi kultur, juga pola manajerial yang selama ini dijalankan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah tidak mudah diubah karena sudah mempola. Manajerial 

Perguruan tinggi Muhammadiyah model organisasi Muhammadiyah yang lebih 

bercorak keiklasan harus dirubah ke dalam pola profesional di dalamnya  

membutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Karakter ini dikawatirkan akan 

menghambat penjaminan mutu apabila proses pelaksanaan penjaminan mutu 

harus lebih dahulu harus menumbuhkan budaya internal dari lapisan bawah. 
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Dalam berbagai kebijakan yang diberlakukan di universitas Muhammadiyah 

selalu bercorak top down. 

Pilihan sulit bagi pengelolaan Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam era 

persaingan mutu ini akan muncul dan semakin sulit ditentukan melalui kebijakan 

makro dari Pimpinan pusat Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Pendidikan 

tinggi Muhammadiyah. Kebijakan makro penjaminan mutu dapat berdampak 

negatif bagi Perguruan tinggi Muhammadiyah yang sedang berkembang dan tidak 

mempunyai akses ekternal. Pengalaman memberikan pelajaran bahwa kebijakan 

makro yang umum justru dapat membahayakan eksistensi Perguruan tinggi 

Muhammadiyah sendiri. Membiarkan Perguruan tinggi Muhammadiyah sedang 

berkembang untuk mandiri dalam kompetisi hibah misalnya, mengusulkan 

pembukaan program studi baru, jelas tidak mampu untuk dijalani secara sendirian 

sebab di samping relasi aksesnya terbatas, juga ketersediaan sumber daya dosen 

tidak mendukung. Kebijakan yang proteksi tidak selamanya buruk tetapi pada 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di daerah justru menguntungkannya, 

sebaliknya pemberian otonomi hanya sesuai pada Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang relatif maju. 

Menggali pemikiran penjaminan mutu untuk penyelenggaraan pendidikan 

di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah yang dilakukan pada tahun 2002 

mengkombinasikan pemikiran dari birokrasi yang merupakan regulasi penjaminan 

mutu yang berkembang di Dikti Diknas, informasi best practices yang telah 

diterapkan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. serta pemikiran internal dari 

Perguruan tinggi Muhammadiyah sendiri terutama Perguruan tinggi Pembina. 
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Walaupun upaya penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah tahun 2002 

masih bersifat wacana namun hal itu sudah dipandang maju sebab pada saat itu 

pola penjaminan mutu dari Dikti Diknas pun masih dalam bentuk himbauan yang 

pilihannya diotonomikan pada universitas masing-masing. Penjaminan mutu 

perguruan tinggi Nasional baru muncul dalam bentuk pedoman penjaminan mutu 

di tahun 2003. 

Walaupun masih dalam bentuk wacana, namun di lingkungan Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang sudah maju, telah memberikan inspirasi untuk 

diselenggarakanya penjaminan mutu akademik melalui perumusan program 

kualitas yang disampirkan pada bidang I (Pembantu Rektor Bidang Akademik 

atau lembaga lain). Dalam kaitan ini Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) memberikan bukti perkembangan 

penjaminan mutu yang masih disampirkan pada lembaga lain. Di UMS 

disampirkan dalam bidang pengendalian mutu sedangkan di UAD dilekatkan di 

Biro Administrasi Pengembangan Sistem Informasi tingkat universitas. 

Diproyeksikan model penjaminan mutu yang diberlakukan dalam 

lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah berbeda dengan konsep penjaminan 

mutu secara umum. Perbedaan yang jelas adalah bahwa Perguruan tinggi 

Muhammadiyah harus mengakomodasikan dua aspek penjaminan yaitu kualitas 

akademik dan kualitas ideologis. Perpaduan kualitas inilah yang harus 

dikembangkan dalam sistem penjaminan mutu di lingkungan lembaga tinggi 

Muhammadiyah. 
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Dalam perkembangan selanjutnya sudah mulai muncul upaya yang lebih 

kongkrit dan terkordinasikan apalagi ketika mulai didukung oleh British Council 

yang khusus mendorong terjadinya penjaminan mutu di lingkungan Perguruan 

tinggi Muhammadiyah. Penguatan dukungan gerakan penjaminan mutu ini secara 

signifikan terjadi pada tahun 2003 ketika muncul upaya mencari format 

penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi Muhammadiyah. Laju 

perkembangan pejaminan mutu dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yang 

merupakan gambaran utuh perkembangan pemikiran dan implementasi 

penjaminan mutu yang terjadi dalam lingkungan pendidikan tinggi 

Muhammadiyah. Pertama, terkait dengan arah baru pengembangan Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang berisikan visi, msi serta strategi peningkatan mutu. 

Kedua, terkait dengan networking sebagai upaya pengembangan kualitas 

pendidikan tinggi Muhammadiyah. Ketiga , menyangkut pengembangan 

mahasiswa. Bagian ketiga dipandang penting karena Perguruan tinggi 

Muhammadiyah selama ini bertumpu pada mahasiswa, sehingga upaya kearah 

peningkatan mutu mahasiswa berkait langsung dengan kehidupan kampus dan 

masa depan perguruan tinggi (Tuhulele, Said. 2003: 3-9). Pengungkapan tiga 

bagian perkembangan penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi 

Muhammadiyah dilakukan dalam narasi pencandraan peneliti selaku pengamat 

luar, sehingga kesan dan ungkapan yang disajikan merupakan simpulan amatan 

dan pemaknaan data yang ditangkap oleh peneliti ketika di kancah.  

Pengelompokkan perkembangan pemikiran penjaminan mutu ke dalam 

tiga bagian merupakan konsensus peneliti dengan pihak pengelola organisasi yang 
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langsung mengurus pendidikan tinggi di lingkungan Muhammadiyah, sehingga 

kategorisasi uraian tentang perkembangan penjaminan mutu merupakan hasil 

negoisasi naratif dengan narasumber dan informan kunci di lingkungan pengurus 

pendidikan tinggi Muhammadiyah.   

C. Unsur dan Model Penjaminan Mutu pada setiap Perguruan tinggi  
     Muhammadiyah 
 
 Sesuai dengan fokus penelitian ini, dalam uraian berikut ini disajikan 

tentang unsur, proses dan model penjaminan mutu di enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang dijadikan sasaran penelitian. Selanjutnya diteruskan sajian 

mengenai unsur yang menurut perguruan tinggi Muhammadiyah harus dikenai 

jaminan mutu dan diakhiri dengan sajian model penjaminan mutu tiap perguruan 

tinggi Muhammadiyah maupun model dasar untuk seluruh perguruan tinggi 

Muhammadiyah sebagai rekomendasi. Untuk memperoleh informasi lebih 

mendalam mengenai kondisi universitas Muhammadiyah yang dijadikan kajian 

penelitian ini, baik mengenai unsur, proses penjaminan mutu, maupun model 

penjaminan mutu yang dikembangkan, di bawah ini dilengkapi data profil 

perguruan tinggi yang berhasil didokumentasikan peneliti. Data profil universitas 

Muhammadiyah yang merupakan deskripsi situasional yang sangat menentukan 

bagaimana corak model penjaminan mutu maupun unsur yang dikenai penjaminan 

mutu. 

 

 

1. UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
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 Universitas Ahmad Dahlan berlokasi di Jalan Kapas nomer 9 Yogyakarta, 

merupakan Perguruan tinggi Muhammadiyah yang awalnya adalah IKIP 

Muhammadiyah Yogyakarta. Perubahan status ini merupakan bukti adanya respon 

positif terhadap tuntutan perkembangan baru dalam dunia pendidikan tinggi.   

VISI dan MISI  

Menjadi PTM yang unggul dalam iptek dan seni menuju kemajuan dan perubahan 

yang mampu memberikan sumbangan optimal bagi usaha mencerdaskan 

kehidupan bangsa dengan semangat profesionalisme, dedikatif, dan pelayanan 

yang dilandasi moral dan etika keislaman. Sedangkan misi Universitas Ahmad 

Dahlan adalah:  

Mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan berlandaskan pada kekuatan 

moral dan aklaq umat. 

SEJARAH SINGKAT 

 Universitas Ahmad Dahlan adalah merupakan pengembangan dari IKIP 

Muhammadiyah Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 18 November 1960 dan 

kemudian melalui SK Mendikbud Nomer 102/0/1994 tanggal 19 Desember 1994 

beralih fungsi menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Perubahan nama perguruan 

tinggi ini tidak mengikuti pola yang lazim dalam organisasi Muhammadiyah. 

Selama ini nomenklatur universitas yang bernaung dalam organisasi 

Muhammadiyah langsung diikuti dengan kata Muhammadiyah, namun khusus 

untuk alih fungsi IKIP Muhammadiyah Yogyakarta ini meniadakan kata 

Muhammadiyah tetapi dengan menambahkan Ahmad Dahlan tanpa menyebut 

Muhammadiyah.  
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 Menurut salah satu pimpinan Universitas ini yaitu Widodo dalam 

wawancara dengan peneliti menegaskan bahwa:  

“… ada tiga alasan yang melatar belakangi, pertama agar tidak terjadi 

kesamaan nama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang juga 

berlokasi di Yogyakarta sekaligus juga bernaung di bawah organisasi 

Muhammadiyah, kedua, nomenklatur universitas ini mengikuti pola yang 

ditempuh oleh Universitas Prof. HAMKA Jakarta yang juga tidak 

menggunakan Muhammadiyah walaupun lembaga pendidikan tinggi 

tersebut bernaung dalam organisasi Muhammadiyah. Ketiga, secara khas 

sebagai bentuk pengabadian jasa pendiri Muhammadiyah yaitu KHA 

Ahmad Dahlan yang berasal dari Yogyakarta “. 

 Munculnya Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dari ide pejabat Rektor 

UAD Prof. Dr. Noeng Muhadjir pada pidato Milad IKIP Muhammadiyah XXX 

tanggal 18 Nopember 1990. Dasar pemikiran utamanya karena adanya kenyataan 

bahwa daya tampung perguruan tinggi negeri untuk lulusan Sekolah Lanjutan 

Atas sangat terbatas. Sehingga Perguruan tinggi Muhammadiyah mengambil 

prakarsa untuk mencari pemecahannya. 

 Setelah beralih fungsi menjadi universitas, IKIP Muhamadiyah Yogyakarta 

menyelenggarakan berbagai fakultas sedangkan IKIP lama berubah menjadi FKIP 

sebagai fakultas yang khusus menyiapkan tenaga guru. Sampai saat ini, UAD 

memiliki 11 fakultas dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 8. Daftar Program studi di UAD 
 

No FAKULTAS PROGRAM STUDI TAHUN 
BERDIRI 

AKREDITASI 
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1. AGAMA 

ISLAM 

Tafsir Hadits  

Bahasa dan Sastra 

1999 

1999 

- 

- 

2. FKIP Pend. Bahasa Inggris (D3) 

Pend Bhs & Sastra Indons 

Pendidikan Bhs Inggris 

Pendidikan Matematika 

Pendidikan Biologi 

Pendidikan Fisika 

PPKN 

1984 

1984 

1984 

1992 

2001 

1990 

1987 

- 

B 

B 

B 

- 

B 

- 

3. HUKUM Hukum 1997 - 

4. EKONOMI Manajemen 

Akuntansi 

Ekonomi Pembangunan 

1997 

1999 

1994 

B 

- 

C 

5. TEKNOLOGI 

INDUSTRI 

Teknik Industri 

Teknik Kimia 

Teknik Kimia (D3) 

Teknik Elektro 

Teknik Informatika 

1994 

1997 

1997 

1999 

1994 

C 

- 

- 

- 

C 

6. PSIKOLOGI Psikologi 1994 B 

7. FARMASI Farmasi 1997 C 

8. KESEHATAN 

MASYARA 

KAT 

Ilmu Kesehatan 

 Masyarakat 

2002 - 

9. SASTRA Sastra Indonesia 

Sastra Inggris 

1997 

1997 

- 

B 

10. Ilmu 

Pendidikan 

Bimbingan Konseling 1984 B 

11. MIPA Fisika Elektronika & 

Instrumen 

1994 

1994 

- 

- 
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Matematika 

Ilmu Komputer 

Biologi 

1998 

2000 

- 

- 

Sumber: diolah dari data Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah 2006 

Mendasarkan pada pencapaian pada akreditasi menunjukan bahwa dari riil 

mutu UAD belum baik sebab pencapaian akreditasi pada program studi yang ada 

tidak satupun yang mempunyai nilai akreditasi A. Sedangkan dosen yang 

dimiliki sebanyak 484 yang terdiri dari 307 dosen tetap dan 177 dosen luar biasa. 

Adapun kepangkatan akademik dosen tetap UAD sebagai berikut: 

 

            Jabatan                       Jumlah 

Asisten ahli   67 

Lektor   53 

Lektor Kepala  21 

Guru besar  25 

 

Dalam bidang tenaga dosen, UAD masih kebanyakan dosen muda dengan 

kepangkatan mayoritas Lektor. Apabila dalam konfigurasi dosen tertera adanya 

kepangkatan guru besar, ini bukanlah dosen yang dibesarkan dalam internal UAD 

tetapi dosen yang berstatus sebagai dosen luar biasa dari perguruan tinggi 

misalnya dari Gadjah Mada. Atau UNY Sebagai universitas yang sedang 

berkembang, UAD banyak melakukan kerjasama dengan berbagai universitas 

terkemuka lain terutama dalam hal penyediaan dosen sehingga untuk dosen 
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pengampu pada program studi baru masih menggunakan dosen dari universitas 

lain. Adapun kualifikasi dosen dalam jejang pendidikan adalah sebagai berikut: 

Pendidikan                         Jumlah 

Strata 1   109 

Strata 2   249  

Strata 3    52 

Dosen tetap yang sedang mengikuti studi lanjut untuk S2 sebanyak 61 

orang. Jumlah dosen yang berkualifikasi sebagai dosen hanya sekitar 20 % saja. 

Tentu ini kenyataan yang kurang menggembirakan.  Untuk dosen yang sedang 

mengambil studi lanjut S3 sebanyak 13 orang. Sampai tahun 2006/2007 

Universitas Ahmad Dahlan mempunyai jumlah mahasiswa aktif sebanyak 9.855 

mahasiswa dan mempunyai koleksi buku sebanyak 6.464 eksemplar (Majelis 

Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan. 2007) 

 Membandingkan jumlah buku pendukung akademik yang mampu 

diselenggarakan memperlihatkan bahwa ada ketimpangan yang cukup serius, 

artinya dengan jumlah mahasiswa yang hampir 10 ribu hanya tersedia buku 

sebanyak kurang dari 7000 eksemplar. Tentu apabila mutu perkuliahan 

ditingkatkan dengan pemanfaatan maksimal perpustakaan maka akan terjadi 

kelangkaan buku. Kesenjangan serius ini belum lagi apabila ditinjau dari segi 

ketersediaan buku teks, tentunya sangat memprihatinkan. 

 Universitas Ahmad Dahlan merintis penjaminan mutu sejak tahun 2005 

dengan rintisan awal melalui Tim yang dilakukan BAPSI dan Teknik Industri 

sebagai pemenang hibah A1. Pada tahun ini penjaminan mutu sebatas menyiapkan 
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kelengkapan administrasi dan masih bersifat sektoral yaitu terbatas pada lingkup 

fakultas saja. Kegiatan ini berlanjut dan diperluas pada tingkat universitas sebab 

UAD memenangkan hibah P3AI dengan pendanaan penjaminan mutu selama tiga 

tahun mulai 2006. Dengan dukungan dana baik melalui Hibah A1, INHERENT 

maupun dengan dana hibah P3AI, Universitas Ahmad Dahlan melaksanakan 

penjaminan mutu secara universiter. 

 Sistem penjaminan mutu akademik pada Universitas Ahmad Dahlan 

dilaksanakan pada tingkat Universitas, fakultas dan Program studi  sesuai dengan 

Manual Mutu Akademik (Universitas Ahmad Dahlan. 2007). Sedangkan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu 

dibentuk Audit Mutu Akademik Internal yang bertugas utama untuk memeriksa, 

mengukur dan mengevaluasi secara sistematis dan mandiri terhadap pelaksanaan 

sistem manajemen mutu. Pelaksana audit adalah manajer audit mutu tim yang 

diangkat oleh Rektor baik untuk Tim Audit tingkat Universitas dan fakultas. 

Adapun proses pelaksanaan penjaminan mutu yang diterapkan oleh UAD, 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 
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Gambar. 11. Alur Implementasi penjaminan mutu di UAD 

Sumber: Universitas Ahmad Dahlan. 2007. 

 Mendasarkan pada alur yang digambarkan di atas memperlihatkan bahwa 

mekanisme penjaminan mutu yang dikembangkan dalam lingkungan Universitas 

Ahmad Dahlan Yogyakarta sejenis dengan yang telah dikembangkan di 

Universitas Gadjah Mada. Kecenderungan yang demikian karena penjaminan 

mutu yang berlangsung di Universitas Ahmad Dahlan murni merupakan 

Penentuan dan penetapan Penjaminan  mutu Fakultas 

Pengembangan dan Pengesahan Kebijakan dan Standar Akademik 
Fakultas

Penyusunan Manual Mutu dan manual prosedur  
tingkat Fakultas 

Penyusunan Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi 
Program studi 

Evaluasi Proses Pembelajaran Semester 

Penyusunan Laporan Evaluasi diri 

Peningkatan Mutu Proses pembelajaran 

Perencanaan yang berorientasi pada outcome 
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pelaksanaan hibah yang dilandasi pelaksanaan penjaminan mutu versi Universitas 

Gadjah Mada. Unsur yang dikenai penjaminan mutu meliputi unsur pembelajaran. 

 

2.UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan universitas baru 

dibandingkan dengan universitas Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta yaitu 

UAD. Universitas Muhammadiyah ini bukan universitas fusi sebagaimana 

pendahulunya. Latar belakang pendiriannya lebih didasari oleh keinginan para 

aktivis di internal Muhammadiyah untuk mengupayakan agar di ibukota 

Muhammadiyah berdiri pendidikan tinggi Muhammadiyah. 

Pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kemudian 

disingkat dengan UMY sesungguhnya rintisannya sejak lama, bahkan apabila 

ditelusuri niatan untuk mendirikan universitas Muhammadiyah ini sejak zaman Dr 

Kahar Muzakhir yang saat itu sebagai pimpinan Muhammadiyah. Secara 

tradisional, setiap pimpinan selalu ada dorongan untuk memperluas kegiatan 

organisasi baik dalam bentuk lembaga pendidikan maupun kesehatan. Oleh karena 

itu pendirian UMY merupakan cerminan keinginan arus bawah warga 

Muhammadiyah. Gejala yang sama juga ada di berbagai daerah (Tuhulele, Said. 

2003: 12).  

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didirikan pada tahun 1981 dengan 

didukung tokoh Muhammadiyah seperti AR Fachrudin, Mustafa Kamal dan 

Rosyad Sholeh. Pada awalnya memang ada kekawatiran kehadiran UMY akan 

mematikan UAD saat itu sebab dalam wilayah yang teitorialnya relatif terbatas 



161 
 

 
 

dan berdekatan berdiri dua Perguruan tinggi Muhammadiyah. Namun karena saat 

itu UAD masih berbentuk IKIP, maka pendirian UMY dirasakan bukan menjadi 

masalah sebab UMY akan menyelenggarakan disiplin non IKIP. Walaupun saat itu 

tidak diperhitungkan perkembangan di kemudian hari yang akhirnya IKIP 

Muhammadiyah pun mengubah menjadi UAD. Memang secara organisasional 

antar pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah ada ikatan 

namun sesungguhnya secara pengelolaan setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah 

berdiri sendiri – sendiri. 

Dalam perkembangannya memang UMY menjadi lebih besar dibanding 

dengan UAD yang justru lebih tua usianya. Dominannya IKIP dalam UAD masih 

sangat terasa sampai saat ini sehingga pengembangan Fakultas keilmuan yang 

murni mengarah pada universitas sebagaimana dalam UMY belum nampak. UAD 

masih terkesan sebagai IKIP dan dengan itu minat memasuki IKIP semakin surut. 

Kalau akhirnya kedua universitas Muhammadiyah yang berada dalam wilayah 

Yogyakarta harus bersaing dan salah satu ada yang kalah, hal itu menjadi 

kewajaran karena memang dalam era saat ini kompetisi adalah yang biasa dan 

masing-masing saling mengusahakan terciptanya kualitas yang dijadikan daya 

tarik kepada masyarakat. 

Di samping mempunyai lembaga-lembaga sebagaimana umumnya 

perguruan tinggi lainnya, UMY mempunyai keunikan dalam kelembagaan karena 

UMY memiliki Pusat studi yang mengkaji bidang Muhammadiyah. Lembaga ini 

akhirnya dominan dalam kegiatannya sebab banyak melakukan kerjasama dengan 

yayasan luar negeri seperti USAID, maupun Asia Foundation. Kuatnya lembaga 
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Pusat studi Muhammadiyah  ini menyebabkan UMY dipandang sebagai lembaga 

yang mampu mewarnai wacana dan kegiatan penanaman ideologi 

Muhammadiyah tanah air. Dasar dan pengembangan keilmuan kemuhammadiyah 

di tanah air sangat diwarnai oleh pemikir keislaman dari UMY (Majelis 

Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengembangan. 2007). 

Visi 

Menjadi universitas yang berorientasi ke masa depan dengan bertumpu pada 

upaya penguatan iman dan taqwa kepada Alloh swt serta penguasaan ilmu  

pengetahuan dan teknologi sehingga bisa menjadi pusat keunggulan yang 

merupakan kebanggaan warga Muhammadiyah, Umat Islam dan bangsa 

Indonesia. 

Misi 

Mewujudkan sarjana muslim yang beraklaq mulia, cakap, percaya pada diri 

sendiri serta berguna bagi masyarakat dan negara 

Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk pembangunan 

masyarakat dan negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didirikan di pusat Ibukota 

Muhammadiyah, sehingga pada awalnya kampus kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan menempati kawasan pusat kota yaitu Wirobrajan Yogyakarta. Namun 

karena dalam perkembangannya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

semakin berkembang sehingga tidak menampung lagi jumlah mahasiswa yang 

studi di dalamnya. Area yang kini dikembangkan sebagai kampus terpadu terletak 
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di sisi jalan lingkar selatan yang tepatnya berada di desa Kasihan Bantul 

Yogyakarta. 

 Di bawah rektor Dasron Hamid Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

berhasil membangun kampus yang megah dan merupakan kampus elite di 

Yogyakarta. Sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai 

253 dosen tetap dan 32 dosen diperbantukan, dosen tidak tetap 37 , dosen luar 

biasa 5, sehingga total jumlah dosen yang melayani penyelenggaraan pendidikan 

di UMY sebanyak 327. sedangkan apabila dikelompokkan dosen dalam rentangan 

jabatan akademik akan terkelompokkan sebagai berikut: 

 
Tabel 9. Jabatan Akademik UMY 

 
No Jabatan Akademik Jumlah 

1. Ass Ahli  67 

2. Lektor  82 

3. Lektor kepala 17 

4. Guru besar 1 

Jumlah 327 

      

 Data di atas memperlihatkan bahwa dari mutu dosen dalam kualifikasi 

kepangkatan menunjukan dosen UMY tidaklah terlalu baik. Jumlah kepangkatan 

yang mayoritas asisten ahli dan lektor ini, belum merupakan standar minimal yang 

baik bagi penyelenggaraan mutu perguruan tinggi. Keterbatasan guru besar yang 

hanya berjumlah satu orang, memberikan penggambaran bahwa penjaminan mutu 

memang dalam internal UMY sangat diperlukan. Tentu saja gambaran ini menjadi 
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lebih serius apabila dicermati lagi bukan hanya kepangkatan tetapi sampai pada 

tingkat relevansi pemilikan bidang kajian di strata 1 maupun dalam strata 2. 

 Dengan rasio kasar antara dosen dengan mahasiswa yang sangat timpang 1 

berbanding 350 mahasiswa menunjukan bahwa sangat sulit terjadi pelayanan 

akademik yang baik. Pembimbingan akademik oleh dosen tentu tidak mungkin 

terselenggara dengan baik. Hubungan pribadi antara dosen dengan mahasiswa 

dipastikan tidak akan belangsung secara pedagogik mengingat komunikasi yang 

sangat terbatas dan formal. 

UMY dalam lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan 

perguruan tinggi yang sedang berkembang baik dalam fisik maupun akademik 

sehingga dalam perkembangan mahasiswa cukup baik. Kini UMY yang berada 

dalam kota pelajar ini  mempunyai 11.519 orang dengan jumlah alumni 13.974 

dengan 21 program studi termasuk Pascasarjana (Majelis Pendidikan tinggi, 

Penelitian dan Pengembangan. 2007). Di masyarakat, pamor UMY sangat baik 

sehingga universitas yang relatif baru ini sudah memperlihatkan daya tarik luar 

biasa bagi calon mahasiswa. Bagi masyarakat UMY adalah identik dengan 

Universitas Gadjah Mada, masyarakat menamakan UMY dengan UGM walaupun 

kepenjangannya berbeda. Penamanan UMY dengan UGM mempunyai 

kepanjangan Universitas Gamping Mengidul, artinya universitas yang letak 

kampus di daerah Gamping ke selatan.  Pengidentifikasian ini bukan hanya 

menyangkut dosen saja tetapi juga dalam model penjaminan mutu yang 

diterapkannya. 
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 Dalam bidang kerjasama dan perolehan dana, UMY merupakan perguruan 

tinggi yang banyak sekali memperoleh berbagai grant baik PHK maupun dana 

asing lainnya. Sedangkan keadaan status program studi dengan akreditasinya 

diiktisarkan sebagai berikut: 

Tabel 10. Status Program Studi UMY 2007 
 

NO FAKULTAS PROGRAM STUDI JENJANG BERDIRI STATUS 
1. Pertanian Agronomi 

Agrobisnis 
S1 
S1 

1987 
1987 

B 
B 

2. Ekonomi Manajemen  
Akuntansi 

Ekon. Pembangunan 

S1 
S1 
S1 

1985 
1993 
1999 

B 
B 
C 

3. Teknik Teknik Sipil 
Teknik Elektro 
Teknik Mesin 

S1 
S1 
S1 

1985 
1992 
1995 

B 
C 
B 

4. Hukum Ilmu Hukum S1 1985 B 
5. Kedokteran Pend. Kedokteran 

Keperawatan 
Kedokteran Gigi 

S1 
S1 
S1 

1993 
2004 
2004 

B 
Proses 
Proses 

6. ISIPOL Hubungan Intern 
Ilmu Pemerintahan 
Ilmu Komunikasi 

S1 
S1 
S1 

1985 
1990 
1997 

A 
A 
B 

7. Agama Islam Dakwah 
Tarbiyah 
Syariah 

S1 
S1 
S1 

1996 
1987 
1998 

B 
B 
B 

8. Pascasarjana Studi Islam 
Manajemen 

S2 
S2 

2001 
2001 

 

Sumber : diolah dari berbagai sumber Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah 
 

Data di atas memperlihatkan bahwa UMY merupakan universitas yang 

cukup baik dalam perolehan status akreditasi. Mengamati program studi yang 

berhasil memperoleh nilai A menunjukan bahwa dibalik keberhasilan ternyata 

terdapat nama-nama besar seperti nama Prof Amin Rais yang merupakan pendiri 

Isipol. Namun secara rerata menunjukan bahwa UMY dalam kategori rata-rata 

dalam hal mutu berdasarkan nilai akreditasi. Tentunya apabila kondisinya 
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demikian, diperlukan upaya peningkatan mutu melalui bentuk penjaminan mutu 

yang sesuai agar misi yang diemban dapat dicapai. 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai penyelenggara pelayanan 

pendidikan, menerapkan upaya untuk menjaga mutu dalam bentuk kontrol 

kualitas (Quality control). Pola ini memang berbeda dengan pelaksanaan 

penjaminan mutu (Quality Assurance). Konskwensinya pihak pemberi 

kewenangan (dalam hal ini pihak Rektorat) menjadi sangat dominan karena semua 

kegiatan penyelenggaraan layanan pendidikan dan kelengkapannya sebelum 

dilaksanakan harus mendapat persetujuan melalui negoisasi. Adapun pola upaya 

menjaga mutu yang diterapkan dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                  Negoisasi         

 

 

 

Tim Audit 

 

Gambar, 12 Model Penjaminan mutu pada UMY. 

REKTORAT

FA 
KULT
AS 

LA 
BO 
RAT 

U    P 
T 

B     I    
R    O 

PUSS
TUDI 

PELAKSANAAN 
KERJA

Standar ketentuan 
kualitas kerja 

Standar ketentuan 
kualitas kerja hasil 

negoisasi 

Hasil kerja 



167 
 

 
 

Pelaksanaan penjaminan mutu yang cenderung kepada kontrol kualitas di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini di awali dengan adanya negoisasi 

antara pelaksanaan di tingkat Fakultas atau unit lainnya dengan Tim Universitas 

yang menegoisasikan anggaran, volume kerja, jenis kegiatan, pelaksana, target. 

Umumnya pihak Tim Universitas telah mempunyai standar pelaksanaan sehingga 

dalam negoisasi ini dicari kesepakatan standar baru yang merupakan modifikasi 

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

kesepakatan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan patokan yang disepakati 

dengan kontrol proses oleh Tim Auditor tingkat Universitas. Tim audit bertugas 

mengawasi semua pelaksana di semua tingkat selama pelaksanaan kerja. Karena 

fungsi supervisi yang demikian maka Tim Audit dikesankan sebagai pencari 

kesalahan oleh pihak pelaksana setiap melakukan supervisi atau kontrol kerja. 

Negoisasi berlangsung secara periodik dan umumnya dilakukan setiap 

semester. Pilihan model yang cenderung bersifat kontrol mutu ini karena 

Universitas Muhammadiyah merupakan Perguruan tinggi Muhammadiyah yang 

relatif baru tumbuh yang memerlukan penanaman otoritas secara sentralistik. 

Berdasarkan model pelaksanaan penjaminan mutu, memperlihatkan bahwa 

unsur penjaminan mutu yang dipentingkan dan difokuskan di UMY adalah bidang 

keuangan. Walaupun demikian dengan adanya kantor penjaminan mutu yang 

mandiri sekaligus juga menunjukan bahwa unsur pembelajaran dan tenaga dosen 

menjadi unsur yang harus dikenai penjaminan mutu.  
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3. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG 

 Universitas Muhammadiyah Magelang merupakan universitas yang tua 

dalam lingkungan Muhammadiyah, sebagaimana universitas Muhammadiyah 

lainnya, Universitas Muhammadiyah Magelang merupakan alih fungsi dari IKIP 

Muhammadiyah Magelang yang berdiri pada tanggal 31 Agustus tahun 1964.  

Universitas Muhammadiyah Magelang seperti halnya Universitas 

Muhammadiyah Surakarta merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah 

Jakarta. Dalam sejarah perkembangannya, Universitas Muhammadiyah Magelang 

pernah juga berafiliasi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

penyelenggaraan FKIP. Afiliasi ini terjadi di tahun 1967 melalui SK Rektor IKIP 

Muhammadiyah Surakarta Nomor: 40/IKIP/Kep/67. Universitas Muhammadiyah 

Magelang juga pernah berafiliasi dan merupakan cabang IAIM Surakarta yang 

dikukuhkan dengan  SK Majelis Ilmiah dan Perguruan tinggi Muhammadiyah 

Jawa Tengah Biro IKIP No. K/9-4/68 pada tanggal 10 Mei 1968. Bentuk afiliasi 

ini dalam bentuk penyelenggaraan Fakultas Tarbiyah. Dalam perkembangannya 

fakultas ini semakin berkembang sehingga dalam tahun 1979 memperoleh status 

diakui dengan SK Depag RI No.: 37/79 tanggal 19 Mei 1979 (Majelis Pendidikan 

tinggi, Penelitian dan Pengembangan. 2007).  

Perkembangan perluasan fakultas dalam lingkungan Universitas 

Muhammadiyah ini berlangsung sampai tahun 1994 dengan berturutan menambah 

fakultas baru seperti Fakultas Teknik tahun 1984, Fakultas Hukum 1989 dengan 

status diakui elalui SK Mendikbud Nomor 0533/O/1989 1 september 1989 serta 

menambah Fakultas Kesehatan tahun 1993 dengan membuka keperawatan dengan 
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SK Menkes RI No. HK.00. 06.1.3182 dan SK Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 

195/Dikti/Kep 1994 pada tanggal 9 juli 1984. 

Universitas Muhammadiyah Magelang bukan merupakan perguruan tinggi 

yang cepat berkembang setidaknya dalam kuantitas mahasiswa, barangkali karena 

letak geografi yang tidak strategis yaitu bukan di kota besar. Magelang merupakan 

kota yang dekat dengan Yogyakarta sebagai kota pelajar, sehingga bagi calon 

mahasiswa setempat lebih menguntungkan langsung berkuliah di Yogyakarta dari 

pada di Magelang sendiri. Ada berbagai alasan misalnya relatif biaya hidup sama 

antara Yogyakarta dengan Magelang, Pendidikan di Yogyakarta relatif lebih 

bermutu serta beragam jenis pendidikan dibandingkan dengan Magelang. 

Demikian juga ada kebanggaan tersendiri bagi calon mahasiswa dari daerah 

apabila kuliah di Yogyakarta. 

Seperti halnya universitas Muhammadiyah lainnya yang juga terletak pada 

kota kecil, umumnya perkembangannya lambat. Universitas Muhammadiyah 

Magelang bahkan saat ini untuk FKIP hanya mempunyai satu program studi. 

Dalam tahun terakhir, Universitas Muhammadiyah Magelang mempunyai 6 

Fakultas. Masing-masing Fakultas memang belum menunjukkan prestasi bahkan 

terkesan lambat dibandingkan dengan universitas Muhammadiyah lain yang 

berdirinya lebih akhir seperti UMY misalnya. Dalam catatan sejarah rektor di 

UMM, kebanyakan pejabat Rektor sampai saat ini dijabat oleh ekternal. 

Perkembangan senioritas terutama dalam akademik mengalami kelambatan. Salah 

satu penyebab pokok adalah keterbatasan dana pendukung peningkatan akademik 

dosen dan budaya akademik internal.  
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Gambaran keterlambatan tersebut misalnya nampak pada banyaknya 

jumlah dosen tidak tetap. Sampai saat ini konfigurasi dosen adalah dosen tetap 70, 

dosen DPK sebanyak 17 orang, dosen luar biasa 120 sehingga jumlah seluruhnya 

207. jika dibandingkan dengan universitas Muhammadiyah lainnya menunjukan 

bahwa UMM pun dari jumlah dosen DPK tidak terlalu jauh jumlahnya sebab 

rerata dosen DPK di Universitas Muhammadiyah sekitar juga 20-30 orang. Jadi 

kalau keterlambatan perkembangan akademik diakibatkan oleh minimnya DPK, 

maka diprediksi itu bukan penyebabnya. Konfigurasi dari jenjang akademik dosen 

sebagai berikut: 

 
Tabel 11. Sebaran Dosen menurut Jenjang Akademik 

 
NO JENJANG AKADEMIK JUMLAH 

1. Lulusan Strata 1 97 

2. Lulusan S2 87 

3. Lulusan S3 12 

                  Sumber: Data diolah dari laporan Majelis Diktilitbang 2006 

 Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai universitas yang 

berkembang, belum mengembangkan alur penjaminan mutu secara khusus dalam 

arti diimplementasikan secara sistematis dan didukung dengan pendokumentasian 

yang tersendiri. Penjaminan mutu masih dilaksanakan secara konvensional 

melalui pelaksanaan tugas pembantu rektor bidang akademik. Rumusan standar 

mutu akademik secara spesifik di tiap program studi belum terumuskan. Demikian 

juga kerjasama dalam peningkatan mutu dengan ekternal belum dilaksanakan. 
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Adapun upaya peningkatan mutu yang diterapkan dalam lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Magelang digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Alur pengendalian mutu pada Universitas Muhammadiyah Magelang 
 

Dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang kebijakan 

pengendalian mutu pada tingkat universitas kemudian dijabarkan oleh masing-

masing fakultas dalam bentuk pedoman fakultas sebagai acuan pokok pelaksanaan 

kegiatan pendidikan di tingkat fakultas. Bentuk pedoman fakultas tersebut sebatas 

berisikan mengenai pedoman perkuliahan mahasiswa, ketentuan registrasi 

maupun studi akhir, biasanya dilengkapi dengan kalender akademik. Dalam 

pandangan Ellis, pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah 

Magelang masih bersifat latent, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu dalam taraf 

minimal. Mendasarkan pada situasi yang belum terdukung sarana prasarana ini, 

unsur penjaminan mutu yang dikenai penjaminan mutu masih terbatas pada unsur 

pembelajaran.   

Rektorat

Kebijakan Pengendalian mutu

Pelaksanaan kegiatan universiter

FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI
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Walaupun Universitas Muhammadiyah Magelang masih mencari bentuk 

dalam sistem penjaminan mutu atau apapun namanya, namun dalam 

perkembangan yang muncul di awal Januari 2006 (Laporan Tim penjaminan mutu 

UMM. 2006) dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang telah 

muncul dokumen rintisan penjaminan mutu berupa buku spesifikasi dan 

kompetensi program studi untuk semua program studi di Universitas 

Muhammadiyah Magelang. Dilihat dari isi buku spesifikasi dan kompetensi 

program studi menunjukan bahwa isinya tidak jauh berbeda dengan buku 

pedoman yang ada selama ini.  

 

4. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 

 Universitas Muhammadiyah Purwokerto berlokasi di Purwokerto Jalan 

raya dukuh Waluh 53182. Universitas ini mempunyai perintisan dari bawah 

sebagai bagian dari kegiatan dari pengurus Muhammadiyah tingkat Kabupaten, 

sehingga perguruan tinggi ini merangkak dari kecil dengan lokasi kampus yang 

tidak terpadu. Oleh karena itu di samping kampus berlokasi di Dukuh Waluh juga 

terdapat lokasi kampus yang terletak di Jalan Letjen Suparjo Rustam Km. 7 

Purwokerto. Penyebaran lokasi kampus dalam universitas Muhammadiyah 

merupakan karakteristik hampir semua Perguruan tinggi Muhammadiyah di 

Indonesia. Setelah berkembang menjadi besar lokasi kampus yang selama 

berkembang digunakan menjadi tidak cukup menampung dinamika 

perkembangannya. 
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 Perubahan dan alih fungsi juga dialami oleh Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto yang pada awalnya merupakan IKIP Muhammadiyah Purwokerto 

yang didirikan pada 5 April tahun 1965 yang merupakan cabang dari IKIP 

Muhammadiyah Surakarta dengan Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai awal 

perintisannya di Purwokerto. 

 Dari respon masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan tinggi, 

diperlukan adanya perguruan tinggi yang mandiri dengan pengelolaan yang 

tersendiri dan otonom. Atas dasar itu maka IKIP Muhammadiyah Purwokerto di 

tahun 1968 tepat tiga tahun kemudian mulai memisahkan diri sebagai IKIP 

mandiri bukan lagi sebagai IKIP afiliasi IKIP Surakarta. Pemisahan menjadi IKIP 

Muhammadiyah Purwokerto ini pertama kali dikelola oleh Drs Djarwoto Aminoto 

sebagai Rektor pertama kali. 

Perkembangan berikutnya pada tahun 1975, didirikan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Sosial (FKIS) dengan jurusan Geografi sebagai jurusan yang 

diselenggarakan. Pembukaan fakultas ini kemudian diikuti dengan pembukaan 

jurusan dan fakultas lain seperti Fakultas Keguruan Seni dan Sastra dengan 

jurusan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di tahun 1982. tahun 1983 FKIS 

memperluas jaringannya dengan membuka jurusan baru yaitu jurusan PMP-KN 

dan jurusan Pendidikan Sejarah. Perkembangan perguruan tinggi dengan 

membuka berbagai jurusan ini terjadi masih dalam statusnya sebagai IKIP. 

Peneguhan eksistensi sebagai IKIP Muhammadiyah Purwokerto ini semakin kuat 

setelah didirikan jurusan Psikologi pendidikan dan BK dalam naungan FIP serta 

munculnya Fakultas Tarbiyah tahun 1984 yang merupakan ciri khas hampir semua 



174 
 

 
 

perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah (Majelis Pendidikan tinggi, 

Penelitian dan Pengembangan. 2007). 

Pemahaman tentang mutu sampai pada tahun 2000 Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto masih berkutat dalam pengembangan fisik dan upaya 

non akademik. Unsur penjaminan mutu masih mementingkan non akademik 

sebagai bentuk upaya membangun image bagus dimata masyarakat. Hal ini 

nampak konsentrasi kegiatan universitas pada bidang pembangunan dan 

melengkapi sarana prasarana kampus. Sesungguhnya langkah ini dapat dipandang 

sebagai langkah strategis sebab pada perkembangan selanjutnya IKIP 

Muhammadiyah Purwokerto harus menyiapkan diri lebih mantap ketika harus 

berubah fungsi menjadi universitas. 

Pada tahun 1995 turun Surat Keputusan Dirjen Dikti no 

345/Dikti/Kep/1995 tanggal 26 Juli 1995 yang memberikan ijin perubahan IKIP 

Muhammadiyah Purwokerto menjadi Universitas. Bersamaan dengan munculnya 

SK perubahan status tersebut turun pula SK terdaftar Fakultas Teknik, Pertanian, 

Perikanan dan Fakultas Ekonomi. Perluasan program studi ini semakin 

memperkuat Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai lembaga tinggi di 

lingkungan Muhammadiyah. Kemudian pada tahun berikutnya terjadi pula 

perubahan dan perluasan fakultas misalnya Fakultas Tarbiyah berubah menjadi 

Fakultas Agama Islam dan Fakultas Psikologi, membuka Fakultas Hukum, 

Fakultas Farmasi serta Fakultas Sastra. Sampai pada tahun 2000 an ragam 

kepemilikan Fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah 
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Purwokerto telah memenuhi sebagai sebuah universitas dengan adanya fakultas 

keras dan lunak. 

Memang dalam perkembangan perluasan fakultas ini belum menampakkan 

perhatian pada aspek kualitas seperti mengadakan penjaminan mutu sebab 

gerakan penjaminan mutu pada universitas ini mulai dirintis sejak awal tahun 

2006. kesadaran kualitas di lingkungan akademisi pada tahun 2006 ini dalam 

amatan peneliti masih dalam taraf awal, hal ini dibuktikan misalnya dalam 

gerakan penjaminan mutu masih sebatas melakukan sosialisasi dengan 

mengadopsi pola penjaminan mutu UGM. Tokoh penjaminan mutu di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto seperti Sukrisno masih belum mampu membentuk 

jaringan penjaminan mutu dalam wujud kelembagaan khusus, sampai saat ini 

perkembangannya dalam taraf penumbuhan budaya mutu. Implementasi belum 

dapat dilaksanakan.  Sukrisno,  menuturkan: 

” ... perhatian kita terhadap penyelenggaraan penjaminan mutu memang 

belum sepenuhnya karena disini memang yang diperlukan adalah 

bagaimana membangun bangunan fisik yang memadai, ya sambil jalan 

penjaminan mutu akan di jalankan ...”.6). 

Potensi pengembangan pejaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto sangat besar dan selayaknya dilakukan sebab universitas ini 

mengopersionalkan paling banyak lembaga maupun pusat studi (Majelis 

Pendidikan tinggi,Penelitian dan Pengembangan. 2007). Tercatat dalam 

universitas ini mempunyai 59 pusat studi dan laboratorium yang dipergunakan 

untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan di universitas. 
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Dalam komposisi tenaga dosen memang belum menampakkan upaya 

serius pada peningkatan kualitas. Persoalan dan penyebab utamanya adalah karena 

persoalan klasik seperti keterbatasan biaya pengiriman tenaga dosen untuk studi 

lanjut. Dari 314 dosen yang ada sebagian besar dosennya masih strata 1 dan 

jumlahnya mencapai 142 orang, sedangkan dosen yang berkualifikasi strata 2 

sejumlah 48 orang, lainnya sedang proses penyelesaian strata 2 maupun strata 3. 

sebagian besar dosen mempunyai jabatan akademik lektor. Di tahun 2008 telah 

muncul satu guru besar dalam bidang kependidikan. 

Dalam kategori peringkat Perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto termasuk perguruan tinggi level sedang, namun 

dibanding dengan perguruan tinggi khususnya kelompok universitas, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto termasuk perguruan tinggi level rendah, dengan 

mahasiswa aktif 5.768 orang dengan koleksi buku sejumlah 32,731 eksemplar. 

Perkembangan fakultas dan jurusan pada Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto memang cukup banyak, namun peringkat akreditasinya sebagian 

besar rendah. Sebagai gambaran sebaran peringkat akreditasi program studi, 

berikut ini disajikan peringkat akreditasi program studi yang dikelola Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto (Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah. 2006). 

Tabel 12. Peringkat Akreditasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto 
 

FAKULTAS PROGRAM STUDI JENJANG BERDIRI AKREDITASI 

Agama Islam PGSDI 

Pend. Agama Islam 

PGTKI 

D2 

S1 

D2 

1995 

1995 

1995 

- 

FKIP Penddk Geografi S1 1995 C 
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Penddk Bhs 

Indonesia 

Penddk Bhs Inggris 

Penddk Matematika 

Penddk Biologi 

Penddk Sejarah 

PPKN 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

C 

C 

C 

C 

B 

B 

Hukum Ilmu Hukum S1 2000 - 

Ekonomi Manajemen 

Akuntansi 

Manajemen 

Pemasaran 

Akuntansi 

S1 

S1 

D3 

D3 

1995 

1995 

1995 

1995 

B 

C 

C 

C 

Teknik Teknik Sipil 

Teknik Kimia 

Teknik Elektro  

S1 

S1 

S1 

1995 

1995 

2000 

 

Psikologi Psikologi S1 1998  

Pertanian Sosial Ekon.Pertanian

Hortikultura 

S1 

S1 

1995 

1995 

B 

B 

Perikanan 

dan Kelautan 

Ilmu kelautan 

Budidaya Perairan 

S1 

S1 

1995 

1995 

 

Sastra Sastra Inggris 

Sastra Inggris 

S1 

D3 

2000 

2000 

 

Farmasi Farmasi S1 2000  

Keperawatan Keperawatan 

Kesehatan lingkungan 

D3 

D3 

2000 

2000 

C 

  

Universitas Muhammadiyah Purwokerto sampai saat pengumpulan data ini 

belum mengembangkan sistem penjaminan mutu. Dalam tahapan sekarang ini 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto masih mengumpulkan informasi, kajian 
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serta peningkatan kesiapan pelaksanaan penjaminan mutu baik melalui 

keikutsertaan dalam berbagai seminar maupun pelatihan khusus penjaminan mutu. 

 

5. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO 

 Universitas Muhammadiyah Purworejo ini berlokasi di Jawa Tengah 

bagian selatan tepatnya di Jalan Ahmad Dahlan nomer 3 Purworejo Telepon 

(0275) 321494. suatu lokasi yang kurang kondusif dalam pengembangan 

pendidikan. Sebagaimana di daerah Magelang, calon mahasiswa dari daerah ini 

cenderung arah minat pendidikan ke Yogyakarta atau ke Purwokerto, karenanya 

pengembangan akademik perguruan tinggi di wilayah ini sulit berkembang. 

 Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam lingkungan Muhammadiyah 

termasuk perguruan tinggi kategori sedang peringkatnya walaupun Universitas ini 

cukup tua sebab merupakan alih fungsi dari IKIP Muhammadiyah Purworejo.  

Universitas Muhammadiyah pada awalnya merupakan kelas jauh dari Universitas 

Muhammadiyah Jakarta (FKIP) yang berdiri pada 24 September 1964. Melihat 

kesejarahan yang demikian, maka sampai saat ini pengembangan yang terjadi 

pada Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam hal mutu masih sangat lambat. 

Persoalan pengembangan fisik masih menjadi prioritas utama pada lembaga tinggi 

ini yang hampir kurang memberi porsi yang cukup pada bidang peningkatan 

mutu. Ada personal tingkat pimpinan universitas yang kualifikasinya sarjana 

muda. Namun karena personal yang bersangkutan merupakan cikal bakal pendiri 

universitas ini tetap terpakai sebagai pengurus rektorat. Kondisi yang sama pernah 

terjadi di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mempunyai Pembantu 
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rektor dengan kualifikasi sarjana muda. Walaupun bukan jabatan Pembantu rektor 

bidang akademik namun ini menandakan bahwa pemikiran kualitas belum serius 

dilakukan dalam lembaga ini. 

 Melalui kerjasama terutama dengan IKIP Negeri Yogyakarta, pengelolaan 

Universitas Muhammadiyah Purworejo sampai saat ini terus mengembangkan jati 

dirinya. Pembinaan dan kerjasama terus berlanjut bersama dengan IKIP 

Yogyakarta sampai saat ini bahkan dari tiga dewan guru besar yang dimiliki oleh 

Universitas Muhammadiyah Purworejo semuanya berasal dari Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

 Universitas Muhammadiyah Purworejo sampai saat ini pengembangan 

akademik belum melakukan penjaminan mutu, persoalan klasik yaitu 

pengembangan fisik masih merupakan prioritas utama kegiatan universitas. Oleh 

karena itu kelembagaan penjaminan mutu secara mandiri masih belum terfikirkan. 

Hal ini terjadi disamping karena universitas Muhammadiyah ini relatif alih 

fungsinya baru mulai tahun 1999 melalui SK Menteri Pendidikan dan kebudayaan 

RI nomer 05/D/1999, juga daya dukung sumber daya manusia yang terbatas. 

Dengan mengelola 5 fakultas, Universitas Muhammadiyah Purworejo tetap 

mampu mengabdikan diri sampai sekarang. 

 Ada kecenderungan yang terjadi dalam lembaga pendidikan tinggi 

Muhammadiyah bahwa hampir semua lembaga pendidikan tinggi di lingkungan 

Muhammadiyah yang sedang berkembang mempunyai tingkat kesadaran kualitas 

yang rendah sehingga belum memulai merambah dimensi kualitas atau memulai 

merintis pembentukan penjaminan mutu. Korelasi yang demikian ditegaskan oleh 
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Ketua majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah (Masjkur Wiratmo) yang 

menjadi pengelola pendidikan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Enerji 

mengelola universitas Muhammadiyah terkuras habis untuk menyelesaikan bidang 

fisik dan pelaksanaan rutin sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dalam 

penegasannya dikemukakan bahwa  

 ”....sering ada problema internal yang dapat secara serius menghambat 

kemajuan pencapaian kualitas universitas yang bersangkutan. Problema 

tersebut misalnya, belum akomodatifnya dosen DPK yang ditempatkan 

dalam gerakan lembaga Muhammadiyah sehingga secara ideologis justru 

mereka banyak menghambat dan membuat persoalan. Banyak dosen DPK 

yang tidak berlatar belakang ideologis islam / Muhammadiyah...”.7).    

 Universitas Muhammadiyah Purworejo sampai saat ini didukung dengan 

142 dosen yang sebaran status dosen tetap sebanyak 57, dosen diperbantukan 

sebanyak 18 orang, dosen tidak tetap sebanyak 49 dan dosen luar biasa sebanyak 

18 orang. Sebagai universitas yang sedang berkembang, kualifikasi dosen yang 

dimiliki masih relatif rendah yaitu dosen lulusan S1 sebanyak 62 orang, dosen 

lulusan S2 sebanyak 27, sedang yang berstrata 3 sebanyak 3 orang. Disini 

menunjukan bahwa kualifikasi akademik yang mengarah pada mutu terutama 

pada aspek tenaga edukatif belum baik. Pengembangan akademik memang sudah 

ditempuh walaupun terbatas, sampai saat ini Universitas Muhammadiyah 

Purworejo sedang menyekolahkan tenaga pengajar ke  strata 2 sebanyak 16 orang 

dan ke strata 3 sebanyak 5 orang. Jumlah mahasiswa yang aktif tercatat 1.988 

orang. 
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 Dari dokumentasi yang dikumpulkan peneliti, menunjukan perangkat 

penunjang mutu akademik masih konvensional dalam standarisasi, belum tersedia 

secara khusus standar akademik yang diberlakukan, belum ada kontrol kualitas 

yang dilakukan. Hampir semua diselenggarakan dengan bertumpu pada 

kemandirian dan otonomi dosen pemegang mata kuliah. Pedoman akademik 

sebagian besar berisikan informasi penyelenggaraan dan prosedural administratif 

bukan kriteria pelaksanaan evaluasi, proses pembelajaran maupun kurikulum. Jika 

pedoman itupun ada masih dalam kriteria umum yang berlaku dalam taraf 

universiter bukan dalam program studi dengan spesifikasi masing-masing. 

Lemahnya bidang akademik menjadi kendala utama upaya menuju 

penyelenggaraan penjaminan mutu. 

 Dalam beberapa kasus yang dialami oleh universitas Muhammadiyah 

memperlihatkan bahwa lambatnya upaya menuju penjaminan mutu dapat juga 

disebabkan karena tidak adanya pesaing universitas lain yang berada dalam satu 

wilayah. Karena itu munculnya kompetitor dapat pula berpengaruh positif bagi 

munculnya upaya meningkat lebih maju.  

Visi: 

Berkeunggulan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi dengan 

menghasilkan lulusan yang islami, mandiri kemampuan akademik dan atau 

profesional serta mampu menerapkan Iptek, berpandangan jauh ke depan tanggap 

terhadap perubahan pembangunan. 

Misi  
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1. Menyiapkan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya 

manusia yang profesional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan  dan 

pengembangan islam. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan memenuhi kebutuhan 

pembangunan dan pengembangan Islam. 

Untuk mendukung realisasi misi universitas Universitas Muhammadiyah 

Purworejo secara khusus menempatkan Pembantu rektor bidang keislaman dan 

Kemuhammadiyahan yang mengembangkan ideologi kepada staff dan mahasiswa. 

 Pada universitas Muhammadiyah Purworejo walaupun secara jelas 

misinya lebih menfokuskan pada kualitas pembelajaran namun dalam realitanya 

misi itu tidaklah serta merta direalisasikan, dalam temuan di kancah menunjukan 

bahwa kegiatan membangun sarana fisik sebagai prioritas. Bukti kegiatan fisik 

lebih diutamakan ini diperlihatkan ketika peneliti melakukan kunjungan ke 

kampus universitas Muhammadiyah Purworejo, dalam kesempatan tersebut 

bukanlah persoalan mutu akademik yang dikemukakan oleh pihak rektorat tetapi 

menyampaikan perkembangan pembangunan fisik. 

 Secara kelembagaan, munculnya Pembantu rektor yang membidangi 

keislaman dan kemuhammadiyahan telah dijadikan ciri khas hampir semua 

perguruan tinggi di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam upaya 

menjaga mutu ideologi. Secara umum bidang ini mengembangkan kajian dan 

penanaman ideologi Muhammadiyah agar terlahir kader dari mahasiswa penerus 

usaha Muhammadiyah. 
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 Universitas Muhammadiyah Purworejo walaupun merupakan peguruan 

tinggi yang cukup tua, namun bukanlah merupakan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang relatif maju, hal ini terbukti sampai saat ini masih 

merupakan perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya sedikit untuk ukuran 

universitas, demikian juga daya dukung sarana prasarana seperti jumlah 

laboratorium, jumlah buku yang tersedia di perpustakaan (11.275) maupun unit 

lainnya.  

 Dibandingkan dengan universitas Muhammadiyah lain yang berada di 

Jawa, Universitas Muhammadiyah Purworejo termasuk memiliki jumlah program 

studi yang kecil, akibatnya jumlah mahasiswapun juga terbatas. Berikut ini 

gambaran program studi yang saat ini dikelola oleh Universitas Muhammadiyah 

Purworejo. 

 
Tabel 13. Peringkat Akreditas Program studi Universitas Muhamadiyah Purworejo 

 
FAKULTAS PROGDI JENJANG BERDIRI AKREDITASI

FKIP PBSID 

PEND.BHS 

INGGRIS 

PEND. EKOP 

PEND. 

MATEMATIKA 

PEND. FISIKA 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

1984 

1986 

1984 

1984 

1986 

B 

C 

B 

C 

C 

PETERNAKAN PRODUKSI 

TERNAK 

BUDIDAYA 

TERNAK 

S1 

S1 

1999 

1999 

TERDAFTAR 

TERDAFTAR 
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PERTANIAN SOSEK 

PERTANIAN 

AGROBISNIS 

S1 

S1 

1999 

1999 

TERDAFTAR 

TERDAFTAR 

EKONOMI MANAJEMEN S1 1999 TERDAFTAR 

TEKNIK TEKNIK SIPIL 

TEKNIK SIPIL 

S1 

D3 

1999 

1999 

TERDAFTAR 

TERDAFTAR 

PERIKANAN PERIKANAN 

BUDIDAYA 

IKAN 

S1 

S1 

1999 

1999 

TERDAFTAR 

TERDAFTAR 

Sumber:  Diolah dari Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah. 2006 

 Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai universitas yang masih 

dalam taraf pengembangan fisik belum mengembangkan sistem penjaminan mutu. 

Taraf perkembangan penjaminan mutu masih seperti pada Universitas 

Muhammadiyah Magelang yang masih menggunakan model penjaminan mutu 

konvensional. 

 

6. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 Universitas Muhammadiyah Surakarta secara geografis berlokasi di 

Kabupaten Sukoharjo bukan di Surakarta, namun karena sejak awal berdirinya 

berada di Surakarta setelah perpindahannya di Sukoharjo, nama Surakarta tetap 

dilekatkan pada lembaga pendidikan tinggi ini sehingga lebih populer menjadi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sekarang Universitas Muhammadiyah 

Surakarta beralamat di Jalan A. Yani Pabelan Kartasura Surakarta Telepon (0274) 

717417 dengan menempati tanah seluas 20 hektar.  
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 Seperti halnya universitas Muhammadiyah lainnya, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta diawali dengan kemunculan sebagai IKIP 

Muhammadiyah cabang IKIP Muhammadiyah Jakarta. Apabila ditelusuri awal 

berdirinya, Universitas Muhammadiyah Surakarta berdiri 18 september 1958 

dengan pertama kali mengelola 3 jurusan yaitu Ekonomi umum, Pendidikan dan 

Ilmu Agama Islam. Setelah menyelenggarakan pendidikan selama tujuh tahun, 

perguruan tinggi ini memisahkan diri dari IKIP Muhammadiyah Jakarta menjadi 

IKIP Muhammadiyah Surakarta. 

 Dalam perjalanannya IKIP Muhammadiyah Surakarta berkembang pesat 

dan pada tanggal 24 oktober 1981 IKIP Muhammadiyah Surakarta berubah 

menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melalui Surat Keputusan 

Menteri Dikbud RI nomer 0330/0/1981 dengan mengelola FKIP, Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Agama. Berturut-turut 

sampai tahun 1994 telah menambah Fakultas Psikologi, Geografi. Pada tahun 

1997 berdiri program pascasarjana, Fakultas Farmasi maupun Fakultas 

Kedokteran. 

 Sebagai upaya pengembangan lebih lanjut dari misi ideologi terutama 

keislaman dan kemuhammadiyahan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

mengem bangkan program pascasarjana jurusan Agama Islam serta 

pengembangan bahasa Arab melalui pendirian manhad Abu bakar di tahun 2001 

yang berorientasi pada pengkajian studi Islam. 

 Tokoh yang secara signifikan menghantarkan universitas ini mampu 

berkembang pesat adalah M Djazman Al Kindi yang merupakan putra 
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Muhammadiyah terbaik. Beliau merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah 

Surakarta pertama kali setelah alih fungsi menjadi universitas. Manajemen yang 

dikembangkan dalam mengelola perguruan tinggi adalah manajemen arif yaitu 

pola manajemen yang tidak birokratis dengan ciri utama mengutamakan 

partisipasi bawahan. Model kepemimpinan yang dikembangkan sangat terbuka 

sehingga kantornya tidak diberlakukan dengan aturan birokratis.   

 Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah Perguruan tinggi 

Muhammadiyah terbesar di Indonesia disamping Universitas Muhammadiyah 

Malang. Dari segi jumlah mahasiswa, UMS mempunyai mahasiswa sejumlah 

23.031 orang dan daya dukung dosen sebanyak 739 orang. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta mempunyai target peyelenggaraan yang dicerminkan 

dalam visi dan misi sebagai berikut: 

Visi 

Sebagai Perguruan tinggi Islam swasta dan Amal Usaha Muhammadiyah, 

UMS diarahkan untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian dan SDM yang sesuai dengan nilai-

nilai keislaman dan tuntutan zaman serta memberi arah pada perubahan. 

Misi 

Memajukan IPTEKS, menghasilkan lulusan dan memberikan pelayanan 

melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

dengan mengunggulkan kajian kawasan yang berskala lokal, nasional dan 

regional dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai 

masyarakat utama 
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 Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai universitas terbesar di 

Indonesia, sudah mengembangkan penjaminan mutu bahkan kegiatan penjaminan 

mutu telah sampai pada program studi dalam bentuk pembentukan task force pada 

program studi dengan tugas utama membantu pelaksanaan program penjaminan 

mutu universitas. 

 Penjaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah Surakarta telah 

mandiri dalam bentuk kantor tersendiri bukan di bawah kendali Wakil Rektor 

bidang akademik. Kantor penjaminan mutu dikelola dengan badan mandiri yang 

dinamakan dengan Kantor Quality Assurance P3AI Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

 Sejarah berdirinya penjaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah 

Surakarta memiliki keunikan, artinya berdirinya kantor penjaminan mutu bukan 

karena munculnya kesadaran penuh atas kualitas penyelenggaraan pendidikan 

tinggi tetapi lebih dikarenakan adanya keharusan persyaratan yang harus dipenuhi 

sehubungan UMS memperoleh grant P3AI Direktorat Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 Penjaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah Surakarta sampai saat 

ini lebih terfokus pada pelaksanaan program P3AI yang disetujui oleh Dikti. 

Banyak program seperti teaching grant maupun grant lain yang muncul dari 

pelaksanaan proyek P3AI yang kini dijalankan oleh kantor penjaminan mutu. 

Barangkali dengan adanya grant dari P3AI ini menjadi pemantik munculnya 

penjaminan mutu di universitas ini walaupun sebenarnya belum sepenuhnya 

mencerminkan kegiatan pokok dari penjaminan mutu. Cerminan kegiatan pokok 
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penjaminan mutu yaitu penentuan standart kualitas dan proses pelaksanaan belum 

sepenuhnya dijalankan. Untuk kegiatan penentuan standar belum dilakukan 

melalui kerjasama ekternal maupun melibatkan mahasiswa. Dalam penemuan di 

lokasi ditemukan bahwa kegiatan pokok penentuan standar masih terakumulasi 

dalam pedoman akademik fakultas masing –masing namun belum dalam unit 

pelaksana penyelenggaraan pendidikan langsung pada program studi. Kegiatan 

yang sangat menonjol adalah evaluasi dosen walaupun untuk itu belum ada solusi 

atas hasil evaluasi yang diperoleh. Hasil evaluasi dosen sebatas dideskripsikan dan 

disampaikan kepada yang bersangkutan saja tanpa tindakan terapis misalnya.  

 Dibandingkan dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta misalnya, 

yang pelaksanaan penjaminan mutu inisiatifnya muncul dari internal, 

memperlihatkan bahwa penjaminan mutu untuk Universitas Muhammadiyah 

Surakarta masih terfokus pada kegiatan kontrol seperti program pelaksanaan 

evaluasi perkuliahan dosen. Hasil evaluasi dosen selama ini memang sudah 

ditindaklanjuti namun dalam pelaksanaannya baru sebatas penguatan strategi 

pembelajaran yang berbasis struktural. 

 Tindak lanjut evaluasi dosen bukan diarahkan pada penguatan yang 

ditujukan pada dosen yang dinilai kurang baik cara mengajarnya tetapi penguatan 

yang selama ini dilaksanakan ditujukan pada tingkat pimpinan universitas 

berlanjut ke pimpinan lembaga, terus ke pimpinan fakultas, bukan dimulai dari 

dosen yang bermasalah. Nampaknya pendekatan struktural yang dijalankan oleh 

kantor penjaminan mutu selama ini bukan dilatar belakangi oleh upaya terapis 

bagi dosen yang bermasalah tetapi sebatas kegiatan pengembangan akademik. 
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Dapat dikatakan bahwa kegiatan kantor penjaminan mutu tidak ada korelasi antara 

tindakan remidial yang diselenggarakan dengan hasil temuan evaluasi yang 

dilakukan setiap semester. 

 Dalam pandangan sekilas dijumpai adanya kekurang tepatan penempatan 

personil dalam pengelolaan penjaminan mutu misalnya personil pengelola 

penjaminan mutu yang bergerak dalam bidang pembelajaran dan kependidikan 

namun diangkat dari dosen fakultas hukum, demikian juga dari segi kualifikasi 

akademik yang dimiliki masih rendah (asisten). Kekurang tepatan penempatan 

personil sebenarnya bukan akibat ketidak tahuan Rektor atas keahlian yang 

bersangkutan tetapi didasari oleh pemerataan. Hal yang sama juga diberlakukan 

pada kantor penjaminan mutu. Dari perspektif menunjukan bahwa bidang 

penjaminan mutu memang belum dianggap penting dan vital, jadi sebatas sebagai 

pelengkap dari institusi sehingga personal yang mengelola bisa ditempatkan dosen 

apapun tanpa memperhatikan apa bidang keahliannya. 

 Dikaitkan dengan pengertian umum penjaminan mutu yang merupakan 

kegiatan penetapan standar dan kegiatan mempertahankan serta meningkatkan 

mutu, maka selama ini belum nampak upaya bagaimana kegiatan penetapan 

standar ini dijalankan. Kegiatan penjaminan mutu sebatas melaksanakan program 

dari proyek P3AI dari Dikti Diknas dalam bentuk evaluasi kinerja dosen serta 

pembuatan form isian kinerja jurusan. Antara fakultas satu dengan fakultas 

lainnya mempunyai standar tersendiri baik ekplisit maupun implisit yang 

dicerminkan dalam peraturan akademik yang masing-masing mereka 

kembangkan. 
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 Dalam universitas sebesar ini memang belum tersedia model penjaminan 

mutu yang nampak dipedomani dalam kegiatan penjaminan mutu. Sebab utama 

terjadinya hal yang demikian memang karena pendirian kantor penjaminan mutu 

memang bukan tumbuh karena kesadaran untuk membina mutu tetapi tumbuh 

karena persyaratan proyek perolehan grant yang mengharuskan adanya kantor 

penjaminan mutu berdiri, selain itu pengelola bukanlah dosen yang menguasai 

bidangnya. 

 Konstelasi yang demikian menjadi gambaran umum pada berbagai 

perguruan tinggi yang ada baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan 

tinggi milik Muhammadiyah. Hal ini nampak adanya berbagai kegiatan 

penjaminan mutu yang kegiatannya tidak sistematis dan sistemik. Harus dari 

aspek apa kegiatan penjaminan mutu dimulai ? masih terdapat berbagai ragam 

pemahaman. Secara umum dan konvensional hampir selalu dimulai dari 

peningkatan kualifikasi akademik dosen. Langkah awal ini memang benar tetapi 

dalam berbagai peguruan tinggi seringkali menugaskan dosen untuk studi lanjut, 

tidak didasarkan pada kebutuhan pengembangan program studi tetapi asal 

pokoknya studi lanjut dan nantinya terpenuhi persyaratan kualifikasi sebagai 

dosen. Tidak jarang dosen dengan bidang tertentu dalam studi lanjutnya 

mengambil bidang Magister Manejemen (MM) hanya karena proses perolehannya 

sangat mudah apalagi pada lembaga penyelenggaranya pihak swasta.  

Perguruan tinggi ada yang mencantumkan visi dan misi hanya sekedar 

kelengkapan administrasi, namun dalam aplikasinya banyak perguruan tinggi 

dalam pengelolaannya lepas dari misi dan visinya sehingga dalam hal misalnya 
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menugaskan studi lanjut pada dosennya kurang memperhatikan lagi rumusan misi 

dan visinya. Studi lanjut sering tidak difungsikan sebagai upaya pengembangan 

akademik secara sistemik namun tidak jarang studi lanjut hanya difungsikan 

sebagai bentuk pemecahan masalah dan insentif bagi mantan pejabat yang sudah 

tidak memegang jabatan lagi. Dalam lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah, kondisi ini masih terjadi terutama pada tataran jabatan di  

rektorat maupun fakultas. 

Dalam bidang upaya peningkatan mutu, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta meneguhkan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan kampus 

sebagai ” Wacana Keilmuan dan Keislaman” yakni mampu menumbuhkan budaya 

islami yang menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang didasari nilai-nilai 

keislaman (Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007: 1). 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam penyelenggaraannya 

didukung dengan 14 lembaga dan Pusat Studi untuk pengembangan wawasan 

dosen maupun mahasiswa. Sedangkan laboratorium yang mendukung kegiatan 

proses pembelajaran sejumlah 29 laboratorium yang tersebar di berbagai fakultas. 

Sedangkan buku yang sampai saat ini dimiliki oleh perpustakaan pusat sebanyak 

165.436 buah (Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah. 2007). 

Dari segi dukungan tenaga dosen terutama dari aspek kualifikasi 

pendidikan dapat dikatakan cukup unggul setidaknya dalam kawasan perguruan 

tinggi di Jawa Tengah maupun lingkungan Muhammadiyah seluruh Indonesia. 

Kualifikasi pendidikan yang kini dimiliki oleh tenaga dosen yang ada di 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta diberikan gambaran sebaran pendidikan 

sebagai berikut:  

                                            
Tabel 14. Sebaran Dosen Menurut jabatan Akademik 

 
NO JABATAN AKADEMIK JUMLAH 

1. Asisten Ahli 102 

2. Lektor 200 

3. Lektor Kepala 113 

4. Guru besar 33 

                 Sumber : Majelis Diktilitbang 2006 

   Universitas Muhammadiyah Surakarta termasuk perguruan tinggi yang 

sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk penjaminan mutu melalui anggaran 

departemen pengendalian mutu dan kerjasama. Sehingga mempunyai keleluasaan 

untuk mengelola kegiatan khusus bidang penjaminan mutu. Ada perbedaan otorita 

dalam penjaminan mutu di berbagai perguruan tinggi. Ada penjaminan  mutu yang 

pengendalinya masih di bawah Pembantu Rektor bidang akademik sebagaimana 

pada kebanyakan universitas Muhammadiyah, ada yang langsung mandiri namun 

harus selalu memberikan laporan ke Rektor seperti halnya di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, namun adapula yang justru di bawah departemen 

tertentu di bawah kendali pembantu Rektor bidang akademik seperti di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta, walaupun tingkat kemandiriannya berbeda. Masing-masing dikelola 

atas dasar penafsiran dan pemahamannya sendiri atas status kantor penjaminan 

mutu yang didirikan. 
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 Universitas Muhammadiyah Surakarta sampai saat ini memiliki 10 

Fakultas dengan berbagai ragam jumlah mahasiswa. Sebagaimana universitas 

Muhammadiyah lainnya, ada fakultas yang kuat dan lemah dalam jumlah 

mahasiswa. Fakultas Keguruan dan Ekonomi masih merupakan fakultas yang 

besar. Dari segi status akreditasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

merupakan universitas yang banyak memperoleh akreditasi baik. Sebagai 

gambaran berikut ini disajikan dokumen status setiap program studi. 

 
Tabel 15. Peringkat Akreditasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2007  

 
FAKULTAS PROGRAM STUDI JENJANG AKREDITASI

FKIP Pend. Ekonomi  

PPKN 

Bhs Indonesia 

Bhs Inggris 

Pend. Matematika 

Pend. Biologi 

PGTK 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

D2 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

- 

Ekonomi Manajemen 

Akuntansi 

Ekonomi Pembangunan 

S1 

S1 

S1 

B 

B 

C 

Teknik Sipil 

Mesin 

Arsitektur 

Elektro 

Kimia 

Industri 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Hukum Ilmu Hukum S1 B 

Psikologi Psikologi S1 B 
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Farmasi Farmasi S1 - 

Geografi Geografi S1 A 

Agama Islam Tarbiyah 

Ushuludin 

Syariah 

S1 

S1 

S1 

A 

B 

A 

Ilmu 

Kesehatan 

Fisioterapi 

Keperawatan 

Gizi 

Kesehatan lingkungan 

D3 

D3 

D3 

D3 

C 

B 

B 

B 

Pascasarjana Studi Islam 

Magister manejemen 

Magister Pendidikan 

Teknik 

S2 

S2 

S2 

S2 

Unggul 

B 

A 

B 

Sumber : Majelis Diktilitbang 2006 

 Universitas Muhammadiyah Surakarta seperti halnya Universitas Ahmad 

Dahlan juga menerima dana dari Dikti dalam pengembangan penjaminan mutu 

melalui hibah P3AI. Prosedur pengembangan penjaminan mutu tentunya 

menggunakan pola yang sama dengan Universitas Ahmad Dahlan yang 

mengadopsi model penjaminan mutu dari Universitas Gadjah Mada sebab 

persiapan pelaksanaan penjaminan mutu juga melakukan benchmark ke Gadjah 

Mada sebagai model penjaminan mutuj universitas di Indonesia. 

 Sebagaimana universitas Muhammadiyah lainnya tentu saja Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dituntut untuk mampu mengembangkan model 

penjaminan mutu yang berdimensi ganda yaitu menjaga kualitas akademik dan 

kualitas ideologi ber Muhammadiyah. Namun karena pelaksanaan penjaminan 

mutu yang dilakukan merupakan pelaksanaan program proposal hibah P3AI 
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tentunya programnya terikat dengan ketentuan mutu dari Dikti yang dipastikan 

tidak bermuatan kualitas ideologi ber Muhammadiyah. Oleh karena itu 

disimpulkan walaupun di beberapa universitas Muhammadiyah telah 

melaksanakan model penjaminan mutu namun sesungguhnya model penjaminan 

mutu yang sesuai dengan universitas Muhammadiyah belum tersedia. 

 Mendasarkan proses pelaksanaan penjaminan mutu dan muatan yang 

dilaksanakan merupakan program dari proyek P3AI maka unsur yang difokuskan 

dipastikan terkait erat dengan pembelajaran karena orirntasi pokok proyek hibah 

dari P3AI adalah pengembangan aktivitas instruksional di lingkungan perguruan 

tinggi. 

 Pelaksanaan penjaminan mutu untuk Universitas Muhammadiyah 

dikordinasikan oleh lembaga yang dinamakan Kantor penjaminan mutu, Publik 

relation dan IT yang memandatkan kepada kantor P3AI Pusat Penjaminan mutu 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai pelaksanaan penjaminan mutu. 

 

D. Karakter Proses Penjaminan Mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah 

 Kesadaran mutu pendidikan tinggi di lingkungan Muhammadiyah melalui 

pelaksanaan penjaminan mutu sedikit banyak dipicu oleh realita adanya penetrasi 

arus globalisasi yang mengarah pada bentuk baru pendidikan tinggi maupun 

pemanfaatan hibah yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi 

untuk mengubah kondisi perguruan tinggi. Menurut Zamroni (Tuhulele, Said. 

2003) globalisasi mempengaruhi dunia pendidikan lewat berbagai bentuk: 

pertama, efisiensi dan produktivitas tenaga kerja yang selalu dikaitkan dengan 
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perolehan pendidikan yang dimiliki. Kedua, terjadinya kurikulum yang semula 

berorientasi child centered ke arah kurikulum yang bersifat economiy centered 

vocational training. Dalam hal ini hanya pendidikan yang mampu memberikan 

nilai tambah pada penyiapan peserta didik yang siap kerja yang dijadikan acuan 

dan pilihan masyarakat. Ketiga, pendidikan tinggi bergeser dari layanan umum 

menjadi komoditi ekonomi. 

 Bagi pendidikan tinggi di lingkungan Muhammadiyah, reaksi terhadap 

perkembangan luar ternyata tidak sekedar upaya penyesuaian nomenklatur saja 

tetapi juga ideologis. Hal ini terjadi karena dengan perkembangan baru dunia 

global telah menggiring pada masyarakat dan institusi pendidikan untuk mulai 

menyisihkan berbagai mata kuliah yang tidak terkait dengan ekonomi untuk 

digantikan atau dihapus. Berbagai pendidikan tinggi yang tidak terkait dengan 

ekonomi mulai banyak ditinggalkan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa 

berbagai perguruan tinggi yang bergerak dalam jurusan atau bidang filsafat, 

geografi, agama dan juga ilmu sosial lainnya mulai kekurangan mahasiswa 

bahkan mengalami passing out secara mendadak. Dengan diberlakukannya 

sertifikasi dimungkinkan Perguruan tinggi Muhammadiyah akan kehilangan 

sekitar 42 lembaga pendidikan tingginya akibat ketidakmampuan dalam 

memenuhi persyaratan akademik sebagai penyelenggara pendidikan profesi. 

 Prinsip ideologis yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah pada sektor 

pendidikan tinggi mendapatkan tantangan yang berat, sebab disamping pola fikir 

masyarakat yang semakin ekonomis, juga karena dalam masyarakat telah muncul 

pandangan investasi yang menempatkan pendidikan tinggi harus lebih berperan 
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sebagai sebagai kekuatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi daripada sebagai 

kekuatan untuk menemukan kebenaran. Definisi, konsep dan pencapaian kualitas 

akan menjadi kewenangan luar akademisi kampus. Kini perguruan tinggi semakin  

lebih menfokuskan pada customer (Cowan, Edith.1996:  245-258.). 

 Kondisi ini disadari sepenuhnya oleh para petinggi Muhammadiyah bahwa 

peran Perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai wahana pengkaderan dan 

penanaman ideologi semakin terpinggirkan sebab dengan lebih fokus pada 

customer nantinya akan berakibat perguruan tinggi dapat didikte oleh customer 

yang kaya yang mampu membiayai pendidikan tinggi Muhammadiyah. Perguruan 

tinggi Muhammadiyah semakin tidak mampu memposisikan diri lagi sebagai amal 

usaha Muhammadiyah tetapi semakin menjadi sarana social re-production. 

Kekawatiran Perguruan tinggi Muhammadiyah pada tahap berikutnya 

dimungkinkan bakal tidak lagi mampu mempersoalkan masalah etika 

bermasyarakat, keadilan sosial dan pengkajian kritis yang selama ini telah 

dijadikan agenda besar di lingkungan Muhammadiyah. 

 Menurut Zamroni, ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Perguruan 

tinggi Muhammadiyah ada lima agenda yang disiapkan untuk antisipasi arus 

globalisasi bagi Perguruan tinggi Muhammadiyah: 

a. Kegiatan Perguruan tinggi Muhammadiyah harus selalu memberikan 

kontribusi kepada masyarakat. 

b. Perguruan tinggi Muhammadiyah harus senantiasa untuk memadukan 

tuntutan global dan realitas lokal. 
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c. Perguruan tinggi Muhammadiyah harus mampu mengembangkan net 

working khususnya di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah 

sendiri dan dalam organisasinya. 

d. Perguruan tinggi Muhammadiyah harus memiliki visi dan program yang 

jelas dalam pengembangan mahasiswa 

e. Perguruan tinggi Muhammadiyah harus memberikan tekanan pada 

pengembangan moral religiusitas di kalangan mahasiswa. 

Ke lima agenda antipasi globalisasi dalam Muhammadiyah ini secara rinci akan 

diuraikan dalam narasi berikut ini berdasarkan simpulan para petinggi yang 

langsung terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi Muhammadiyah. 

 Menurut Umar A. Jenie yang juga mantan Ketua Pendidikan tinggi 

Muhammadiyah, Perguruan tinggi Muhammadiyah bertujuan: (1) menyiapkan 

mahasiswa menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Alloh swt, 

beraklaq mulia yang mempunyai kemampuan akademik dan atau professional 

serta beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang 

diridhoi oleh Alloh. (2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan 

kesejahteraan manusia (Qoidah PTM Pasal 4). Arah ini sesungguhnya dijadikan 

pembeda antara lulusan Perguruan tinggi Muhammadiyah dengan lulusan 

perguruan tinggi lainnya. 

 Dalam perkembangannya dalam merespon kecenderungan baru dunia, 

arah baru terutama visi baru Perguruan tinggi Muhammadiyah yang 
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mengkombinasikan landasan filosofi, landasan etik moral islami sekaligus 

landasan operasional bagi implementasinya. Visi baru yang dimaksud adalah: 

a. Corak kehidupan mengglobal di abad XXI yang diwarnai dengan proses 
homogenisasi kultural yang didorong oleh perkembangan pesat ilmu 
pengetahuan dan teknologi memerlukan akademisi yang berjiwa tauhid yang 
berkemampuan dan bersemangat untuk mengantarkan serta memandu 
masyarakat dalam berkehidupan yang faham akan keberadaan manusia 
menurut fitrahnya yaitu sebagai khalifah Alloh di muka bumi, beribadah 
hanya kepada Alloh swt semata dan menyeru kepada kebajikan.  

b. Perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai unsur kelembagaan persyarikatan 
sadar akan fungsi dan tanggung jawabnya untuk mencetak akademisi yang 
berjiwa tauhid sebagai pemandu dan pencerah masyarakat dalam kehidupan 
menurut tuntutan Islam melalui : 

c.  Wacana iqro’, sebagai paradigma pencarian ilmu serta sebagai kreativitas 
proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kaidah kompetensi 
persyarikatan, kompetitif peluang penyelenggaraan dan adanya pusat-pusat 
kajian sebagai wujud unggulan dari prinsip-prinsip kesatuan hidup 
persyarikatan. 

d. Keunggulan kompetensi ilmu, teknologi dan kesenian sebagai pengetahuan 
kesatuan hidup dan akal dan qalbu sebagai dasar hidup yang dimilikinya. 

e. Di dalam pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian, Perguruan tinggi 
Muhammadiyah menempatkan ilmu, teknologi dan kesenian sebagai piranti 
fungsi kekholifahan dengan berpedoman pada batas-batas penciptaan, 
penguasaan, perizqi, pemelihara dan pengelolaan Alloh swt ( Tuhulele, Said. 
2003: 7) 

 
 Ke lima visi baru Perguruan tinggi Muhammadiyah di atas merupakan 

respon langsung terhadap paradigma baru perguruan tinggi Indonesia. 

Muhammadiyah telah mengambil sikap untuk mengadopsi paradigma baru 

tersebut  sepenuhnya dengan menambahkan satu aspek lagi yaitu etika islami. 

Pada uraian selanjutnya akan disajikan temuan penelitian yang memberikan 

deskripsi jaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah yang merupakan hasil 

temuan lintas situs di enam universitas Muhammadiyah sasaran penelitian. 
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E.Deskripsi Pelaksanaan Jaminan Mutu Pendidikan tinggi 

    Muhammadiyah 

 Dalam lingkungan pendidikan tinggi Muhammadiyah gerakan pengem 

bangan jaminan mutu di awali dengan mulai adanya kesadaran untuk menggeser 

paradigma inward looking yang semula terbatas pada mencerdaskan, 

membudayakan dan mempersatukan bangsa (Moch.Anwar. 2003: 29) menuju 

outward looking yaitu mampu bersaing dan bekerjasama di kalangan masyarakat 

regional dan internasional. Gerakan ini terlihat misalnya mulai bergesernya 

orientasi studi lanjut dari tujuan masuk di perguruan tinggi dalam negeri ke studi 

lanjut luar negeri atau mulai berparnert dengan uviversitas luar negeri dalam 

berbagai program. Bentuk kerjasama ini misalnya antar UAD dengan Universitas 

Cina dalam pembinaan bahasa Indonesia, UMS dengan Universitas Kingstone 

dalam bidang teknik otonmotif. 

 Peningkatan mutu pendidikan tinggi harus didasarkan pada 4 pilar pokok 

sumberdaya di bidang pendidikan tinggi: (a). Sumberdaya fisik (b). Sumber 

finasial  (c). Sumber informasi (d). Sumber daya manusia (Moch. Anwar. 2003: 

32). Melalui manajemen empat hal tersebut Perguruan tinggi Muhammadiyah 

diharapkan mampu untuk melakukan efisiensi sumber daya (efficient to 

resources), peningkatan kualitas (improving quality), menyeimbangkan kebutuhan 

lokal dan global (balancing between local culture and scientific globalization) 

serta berkemampuan untuk memperkuat sistem manajemen (strengthening 

institutional management). 
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 Mendasarkan bahwa realitanya perguruan tinggi di lingkungan 

Muhammadiyah sangat variasi bahkan mempunyai heteroginitas mutu,  tentunya 

menerapkan standar jaminan mutu untuk semua Perguruan tinggi Muhammadiyah 

tidaklah pada tempatnya. Namun terkait dengan penjaminan mutu perguruan 

tinggi implementasinya sangat subyektif sehingga dengan variasi mutu Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang beragam tidaklah menjadi persoalan. Penjaminan 

mutu perguruan tinggi bersifat asymptomatic, artinya bahwa situasi penjamiman 

mutu bersifat temporer, subyektif tergantung pada customer dan stakeholder 

setempat. Tuntutan mutu sangat diwarnai oleh persepsi dan kadar kognitif 

customer. Dalam kaitan ini yang terpenting setiap Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah ada kesadaran untuk mulai menerapkan penjaminan mutu entah 

tingkatan dan bentuk penjaminan mutunya seperti apa.  

 Dalam observasi yang dilakukan di berbagai perguruan tinggi di 

lingkungan Muhammadiyah memperlihatkan bahwa proses pelaksanaan 

penjaminan mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah ada kecenderungan 

mengikuti pola Universitas Gadjah Mada. Kecenderungan demikian karena: 

a. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi yang lebih dahulu 

menerapkan penjaminan mutu sehingga dapat dijadikan benchmark bagi 

perguruan tinggi lain yang sedang merintis pada penjaminan mutu. 

b. Sekarang ini pihak Dikti sendiri mewajibkan bagi perguruan tinggi 

manapun untuk membentuk penjaminan mutu sebagai persyaratan untuk 

meraih grant yang disediakan oleh Dikti, akibatnya banyak PTM yang 

menginginkan grant secara cepat (agak terkesan tergesa) membuat 
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penjaminan mutu walaupun baru penyiapan tim kepanitiaan saja namun 

belum ada kegiatan sama sekali. Gerakan besar-besaran pendirian 

penjaminan mutu bukan lebih disebabkan karena budaya peningkatan mutu 

tetapi sebatas pemenuhan administratif proposal karena sebagai persyaratan 

pengajuan untuk meraih hibah. 

c. Universitas Gadjah Mada sebagai pioneer pelaksanaan penjaminan mutu 

banyak dianggap sebagai best practices sehingga dijadikan rujukan 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia bahkan oleh pihak Dikti sendiri. 

Bahkan dalam berbagai kesempatan pelatihan penjaminan mutu di 

Indonesia narasumber didatangkan dari Gadjah Mada. Sebagai sumber 

rujukan bagi berbagai PTS, maka yang dibekalkan oleh UGM akhirnya 

diimplementasikan di tempat PTS masing-masing. Sehingga tidak aneh 

apabila pola dan bentuk penjaminan mutu di berbagai PTS tidak berbeda 

dengan Gadjah Mada. 

d. Selama ini dari pihak otoritas pendidikan tinggi tidak memberikan  

ketentuan yang pasti tentang unifikasi model penjaminan mutu, sehingga 

boleh PTS mengembangkan sendiri polanya dan mengadopsi dari manapun.  

e. Dari pihak Pendidikan tinggi Muhammadiyah, tidak pernah dalam 

sosialisasi penjaminan mutu memperkenalkan pola khas Muhammadiyah. 

Selama sosialisasi penjaminan mutu yang secara formal baru 2 kali 

diselenggarakan yaitu periode kepengurusan Zamroni yang mulai 

memunculkan peningkatan kualitas Perguruan tinggi Muhammadiyah 

melalui pembentukan PTM Pembina yang diselenggarakan 27-28 April 
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2002, demikian juga diadakan workshop pengembangan quality assurance 

PTM yang diadakan 13 juni 2002 di Sumatera Utara yang kemudian di 

lanjutkan di berbagai daerah. Periode kepengurusan Masykur Wiratmo 

melalui penguatan wawasan penjaminan mutu dengan melakukan 

kerjasama dengan British Council baik dengan melakukan pelatihan 

maupun kunjungan ke Inggris. 

Walaupun inti penjaminan mutu yang mulai banyak memberikan ilham 

untuk penyelenggaraaan penjaminan mutu di Perguruan tinggi Muhammadiyah 

berasal dari model penyelenggaraan penjaminan mutu Gadjah Mada, namun 

karena variasi kondisi dan kemampuan penyelenggaraan masing-masing PTM 

sangat beragam maka realisasi implementasi penjaminan mutupun memiliki 

model yang berbeda antara satu PTM dengan lainnya. Akibat dari situasi dan 

kemampuan PTM yang beragam tersebut, akhirnya pola penjaminan mutu 

menjadi berlainan. Dalam implementasinya sangat mungkin terjadi model 

penjaminan mutu berbentuk persis yang diterapkan di Gadjah Mada sebagai best 

pratices yang diakui banyak pihak, tetapi dapat juga memodifikasinya sehingga 

bersifat situasional.   

 

kualitas   

                                               

                              usaha utk mencapai mutu 

  

  

                     Gambar. 14. Hubungan asymptomatic antara mutu dan usaha 
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Berdasarkan gambaran di atas, memberikan pemahaman bahwa ada 

relativitas tentang mutu perguruan tinggi sebab mutu itu sendiri sangat tergantung 

pada standar yang ditetapkan bersama customer. 

 Sampai dengan tahun 2006 terdapat sekitar 10 % Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang mulai menerapkan penjaminan mutu dengan berbagai 

model pelaksanaan. Perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut menyebar di 

seluruh Indonesia. Perguruan tinggi Muhammadiyah yang mulai menerapkan 

penjaminan mutu sebagian besar adalah perguruan tinggi yang relatif besar di 

daerahnya, sebab pada Perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut umumnya sudah 

mampu melakukan pendanaan kegiatan di luar kebutuhan dasarnya misalnya 

sudah ada pendanaan yang cukup untuk sarana fisik dan mulai mengarah pada 

pendanaan pengembangan akademik (Majelis Pendidikan, Penelitian dan 

Pengembangan. 2006). Berikut ini data keuangan perguruan tinggi yang 

menggambarkan kemampuan pendanaan masing-masing perguruan tinggi dalam 

implementasi penjaminan mutu atau secara umum dalam penyelenggaraan. 

Tabel 16. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM 2006 (RIBUAN) 
 

PTM A IK STUDI 
LANJUT

FISIK PERPUST GAJI RISET 

UAD YOGYA 

28.798.660. 

100.000 500.000 7.500.000 340.000 9.123.231 - 

UM 

PURWOREJO 

6.127.650 

131.000 31.250 450.000 17.000 2.284.000 20.000 

UMY YOGYA 

45.293.948 

28.241 21.600 1.057.552 450.140 14.978.99

7 

262.01

7 

UMS SOLO 

65.461.247 

225.000 2.000.000 3.000.000 500.000 15.564.00

0 

550.00

0 
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UM 

PURWOKER 

TO 

125.000 300.000 3.878.594 90.000 7.379.299 160.00

0 

Sumber : Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah 2006 

Sedangkan anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan penjaminan mutu pada 

Perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai berikut: 

 
Tabel 17. Rekapitulasi Penganggaran untuk penjaminan mutu PTM  2006 

 
NO NAMA PERGURUAN TINGGI JUMLAH 

1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Rp. 165.000.000,- 

2. Universitas Muhammadiyah Surakarta Rp. 200.000.000,- 

3. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Rp. 70.000.000,- 

4. Universitas Muhammadiyah Magelang Belum ada dana khusus 

5. Universitas Muhammadiyah Purworejo Belum ada dana khusus 

6. Universitas Muhammadiyah Purwokerto Rp. 225.000.000,- 

 Sumber : Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah 2006 

Gambaran pendanaan di atas sekaligus memberikan gambaran tentang ke 

dalaman pelaksanaan jaminan mutu, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

dana sebuah Perguruan tinggi Muhammadiyah besar maka semakin serius 

penanganan jaminan mutu di Perguruan tinggi Muhammadiyah bersangkutan. 

Korelasi yang demikian karena pelaksanaan penjaminan mutu memerlukan dana 

yang besar dan berkelanjutan. Akibat fluktuasi besaran pendanaan yang demikian, 

maka dalam realitanya dijumpai berbagai macam pelaksanaan penjaminan mutu. 

 Pada Universitas Muhammadiyah Magelang misalnya penjaminan mutu 

masih sebatas model penjaminan mutu permulaan yaitu mendekati quality control 
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saja yaitu sebatas memasang batasan dan patokan, demikian juga bidang lembaga 

yang mengurusi penjaminan mutu belum melembaga misalnya seperti di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 Banyak Perguruan tinggi Muhammadiyah melakukan adopsi kerangka 

prosedural penjaminan mutu mencontoh UGM karena disamping UGM telah 

mantap menerapkan penjaminan mutu secara baik, juga tidak sedikit Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang pucuk pimpinannya dari UGM, sehingga pengaruh 

langsung pada pola dan tipe penjaminan mutu sangat didominasi pemikiran 

Gadjah Mada. Hal ini terasa menjadi wajar karena image jaminan mutu perguruan 

tinggi wilayah Indonesia barat bahkan wilayah timur banyak diwarnai oleh 

Gadjah Mada sebagai best pratices. Menurut Kantor Jaminan mutu Gadjah Mada 

sampai dengan juni 2006 telah dilakukan sosialisasi penjaminan mutu sebanyak 

625 perguruan tinggi swasta, 82 Politeknik yang sebagian besar dilaksanakan oleh 

Gadjah Mada sehingga dengan sendirinya model penjaminan mutu menjadi acuan 

pelaksanaan (Suwadi. 2007: 17).  

 Menurut data yang terkumpul, penjaminan mutu Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang menjadi sasaran penelitian ini, unsur yang telah digarap 

dalam penerapan penjaminan mutu, dapat diberikan gambaran sebagai berikut: 

 
Tabel 18. Unsur yang telah digarap oleh PTM dalam penjaminan mutu 

 
Nama PTM Unsur yang telah digarap 

1. Universitas 

Muhammadiyah 

Telah memiliki kelembagaan khusus dan anggaran, tenaga 

khusus untuk mengelola penjaminan mutu. 
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Surakarta Memiliki jaringan kerja sampai tingkat program studi 

Mempunyai SOP tersendiri 

Sudah mendekati pola penjaminan mutu 

Unsur penjaminan mutu terbatas pada pembelajaran. 

Telah memiliki pedoman prosedur manual penjaminan mutu 

2. Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Telah mempunyai kelembagaan tersendiri namun masih di 

bawah kendali PR I sehingga fungsi lembaga penjaminan 

mutu sebagai quality control sebab lembaga penjaminan mutu 

memberikan input bagi pengambilan putusan PR I 

Memiliki jaringan kerja sendiri namun belum sampai pada 

program studi selaku task force 

Anggaran sudah mandiri atau dianggarkan khusus 

Memiliki manual prosedur tersendiri 

3. Universitas 

Muhammadiyah 

Purwokerto 

Masih dalam tingkat rintisan walaupun sudah ada lembaga 

tersendiri namun belum mandiri 

SOP belum ada 

Penjaminan mutu belum mempunyai model tersendiri sebab 

lebih mengadopsi UGM dalam skala kecil 

Keberadaannya masih pada tataran tingkat universitas. 

Penganggaran belum tersendiri 

Task force yag terbentuk masíh dalam taraf penyiapan 

instrumen penjaminan mutu sebagai kendali belum tersusun 

4. Universitas Kelembagaan masih menyatu dengan tugas PR I walaupun 
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Ahmad Dahlan 

Yogyakarta  

pelaksananya BAPSI 

Pendanaan belum mandiri 

Belum merupakan task force yang mengarah pada penjaminan 

mutu yang implementatif. 

Kelembagaan yang ada belum menampakkan sebagai 

lembaga penjaminan mutu melainkan sebatas lembaga 

kelengkapan tugas PR I. Ada beberapa perguruan tinggi 

keberadaan penjaminan mutu masih sebatas administratif 

karena difungsikan sebagai kelengkapan misalnya persyaratan 

mengajukan hibah 

Manual prosedur, kebijakan akademik, pedoman penjaminan 

mutu sudah ada. 

5. Universitas 

Muhammadiyah 

Magelang 

Kelembagaan bersifat rintisan dan belum ada kelengkapan 

fungsionaris. Karena itu belum ada tugas berarti yang dicapai. 

Perangkat misalnya pedoman akademik, standar kelulusan 

maupun petunjuk lainnya yang berhubungan dengan 

penjaminan mutu masih merupakan hasil karya jurusan 

sebagaimana lazimnya jurusan pada universitas lainnya. 

Satuan tugas yang khusus menangani penjaminan mutu pada 

tingkat jurusan belum ada, masih pada tingkat universitas 

sebagai bagian dari tugas PR I 

Pola prosedural penjaminan mutu belum ada 
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Data di atas apabila dikaitkan dengan perolehan hibah menunjukan 

korelasi, artinya pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan pada Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang kini berjalan karena didorong oleh karena perguruan 

tinggi yang bersangkutan memperoleh hibah sehingga perguruan tinggi di atas 

menunjukan juga peringkat perolehan hibah. Pada perguruan tinggi yang belum 

serius melaksanakan penjaminan mutu karena dorongan ekternal berupa hibah 

juga belum diperoleh atau apabila memperoleh jumlahnya relatif masih kecil. Ada 

kesejajaran bahwa apabila ada hibah ada pelaksanaan penjaminan mutu dan 

sebaliknya bila tidak ada maka tidak ada pula pelaksanaan penjaminan mutu di 

sebuh universitas Muhammadiyah. Pelaksanaan penjaminan mutu sebatas 

pemenuhan persyaratan perolehan hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan 

tinggi, belum sebagai kebutuhan. 

Apabila pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan dengan dikaitkan 

dengan bagaimana status profesionalitas perguruan tinggi yang bersangkutan 

nampaknya tidak selalu paralel, artinya apakah selalu perguruan tinggi yang 

melaksanakan penjaminan mutu dan lebih dahulu memulai melaksanakan jaminan 

mutu menunjukan juga tinggi pula tingkat profesionalitasnya? Hal ini tidaklah 

selalu demikian, sebab pelaksanaan penjaminan mutu dalam universitas 

Muhammadiyah bukanlah inisiatif internal tetapi lebih sebatas pelaksanaan 

tuntutan hibah. Dalam kaitan dengan hal ini pandangan dari Gill, Nicholas (2006: 

73) memberikan penjelasan sekaligus kriteria bahwa sebuah perguruan tinggi 

yang profesionalitas apabila pendidikan tinggi tersebut lebih memusatkan diri 

pada tiga aspek pengembangan pokok yaitu: 
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- Berbasis pengembangan pada pengetahuan 

- Kompetensi dalam tindakan profesional 

- Pengembangan refleksi 

Dikaitkan dengan kriteria ini tentunya harus dilihat apakah memang pelaksanaan 

penjaminan mutu diterapkan dalam kerangka upaya untuk meningkatkan mutu 

apakah sebatas pemenuhan administratif dalam kerangka penyelesaian program 

kerja yang ada dalam proposal yang telah diberi dana oleh Dikti. Keberadaan 

penjaminan mutu dalam universitas Muhammadiyah bukan sebagai penanda 

adanya kesadaran pentingnya kualitas dalam perguruan tinggi bersangkutan.  

Ada kecenderungan umum bahwa kesadaran dan realisasi penjaminan 

mutu terkait dengan tingkat kemajuan sebuah perguruan tinggi, sehingga ada 

kecenderungan semakin maju dan baik sebuah perguruan Muhammadiyah 

semakin tinggi pula kesadaran untuk menerapkan penjaminan mutu. Dari berbagai 

pernyataan yang muncul di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah 

memperlihatkan bahwa pada Perguruan tinggi Muhammadiyah yang belum maju 

penerapan penjaminan mutu belum menjadi prioritas yang harus dilaksanakan 

karena masih banyak persoalan mendasar yang harus dilakukan. Persoalan klasik 

misalnya mempertahankan jumlah mahasiswa agar tidak turun jumlahnya, 

persoalan kesejahteraan, maupun program peningkatan sarana prasarana. 

Akhirnya karena kebutuhan lembaga masih berkisar kepentingan 

mempertahankan eksistensi terutama fisik bangunan, menyebabkan penjaminan 

mutu belum disentuh. Dalam kaitan ini, Zainuri memberikan penegasan: 

Kesadaran tentang mutu dalam arti luas sesungguhnya sudah banyak dari 

teman-teman PTM yang menyadari sebagai sesuatu yang harus segera 
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dilakukan, namun entah apa alasannya tidak juga segera di mulai. Tapi 

harus diingat bahwa kesadaran mutu tidaklah harus diformulasikan dalam 

bentuk model penjaminan mutu yang selama kita tangkap seperti yang 

disodorkan oleh UGM. Kita tak boleh terjebak dengan bentuk-bentuk yang 

demikian. Penjaminan mutu harus diberi pengertian luas lo. Pokoke asal 

usaha menuju maju dan mengarah kualitas dapatlah dikatakan telah 

melakukan penjaminan mutu. Wah kalau penjaminan mutu dimaknakan 

dengan arti sempit seolah tergambar PTm tidak ada yang berbuat untuk 

peningkatan mutu. Apakah ada jaminan kalau di PTM ada penjaminan 

mutu dalam arti sempit itu sebagai pertanda telah melakukan peningkatan 

mutu ? ini pertanyaan besar sebab tidak sedikit niatan penjaminan mutu 

sebatas untuk perolehan dana saja kok.   

 

Apabila gambaran tersebut benar, maka gerakan jaminan mutu yang 

selama ini ada di berbagai universitas Muhammadiyah dikawatirkan bukan 

gerakan mutu tetapi hanya semacam proyek-proyek lainnya dalam hibah yang niat 

utamanya bukan sebagai instrumen mutu tetapi sekedar pencarian dana. Latar 

belakang dan motivasi yang demikian dalam lingkungan universitas 

Muhammadiyah sangat kuat karena memang dalam internal universitas 

Muhammadiyah sangat membutuhkan dana, entah apapun alasannya yang penting 

memperoleh dukungan dana. Perolehan dana menjadi daya tarik luar biasa bagi 

universitas Muhammadiyah karena sumber yang signifikan dan mungkin hanya 

dari sumber hibah itu. 

Dari data yang terkumpul menunjukan bahwa hanya pada perguruan tinggi 

yang mulai stabil dan mulai memasuki fase pengembangan akademik saja yang 
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merambah pada sektor garapan penjaminan mutu. Secara umum, model 

penjaminan mutu yang diterapkan digambarkan sebagai berikut: 

Standar                                              
 
Prosedur               

Input                          Proses                                produk yang  

                                                                           konsisten 

                                                          

penggarapan ulang 

Gambar 15. Model Penjaminan mutu dalam tahap proses 

 Pemikiran mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah dapat diidentifikasi 

merambah dalam tiga komponen yaitu : 

a. Peningkatan mutu mahasiswa yang menyangkut peningkatan pelayanan 

mahasiswa, peningkatan pemantauan kegiatan mahasiswa. Jangkuan 

layanan mahasiswa di Perguruan tinggi Muhammadiyah dipandang 

penting karena selama ini mahasiswa merupakan sumber eksistensi 

Perguruan tinggi Muhammadiyah mengingat pendanaan hampir 

sepenuhnya bersandar dari mahasiswa. Sedangkan pemantauan 

kegiatan mahasiswa dipandang penting juga karena sesungguhnya 

Perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan lembaga pencetak kader 

pendukung organisasi sehingga Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

merupakan wahana kaderisasi yang diharapkan sebagai penjaga 

ideologi Muhammadiyah. 

b. Peningkatan program pendidikan yang meliputi pengembangan 

kurikulum (curriculum development) dan perbaikan lingkungan belajar 
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mengajar (teaching and learning improvement). Faktor ini dipandang 

harus dikenai jaminan mutu karena inti kegiatan perguruan tinggi 

adalah proses pembelajaran. Selama ini terdapat banyak pemahaman 

bahwa kualitas banyak ditentukan oleh kualitas proses. 

c. Pingkatan mutu staf akademik yang merambah peningkatan kualitas 

dosen (faculty performance) dan peningkatan karya penelitian dan 

publikasi (research and extention). 

Tentu saja sebagai Perguruan tinggi Muhammadiyah harus sekaligus 

menambahkan dasar ideologi Muhammadiyah sebagai cerminan khusus selaku 

lembaga di bawah naungan gerakan Muhammadiyah. Fungsi Perguruan tinggi 

Muhammadiyah dalam konteks Muhammadiyah adalah berfungsi sebagai 

persemaian kader yang diharapkan mampu menjaga kelangsungan ideologi 

Muhammadiyah sekaligus penerus perjuangan Muhammadiyah.  

 Menurut Moch.Anwar (2003) selaku tokoh dalam pemikiran jaminan mutu 

di lingkungan Perguruan tinggi Muhamadiyah serta sekaligus sebagai desainer 

penjaminan mutu Gadjah Mada, pelaksanaan jaminan mutu dalam Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah secara umum meliputi langkah urutan sebagai berikut: 

1. Input, yaitu penyusunan kriteria, persyaratan serta sistem penyaringan 

calon mahasiswa yang akan diterima perguruan tinggi yang 

bersangkutan agar perguruan tinggi tersebut hanya menerima calon 

mahasiswa sesuai dengan standar penerimaan mahasiswa yang 

ditargetkan. Pelaksanaan jaminan mutu dalam bidang input ini sangat 

berat bagi Perguruan tinggi Muhammadiyah sebab di samping 
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penerimaan kuantitas mahasiswa baru merupakan income terbesar yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah, juga kuantita mahasiswa merupakan jaminan bagi 

terselenggaranya program studi. Selama ini banyak program studi yang 

menerima mahasiswa tanpa seleksi apapun keadaannya karena memang 

program studi yang tersedia sudah tidak banyak diminati 

mayarakat/calon mahasiswa. Terhadap aspek input ini biasanya 

Perguruan tinggi Muhammadiyah menggunakan standar penerimaan 

yang variatif yang tidak berlaku secara universiter. Sedangkan seleksi 

dosen dalam beberapa kasus seringkali tidak tidak ketat sebab kualifikasi 

dosen yang sesuai tidak mudah ditemukan. 

2. Proses, yaitu penyusunan kegiatan terkait dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran dan pemrosesan input. Dalam 

bidang ini sangatlah variatif bidang yang diterapkan dalam kerangka 

penjaminan mutu di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Hal ini terjadi 

bukan hanya karena dipengaruhi oleh kemampuan Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah bersangkutan tetapi juga pada kreativitas masing-

masing. Secara keseluruhan penjaminan proses masih bersikap 

kuantitatif, misalnya mematok kegiatan perkuliahan dalam jumlah 

tertentu ( 12 kali pertemuan) tanpa mempertimbangkan apakah materi 

masih layak dikuliahkan oleh dosen. Aspek kualitatif belum mampu 

diaplikasikan secara menyeluruh. 
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3. Output yaitu upaya penjaminan yang mengupayakan agar lulusan yang 

dihasilkan sesuai dengan standar yang diharapkan. Rambahan terhadap 

aspek ini biasanya masih sulit direalisir apalagi pada Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah yang masih belum maju. Perangkat terhadap 

pengukuran mutu belum mampu dibuat oleh sebagian besar Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah yang ada. Selama ini untuk Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang sudah maju pengukuran kualitas lulusan masih 

dilihat pada dua aspek yaitu masa lama studi dan masa tunggu sebelum 

memperoleh pekerjaan. Penanganan secara mandiri atas kegiatan ini 

biasanya bersamaan dengan proyek hibah mengingat pendanaan menuju 

penggarapan itu mahal. Akibatnya banyak Perguruan tinggi Muham 

madiyah tidak mampu melakukannnya dalam bentuk program yang 

diselenggarakan secara mandiri. ( Moch. Anwar, 2003: 37). 

 



 
 

216 
 

BAB V 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN   

 
 
 
 Dalam bab ini diuraikan analisis atas data yang ditemukan. Berdasarkan 

analisis melalui sudut pandangan PTM, disimpulkan hal-hal terkait dengan unsur-

unsur yang harus dijaminkan dalam penjaminan mutu dan proses pelaksanaannya 

di masing-masing Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sehingga akhirnya 

ditemukan model penjaminan mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Analisis 

dan pembahasan dilakukan secara simultan untuk setiap perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang dijadikan sasaran penelitian, sehingga diharapkan dapat 

menggambarkan bagaimana proses penjaminan mutu pada PTM, unsur yang 

dijaminkan dan model penjaminan mutu universitas Muhammadiyah. 

 Penelitian berlangsung sebanyak dua tahapan yang mencakup tahap 

pertama yaitu mengkaji secara mendalam unsur yang harus ada dalam penjaminan 

mutu serta proses dan model penjaminan mutu di masing-masing Perguruan tinggi 

Muhammadiyah dalam lingkup area penelitian. Tahapan kedua, melakukan 

analisis dan pembandingan data di seluruh sasaran penelitian secara lintas situs 

untuk menemukan model dasar penjaminan mutu yang dijalankan di Perguruan 

tinggi Muhammadiyah. Pelaksanaan pengumpulan data berlangsung selama 

delapan bulan mulai Oktober  2006 sampai Juni 2007. 

Masa pengumpulan data melalui angket relatif singkat sebab dengan 

menggunakan isian, pengisian angket dapat diselesaikan segera. Pengisian angket 

dapat berlangsung lebih singkat karena peneliti dapat berkordinasi dengan 

pengelola Perguruan tinggi Muhammadiyah setempat untuk pengumpulannya. 
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namun untuk pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara maupun 

dokumentasi memerlukan waktu cukup lama sebab peneliti harus langsung yang 

menjalaninya dan harus berkali-kali ke kancah. 

Sebagai konskwensi mekanisme pengumpulan data yang menempuh pola 

analisis mengalir (flow analysis model), akan terjadi penulisan data secara 

berulang dan perubahan narasi sesuai dengan perkembangan dan masuknya data 

yang masuk. Langkah pengecekan dan konfirmasi data merupakan langkah 

penting dalam pembahasan hasil pengumpulan data untuk memperoleh 

kesimpulan yang paling signifikan serta memperoleh data yang memiliki 

keabsahan tinggi.   

 Kegiatan tahap pertama yaitu melakukan kajian mendalam terkait dengan 

unsur-unsur penjaminan mutu melalui ekplorasi teoritik yang terkait dengan 

indikator penjaminan mutu. Sumber yang dijadikan acuan di samping buku 

pegangan juga sumber internet maupun narasumber yang dipandang membidangi 

seperti pakar dari penjaminan mutu Universitas Gadjah Mada. Kajian mendalam 

ini dimanfaatkan ke dalam dua fungsi yaitu fungsi penguatan kajian teoritik yang 

dipergunakan dalam disertasi ini dan fungsi komplementer dalam penyusunan 

angket penjaminan mutu. Kajian ini ditempuh untuk menemukan konsep pokok 

penjaminan mutu perguruan tinggi di lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah sehingga diharapkan akan diperoleh konsep yang komprehensif 

dan aplikatif. 

 Tahapan kedua yang merupakan kegiatan awal dari analisis selama dan 

setelah data terkumpul. Tahapan ini kegiatan utamanya adalah mereviu tingkat 
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pemahaman Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam lingkup area penelitian 

terhadap konsep penjaminan mutu. Hasil reviu akan berguna sekali dalam 

memetakan sejauh mana laju penyelenggaraan penjaminan mutu. Walaupun ada 

kecenderungan teoritis yang menyatakan bahwa format penjaminan mutu sangat 

situasional (Arcaro, S. Jerome. 1995: 27), namun dalam realitanya pada Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang belum maju diperoleh kenyataan bahwa model 

penjaminan mutu masih sangat sederhana. Faktor utama penyebabnya adalah 

perguruan tinggi bersangkutan belum memikirkan aspek penjaminan mutu sebagai 

prioritas, ada aspek lain yang lebih didahulukan misalnya dalam pembangunan 

sarana fisik misalnya. Fenomena ini terbukti apabila membandingkan alokasi dana 

yang dibelanjakan antara pembangunan fisik dengan anggaran jaminan mutu. 

 Pada lingkungan masyarakat tertentu, kualitas internal yang dibangun 

melalui penjaminan mutu perguruan tinggi belum dianggap penting, justru yang 

penting adalah bagaimana tersedia bangunan fisik/gedung yang megah dan 

masyarakat menganggap bahwa cerminan mutu dilihat dari kemegahan gedung 

bukan bagaimana kualitas penyelenggaraannya. Kualitas internal dalam 

penyelenggaraan pendidikan pada umumnya tidak nampak langsung bisa dilihat 

sehingga pesona kualitas belum menjadi daya tarik masyarakat. Terhadap 

fenomena masyarakat yang demikian, Perguruan tinggi Muhammadiyah berusaha 

mengimbanginya dengan memprioritaskan ketersediaan sarana gedung sebagai hal 

yang pokok. 

 Tahapan ketiga yaitu kegiatan mempolakan penjaminan mutu di Perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang dijadikan kancah penelitian. Langkah ini dilakukan 
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pada setiap perguruan tinggi yang menjadi sasaran penelitian. Hal ini tentunya 

hanya bagi Perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah menerapkan penjaminan 

mutu. Tentunya melalui pemolaan penjaminan mutu ini diperoleh beragam model 

penjaminan mutu. Model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah 

yang bersifat situasional tentunya tidak mungkin akan mencerminkan 

keseragaman walaupun dalam payung Muhammadiyah. Setelah masing-masing 

model penjaminan mutu perguruan tinggi diketahui, selanjutnya berdasarkan 

masukan tentang aspek yang harus dijamnkan dalam penjaminan mutu dari 

informan di masing-masing perguruan tinggi dapat dirumuskan model penjaminan 

mutu ala Muhammadiyah. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kesamaan 

langkah dalam upaya menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi 

Muhammadiyah. Adapun kesamaan yang dimaksud adalah: 

a. Selalu ada upaya perumusan standar mutu yang dipandang baik 

b. Selalu ada kordinasi dengan BPH dalam perumusan standar ideologi 

c. Selalu ada perumusan program penjaminan mutu ideologi melalui 

kurikuler Al Islam dan Ke-Muhammadiyahan 

d. Selalu ada audit akademik melalui ujian maupun response lainnya 

e. Ada upaya peningkatan mutu melalui program pengembangan akademik 

dosen. Di beberapa Universitas Muhammadiyah telah dilakukan upaya 

penelusuran untuk peningkatan mutu secara terus menerus.  

 Walaupun telah ada bentuk hipotetik penjaminan mutu yang merupakan 

tawaran pola penjaminan mutu saat workshop penjaminan mutu di lingkungan 

Muhammadiyah, namun dalam perkembangan berikutnya tentu akan muncul 
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model baru yang disesuaikan dengan perkembangan mutakhir. Model penjaminan 

mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada merupakan kombinasi teoritik 

dengan pandangan dan situasi internal dari Perguruan tinggi Muhammadiyah yang 

dicerminkan dalam data  yang masuk. 

 Pelaksanaan pengumpulan data melalui dua tahapan yaitu pengumpulan 

data melalui angket yang ditujukan kepada informan dan pengumpulan melalui 

interviu. Namun demikian pelaksanaan pengumpulan data tidaklah berlangsung 

secara terpisah sebab ketika awal penyebaran angket dapat pula terjadi dialog 

dengan pimpinan perguruan tinggi sehingga dimungkinkan interviu dilaksanakan. 

Demikian pula ketika pengambilan angket dilakukan sekaligus pula di dalamnya 

pelaksanaan interviu. Pelaksanaan pengumpulan data terutama melalui interviu 

pada umumnya dilaksanakan berkali-kali karena dalam pengolahan data terutama 

saat reduksi dan kategorisasi masih diperlukan penambahan dan penajaman data. 

Sebagian besar waktu terkuras pada tahapan interviu ini. Kendala utama 

pengumpulan melalui interviu adalah masalah waktu dan tidak mudahnya 

menemui pejabat Perguruan tinggi Muhammadiyah.    

 

A. Pemahaman Mutu Dalam Lingkungan Universitas Muhammadiyah 
 

Dalam kajian mengenai pemahaman mutu universitas Muhammadiyah 

menunjukkan bahwa  kefahaman mutu pada Perguruan tinggi Muhammadiyah 

terdapat kesejajaran dengan peringkat PTM. Hasil análisis berdasarkan peringkat 

yang dihitung atas dasar nilai akreditasi sekaligus menunjukan kualitas perguruan 



221 
 

 
 

tinggi Muhammadiyah. Peringkat mutu yang dijadikan argumentasi kefahaman 

untuk universitas Mahammadiyah tersajikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 19. Peringkat Universitas Muhammadiyah berdasar Nilai akreditasi 
Program studi 

 
UR
UT 

UNIVER 
SITAS 

NILAI 
AKREDITASI 

NILAI x SKOR JML JML 
PROG
DI  A B C D A B C D 

1. U M S 6 20 1 0 28 57 2 0 87 27 

2. U M Y 3 11 3 0 12 33 6 0 51 17 

3. UM PWK 0 6 10 0 0 18 20 0 38 16 

4. U A D 0 10 3 0 0 30 6 0 36 13 

5. U M M 0 4 2 0 0 12 4 0 16 6 

6. U M P R 0 2 4 1 0 6 8 1 15 7 

Sumber : data BAN yang telah diolah kembali,  

Keterangan: konversi A = 4  B = 3 , C = 2  D= 1 

Kesimpulan atas data yang terkumpul melalui dokumen yang diolah dari 

BAN-PT menunjukkan bahwa peringkat atas kategori universitas Muhammadiyah 

bermutu sekaligus memperlihatkan gambaran atas tingkat keterfahaman mutu. 

Pada umumnya universitas Muhammadiyah yang ada diperingkat atas telah 

menjalankan penjaminan mutu sebagai manifestasi kesadaran atas mutu. 

Kesimpulan ini terutama mendasarkan fakta riil yang terobservasi di masing-

masing universitas Muhammadiyah. Kebetulan sekali faktanya menunjukan 

bahwa universitas Muhammadiyah yang telah melaksanakan penjaminan mutu 

bahkan telah memilikomodel penjaminan mutu adalah universitas 

Muhammadiyah yang peringkat mutunya baik. Apabila dikaji lebih jauh 

kesimpulan yang didasari oleh angket yang disebarkan dan diperkuat dengan data 

dari BAN-PT memberikan penjelasan bahwa secara kualitatif peringkat tersebut 
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ada keterkaitan antara kemegahan bangunan fisik, jumlah perolehan hibah, 

layanan akademik dengan mutu universitas.  

 Dalam fakta yang berbeda menunjukan bahwa peringkat yang didasari 

oleh aspek kuantitatif misalnya jumlah dosen yang berkualifikasi maupun jumlah 

mahasiswa aktif tidaklah memberikan gambaran kesimpulan yang sejajar dengan 

temuan melalui instrumen pengumpulan data yang telah ditempuh dalam 

penelitian ini. Berikut ini disajikan peringkat universitas Muhammadiyah yang 

menjadi sasaran penelitian berdasarkan 3 faktor yaitu: jumlah dosen, jumlah dosen 

berkualifikasi S2, jumlah dosen berkualifikasi S3. 

  Tabel 20. Kualitas Universitas Muhammadiyah berdasar aspek tertentu tahun 
2007 

 
               DOSEN     UMS UMY UMPWK UAD   UMPR    UMM 
 

                     695          323    220            523     97        246 

                  S2           336          184    115            165          37           120 

                  S3           66             10     5             13            1             7 

  
Berdasarkan angket yang disebarkan kepada informan baik terhadap 

Rektor,  Dekan, Dosen dan mahasiswa yang tersebar di enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah serta dilakukan analisis dengan menggunakan rerata diperoleh 

kesimpulan atas unsur yang seharusnya memperoleh penjaminan mutu. 

Kesimpulan atas unsur yang seharusnya dijamin mutunya disajikan dalam tabel 

untuk setiap universitas Muhammadiyah yang dijadikan sasaran penelitian secara 

berturut mulai Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Universitas 

Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMPWK), Universitas Muhammadiyah 
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Purworejo (UMP), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Selanjutnya 

sajian tabel diakhiri dengan sajian tabel yang menyajikan pandangan secara utuh 

dari seluruh pandangan tentang unsur yang dikenai penjaminan mutu Perguruan 

tinggi Muhammadiyah.  

 Dari enam Universitas Muhammadiyah yang menjadi sasaran penelitian  

diperoleh data dokumenter berupa peringkatan potensi universitas, pedoman 

pelaksanaan penjaminan mutu maupun produk akademik lainnya. Dalam 

pengurutan potensi ini didasarkan pada pencapaian indikator tertentu yaitu jumlah 

dosen tetap, jumlah buku yang dimiliki dan jumlah mahasiswa aktif yang dimiliki. 

Sebenarnya ada indikator lain misalnya dengan mendasarkan pada perolehan 

peringkat akreditasi. Berdasarkan pendokumentasian atas indikator 3 aspek yang 

dikembangkan di atas ditemukan kategori urutan  sebagai berikut: 

Tabel 21. Peringkat Perguruan tinggi Muhammadiyah berdasar  3 indikator 
tertentu 

 
No Nama Universitas Muhammadiyah Nilai 
1.      Univ. Muhammadiyah Magelang                                 83                           

2.      Univ. Muhammadiyah Purworejo                                 87 

3.      Univ. Muhammadiyah Yogyakarta                               104 

4.      Univ. Muhammadiyah Surakarta                                  118 

5.      Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta                                  95  

6.      Univ. Muhammadiyah Purwokerto                                97 

             

Keterangan : 
 UMM  = Universitas Muhammadiyah Magelang 
 UMPR  = Universitas Muhammadiyah Purworejo 
 UMPWK = Universitas Muhammadiyah Purwokerto 
 UMS  = Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 UAD  = Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
 UMY  = Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
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Berdasarkan nilai yang diolah dari data angket yang telah terkumpul diketahui 

bahwa nilai dari enam Perguruan tinggi Muhammadiyah yang memperoleh nilai 

tertinggi adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nilai 118 diikuti 

oleh UMY dengan nilai 104. Peringkat lengkap berdasarkan perhitungan tabel 21 

peringkat universitas Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 

 1. Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 3. Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

 4. Universitas Ahmad Dahlan 

 5. Universitas Muhammadiyah Purworejo 

 6. Universitas Muhammadiyah Magelang 

Peringkat Universitas Muhammadiyah ini kaitannya dengan tujuan 

penelitian juga mencerminkan tentang keterlaksanaan penjaminan mutu 

universitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Universitas Muhammadiyah yang 

berada pada urutan tiga sampai enam memberikan gambaran bahwa universitas 

tersebut belum ada model penjaminan mutu yang terstruktur formal, artinya 

pelaksanaan penjaminan mutu pada Perguruan tinggi Muhammadiyah urutan 

empat sampai enam masih diterapkan pola tradisional yaitu hanya dijamin 

misalnya dengan evaluasi semesteran, adanya pedoman akademik pada umumnya, 

belum tersedia kantor yang khusus melakukan tugas dan mendesain penjaminan 

mutu. Kondisi realita di lapangan memang memperlihatkan bahwa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta lebih baik daripada Universitas Muhammadiyah 
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Magelang misalnya. Hal ini kesan yang ada dalam masyarakatpun mengiyakan 

demikian.  

Dari Universitas yang peringkatnya di bawah urutan ke dua dalam 

pengumpulan data melalui interviu menunjukan bahwa kegiatan penjaminan mutu 

masih terkonsentrasi dan terpadu sebagai tugas Pembantu Rektor I. Perkembangan 

demikian sebelumnya juga dialami oleh universitas yang lebih maju sehingga 

universitas peringkat ataspun sebelumnya melakukan hal yang sama. Maryadi 

selaku Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Surakarta yang merupakan 

Universitas Muhammadiyah terkemuka di Indonesia menegaskan bahwa 

 “…pada periode awal 2005 Universitasnya  belum menempatkan 

penjaminan mutu sebagai area kegiatan yang mandiri sebagai kantor 

khusus tetapi menginduk dalam tugas Pembantu Rektor bidang 

akademik”.8).  

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rektor UMY. Hanya keduanya 

dalam tugas penjaminan mutu antara UMS dan UMY memiliki perbedaan dalam 

mekanisme dan cakupan tugas. Pada UMS lebih mengarah pada penjaminan mutu 

(Quality Assurance), sedangkan pada UMY lebih sebagai pengontrol mutu 

perguruan tinggi (Quality Control). Demikian terdapat perbedaan pada fokus 

unsur yang dikenai penjaminan mutu. Pada UMS menekankan pada unsur 

pembelajaran sedangkan UMY menfokuskan pada pengawasan pendanaan. 

Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menekankan pada 

model Quality Control, melaksanakan perbaikan mutu dengan melalui kontrol 

pelaksanaan sehingga pelaksanaannya berusaha untuk tidak terjadi kesalahan. 
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Sedangkan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta menekankan Quality 

Assurance yang berusaha untuk menghasilkan produk layanan pendidikan yang 

memuaskan pelanggan. Batas perhatian yang menjadi fokus dalam perbaikan 

mutu dari dua Universitas Muhammadiyah ini dalam pelaksanaannya  tidaklah 

nampak secara jelas sebab pemahaman tentang perbedaan tersebut juga tidak 

terlalu mendalam dan pelaksanaan tidak murni quality assurance atau quality 

control. Itulah sebabnya setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah sering 

mengambil bentuk khas dan tersendiri. Kreasi tim pengelola penjaminan mutu 

yang dipercaya oleh lembaga untuk mengkreasi peningkatan mutu akan mendisain 

model penjaminan mutu sesuai dengan kapasitas dan situasi yang melingkupi. 

Dalam kaitan ini Charles, Hoy (2000: 35) memberikan gambaran tentang batas 

pelaksanaan mutu dalam skema berikut ini: 

 
Developing New Quality Strandards 
                                                                               Problem solving and 
TQM Systems                                                          opportunity finding 
 
Quality Assurance                             Constant 
                                                        Improvement 
Quality Control           Prevention 
             Detection 
 
Gambar 16. Pengembangan mutu dan konsentrasi kegiatan mutu  
 

Hal yang menarik dari simpulan tentang proses pelaksanaan penjaminan 

mutu, bahwa belum tentu pada Universitas yang maju dan memiliki kesadaran 

mutu tinggi dengan sendirinya mencerminkan sistem penjaminan mutu yang 

mapan dan lengkap. Dalam kenyataan lembaga penjaminan mutu yang 

dilaksanakan di universitas Muhammadiyah ini sebatas melaksanakan program 
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hibah bersaing yang didalamnya mengharuskan ada pelaksanaan penjaminan mutu 

(Universitas Ahmad Dahlan. 2007). 

Kecenderungan yang menunjukan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu 

belum terdorong dari internal tetapi masih sebatas melaksanakan program 

proposal nampak misalnya dalam berbagai form yang dimunculkan selalu berlabel 

TPSDP, khusus Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional 

(P3AI). Label ini memperjelas kesimpulan bahwa semua kegiatan pelaksanaan 

penjaminan mutu dimaksudkan untuk memenuhi program tuntutan hibah. 

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di Universitas 

Muhammadiyah seharusnya dilaksanakan dengan berbasis kebutuhan mutu yang 

oleh PTM perlukan namun pelaksanaan penjaminan mutu PTM tersebut justru 

mengikuti program yang disetujui dalam proposal penjaminan mutu yang saat ini 

didanai oleh Dikti. Menurut pengakuan Dwi Sulisworo selaku penanggung jawab 

pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Teknik UAD menyatakan bahwa: 

 “…sebagian besar pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas 

Muhammadiyah berlangsung karena adanya upaya pelaksanaan program 

proposal yang disetujui pihak Dikti”.9).  

Fakta demikian memang sulit dihindari sebab titik awal pelaksanaan 

penjaminan mutu memang niatannya untuk kepentingan hibah bukan niat lainnya. 

Karenanya dalam implementasi penjaminan mutu terkadang meninggalkan realita 

empirik  situasional penjaminan mutu yang diperlukan oleh Perguruan tinggi 

Muhammadiyah bersangkutan. Berdasarkan realita yang demikian, maka dapat 

dikatakan sesungguhnya dalam Universitas Muhammadiyah umumnya 



228 
 

 
 

menunjukan bahwa budaya mutu belum mengakar dan berkembang pada tingkat 

bawah. 

Menurut pandangan Sayuti “…penjaminan mutu harus segera 

dilaksanakan di lingkungan universitas Muhammadiyah dan akan sangat lama bila 

menunggu didanai oleh Dikti serta tidak perlu harus menunggu tumbuhnya 

budaya mutu. Pelaksanaan penjaminan mutu harus dimulai dari pimpinan 

universitas dan bersifat paksaan dalam bentuk kontrak prestasi. Dengan demikian 

setiap rektor sebelum menjabat harus memberikan kesanggupan dalam bentuk 

kontrak untuk mampu menyelesaikan sejumlah indikator mutu perguruan tinggi 

misalnya harus dalam periodisasi jabatan rektor mampu menyekolahkan dosen 

studi lanjut sekian persen, menaikkan peringkat akreditasi yang lebih tinggi sekian 

persen dan sebagainya. Tanpa mekanisme yang demikian sangat sulit 

menumbuhkan penjaminan mutu yang bertumpu dari budaya mutu dalam 

lingkungan Muhammadiyah”. 10). 

 
Bentuk kontrak kerja yang demikian bukan hal baru dalam universitas 

Muhammadiyah, karena itu terhadap pelaksanaan penjaminan mutu dapat pula 

diterapkan bentuk kontrak tersebut. 

 
“…Lebih lanjut Sayuti tegaskan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi 

bukan pekerjaan sebuah universitas Muhammadiyah tetapi merupakan pekerjaan 

Majelis Dikti yang harus disosialisasikan dalam program Majelis Dikti 

Muhammadiyah secara bertahap dan berkesinambungan”.    

 
Keragaman penyelenggaraan penjaminan mutu serta perbedaan 

mekanisme maupun cakupan unsur yang harus dikenai penjaminan mutu ini dapat 

dipandang wajar dan mungkin terjadi. Hal ini ditegaskan dalam pandangan teori 

pemotivasional dengan apa yang disebut homeostatis. Dalam pemahaman 

homeostatis bahwa munculnya respon kegiatan yang berbeda atas stimulan yang 
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sama akan terjadi karena setiap lembaga selalu melakukan keseimbangan baru 

akibat adanya serapan baru dari ekternal. Dengan demikian dengan adanya 

kebijakan penjaminan mutu yang dianggap sebagai serapan baru akan 

menyebabkan keharusan sebuah universitas Muhammadiyah melakukan 

keseimbangan baru agar keberadaan universitas bersangkutan tetap terjaga. 

Sedangkan langkah upaya menyeimbangan yang dilakukan setiap  Universitas 

Muhammadiyah akan berbeda-beda tergantung tingkat ketidakseimbangan yang 

terjadi (J. Winardi. 2001: 26-27). 

Berdasarkan pada teori di atas maka walaupun universitas tersebut sudah 

besar dan seharusnya mulai memasuki pengembangan kualitas misalnya dengan 

mulai mengembangkan penjaminan mutu, namun dalam realitanya ternyata 

tidaklah demikian adanya. Universitas yang besarpun belum tentu kemudian serta 

merta menyelenggarakan penjaminan mutu. Hal ini karena dalam universitas 

bersangkutan tidak terjadi ketidakseimbangan sehingga tidak perlu membuat 

kegiatan baru sebagai penyeimbang dalam bentuk penjaminan mutu. Barangkali 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang besar inipun tidak akan di tahun 2006 

melaksanakan penjaminan mutu apabila ternyata proposal yang diajukan ke P3AI 

Direktorat ketenagaan Dikti tidak disetujui. Demikian pula pada Universitas 

Ahmad Dahlan yang memang merupakan Perguruan tinggi Muhammadiyah yang 

sedang berkembang. Diterima atau ditolaknya proposal hibah dalam teori di atas 

dipandang sebagai faktor penyebab ada tidaknya penyeimbangan.  

Resonansi perolehan dana bagi universitas manapun sangat luar biasa baik 

dalam peningkatan mutu dosen maupun dalam perbaikan sarana prasarana. 
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Banyak dosen yang kemudian dapat melanjutkan studi ke luar negeri maupun 

insentif mutu lainnya. Nampaknya aspek ekternal berupa paksaan atau 

dikondisikan dari luar yang diwujudkan dalam bentuk persyaratan kepesertaan 

pengajuan proposal inilah yang merupakan faktor kuat munculnya penjaminan 

mutu di universitas Muhammadiyah.sangat sulit dibayangkan sebuah universitas 

Muhammadiyah dapat menyekolahkan puluhan dosen studi lanjut (S2/S3) ke luar 

negeri tanpa hibah dari ekternal. Akhirnya kehadiran faktor hibah tidak bisa 

dielakkan sesungguhnya merupakan faktor pokok tumbuhnya pelaksanaan 

penjaminan mutu.      

Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam survei yang dilakukan 

peneliti ditemukan bahwa dokumen yang disusun tidak lengkap dalam 

pelaksanaan penjaminan mutu (tersedia hanya manual prosedur evaluasi Proses 

Belajar Mengajar, instruksi kerja evaluasi Proses Belajar Mengajar, pedoman 

evaluasi diri). Jika dibandingkan dengan Universitas Gadjah Mada yang di 

dalamnya didokumentasikan mulai unsur kebijakan akademik, stándar akademik, 

manual prosedur akademik dan manual mutu, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang berfokus pada proses pembelajaran nampak belum tersusun 

standar akademik  yang dijadikan acuan untuk pengukuran mutu. Selama ini 

ukuran mutu pembelajaran bertumpu pada hasil evaluasi terhadap dosen oleh 

mahasiswa dan jumlah tatap muka perkuliahan yang berhasil dijalani oleh dosen 

(Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2006). 

Mendasarkan pada realita bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pada 

Universitas Muhammadiyah yang seringkali tidak lengkap dan kurang sempurna 
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tersebut, ditambah lagi dalam penunjukan personil yang mengelola tidak 

berdasarkan pengangkatan yang berbasis keahlian di bidangnya maka hal ini 

menunjukan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Mahammadiyah 

lebih sekedar mengimplementasikan program proposal yang mengedepankan 

produk semata. Dalam dokumen yang diperoleh oleh peneliti di Universitas 

Muhammadiyah menunjukan bahwa pengelola penjaminan mutu yang lebih 

banyak menggarap bidang pembelajaran ternyata pengelola berasal dari bidang 

hukum yang tidak menguasai bidang pendidikan. Fakta ini menyimpangi tuntutan 

mutu yang mengharuskan adanya profesionalitas pengelola. Karenanya 

penjaminan mutu yang ada sesungguhnya belum bisa dianggapsebagai gerakan 

mutu yang sebenarnya. 

Dalam tataran pelaksanaan penjaminan mutu memang Universitas 

Muhammadiyah telah membentuk task force pada tingkat jurusan Namun tugas 

utamanya sebagai tim audit akademik belum dilaksanakan. Task force sebatas 

melaksanakan program bukan mengaudit pelaksanaan. 

Penjaminan mutu secara komprehensif (akademik dan ideologi) dalam 

perguruan tinggi Muhammadiyah sangat penting karena mengingat pendidikan 

bukan semata bertujuan akademik saja tetapi keutuhan person (Adhina, Bloom. 

2007: 2).  

Sebaliknya apabila mengamati pelaksanaan penjaminan mutu di 

Universitas Ahmad Dahlan, memperlihatkan bahwa dokumen penjaminan mutu 

pada lembaga ini sudah lengkap sampai detail, Namun dalam realita 

pelaksanaannya belum sebagus yang terdokumenkan. Kelengkapan dokumen 



232 
 

 
 

bertujuan untuk keperluan tuntutan proposal yang mengharuskannya. Dengan 

demikian memperlihatkan bahwa UAD cenderung lengkap secara administrasi 

tetapi belum teraplikasikan secara penuh. Hal ini Safar Nasir (Kepala Humas 

UAD) menyatakan: 

…. Fakta terjadinya munculnya perbedaan antara dokument dengan 

pelaksanaan penjaminan mutu disebabkan karena dua hal. Pertama 

lengkapnya dokumen penjaminan mutu pada Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta karena kegiatan melengkapi dokumen penjaminan mutu 

merupakan upaya melaksanakan program hibah A1 dan A2 khususnya 

pada Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi. Sehingga terkesan bahwa 

penjaminan mutu yang diterapkan pada Universitas Ahmad Dahlan 

merupakan duplikat apa yang dikerjakan oleh Fakultas Teknik.11).  

 

Kemunculan kelengkapan administrasi pelaksanaan penjaminan mutu pada 

UAD sangat diwarnai oleh Fakultas teknik dan Ekonomi. Latar belakang aturan 

dan kebijakan Fakultas Teknik sangat menonjol. Barangkali apabila tidak ada 

Fakultas Teknik dan Ekonomi yang memenangkan hibah A1 dan A2 terkait 

dengan jaminan mutu agak sulit untuk muncul penyelenggaraan penjaminan mutu 

di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan (Universitas Ahmad Dahlan.2007). 

ketika ditanyakan tentang adopsi dokumen pelaksanaan penjaminan mutu dalam 

Universitas Admad Dahlan dari Fakultas teknik dan Ekonomi, Widodo selaku 

Pembantu rektor bidang akademik menegaskan: 

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

dokumen itu yang tidak ada masalah, toh pelaksana penjaminan mutu 

dalam universitas ini kan mereka yang buat dokumen di universitas ini. 

Dalam kondisi Rektor yang tidak menghendaki adanya pengurusan 

penjaminan mutu yang mandiri di bawah kantor khusus, maka cara adopsi 
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kan lebih hemat, lebih cepat terwujud. Kebijakan penjaminan mutu di 

universitas ini kan penjaminan mutu tak perlu tersendiri. Oleh karena itu, 

pelaksanaan penjaminan mutu diurus oleh BAPSI sedangkan pengelola 

BAPSI adalah Dekan Teknik, maka pas to kalau dokuemn yang mereka 

hasilkan dioper untuk universitas” 

 

Secara signifikan nampak bahwa yang sangat mendorong pelaksanaan 

penjaminan mutu pada UAD adalah perolehan dana dari hibah dari Dikti. Dalam 

pelaksanaan penjaminan mutu di UAD ini misalnya diketahui bahwa penjaminan 

mutu di UAD di bawah BAPSI (Biro akademik dan Pengembangan Sistem 

informasi) langsung dikelola oleh dosen Teknik demikian juga tidak ada 

ketersediaan dana khusus yang cukup untuk penjaminan mutu sedangkan apabila 

Universitas Muhammadiyah melaksanakan penjaminan mutu memerlukan dana 

yang besar. Alokasi dana yang disediakan oleh UAD dalam penjaminan mutu 

sebenarnya adalah dana penyerta karena UAD memenangkan hibah sebagai bukti 

dana pendamping. 

Fenomena pelaksanaan penjaminan mutu muncul bukan karena komitmen 

terhadap budaya mutu tetapi karena memenangkan hibah sebagaimana ada pada 

sebagian Universitas Muhammadiyah. Komitmen-komitmen berupa dana 

pendamping yang jumlahnya milyaran rupiah sebatas komitmen bersyarat karena 

adanya keharusan dari setiap permohonan ajuan hibah. Dengan kata lain tidak 

mungkin ada dana sebesar itu untuk pelaksanaan penjaminan mutu di universitas 

Muhammadiyah bila tanpa ada motivasi perolehan hibah. Dana tersebut hanya 

keluar (cair) kalu memang jelas turun dana hibah. Bagi universitas 
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Muhammadiyah cukup sulit mengadakan dana sebesar itu sebab akan terjadi 

disalokasi yang dapat membahayakan opersional universitas. 

Sebaliknya pada lembaga /Universitas Muhammadiyah yang tidak 

memenangkan hibah maka kecenderungan untuk menyelenggarakan penjaminan 

mutu juga kecil bahkan tidak ada. sehingga terdapat simpulan korelasional bahwa 

adanya penjaminan mutu lebih disebabkan karena dorongan ekternal yaitu upaya 

melaksanakan program hibah yang di dalamnya menuntut diadakannya 

penjaminan mutu. Simpulan ini diperkuat adanya fenomena pada Universitas- 

Universitas Muhammadiyah wilayah Indonesia timur. Hampir keseluruhan 

Universitas Muhammadiyah kawasan timur Indonesia belum menyelenggarakan 

penjaminan mutu karena belum ada yang memenangkan hibah yang 

mengharuskan penyelenggaraan penjaminan mutu. Dalam kaitan dengan 

pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan tinggi Muhammadiyah ini, Dwi 

Sulisworo menegaskan: 

“… ya mau gemana lagi memang kita kekurangan dana untuk penjaminan 

mutu sehingga kalau pelaksanaan penjaminan mutu nebeng dengan dana 

Dikti itu terasa lebih baik daripada tidak”.13). 

Apa Universitas Muhammadiyah tersebut karena belum disosialisasikan 

wacana tentang penjaminan mutu sehingga tidak melaksanakan penjaminan mutu 

di lembaganya? Ternyata bukan demikian sebabnya, universitas tersebut telah 

diberikan penataran dan sosialisasi penjaminan mutu. Nampaknya komitmen baru 

tumbuh apabila ada dorongan dari ekternal misalnya kewajiban dari pemberi 

hibah tertentu. Menurut data dari Dikti menunjukan bahwa sampai tahun 2006 
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telah dilaksanakan sosialisasi penjaminan mutu di PTS sebanyak 623 PTS yang 

tersebar di 12 kopertis serta 82 Poltek seluruh Indonesia. 

Pelaksanaan penjaminan mutu di universitas Muhammadiyah tidak semata 

dilatar belakang dengan komitmen dan kesadaran semata tetapi diperlukan modal 

awal lebih dahulu. Sehingga bagi mereka yang tidak punya modal awal akan sulit 

meraih hibah untuk penyelenggaraan penjaminan mutu sebab semua hibah yang 

ditawarkan mensyaratkan dana pendamping yang tidak kecil. Tentu buat 

universitas kecil peluangnya dengan syarat dana pendamping menjadi kecil 

bahkan tertutup. Bukti di kancah menunjukan bahwa hanya perguruan tinggi 

Muhammadiyah seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta saja yang memperoleh dana hibah tersebut sebab 

mereka mempunyai kemampuan memenuhi persyaratan dana pendamping. 

Dalam wawancara dengan Suwadi (tim Audit UGM) di Hotel Yasmin 

Makasar, menegaskan kaitanya dengan program sosialisasi penjaminan mutu;  

“… karena workshop penjaminan mutu merupakan program top down 

maka sering perguruan tinggi yang dilibatkan belum merasa butuh sehingga 

datangnya ke workshop lebih sekedar mencari tahu dulu “ 14). 

Sejarah keberadaan penjaminan mutu menunjukan bahwa sebagian besar 

Universitas Muhammadiyah melaksanakan penjaminan mutu karena tuntutan 

ekternal bukan komitmen internal lembaga bersangkutan.  Keberadaan 

penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Ahmad 

Dahlan Yogyakarta lebih disebabkan karena adanya keharusan untuk kompetisi 

Hibah P3AI, A1 dan A2, sedangkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lebih 
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dipengaruhi oleh adanya pencerahan dari Universitas Gadjah Mada sebagaimana 

yang dirintis oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam fenomena ini 

akhirnya terjadi adanya polarisasi model penjaminan mutu. Nampak beberapa 

universitas di lingkungan Muhammadiyah polanya mencontoh seperti yang 

dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada sebagai universitas yang memperoleh 

predikat universitas yang berhasil menjadi pelaksana penjaminan mutu terbaik di 

Asia tenggara. Kritik polarisasi penjaminan mutu ala Universitas Gadjah Mada ini 

pernah muncul dari internal Muhammadiyah sendiri sebagaimana yang 

dilontarkan oleh Suwarsono (Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah 2006) 

yang menunjukkan lemahnya dan mudahnya Universitas Muhammadiyah 

mencopi model pelaksanaan akademik universitas lain.   

Dalam kaitan dengan kecenderungan pelaksanaan penjaminan mutu yang 

terjadi dalam Universitas Muhammadiyah dapat dijelaskan dari teori motivasi 

situasionalyang dikembangkan oleh Hersey, Paul. (1988: 26-28) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Alur Motivasi Situasional dari Hersey, Paul  

Teori motivasi situasional dari Hersey, Paul ini menjelaskan bahwa 

pelaksanaan penjaminan mutu di universitas Muhammadiyah mengapa terjadi 

bukan karena didorong dari budaya mutu internal tetapi justru dari luar berupa 
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kegiatan berupa penjaminan mutu lebih banyak dimotivasi karena bertujuan untuk 

memperoleh dana yang sangat berarti bagi Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

Hersey, Paul menegaskan bahwa perilaku mutu yang dimunculkan dalam kegiatan 

belum tentu akan mendorong munculnya yang  benar-benar yang dituju oleh 

target insentif atau blockgrant dari Dikti tersebut, namun seringkali hanya muncul 

kegiatan yang ditentukan dalam upaya pemenuhan dan implementasi program dari 

proposal yang disetujui. Menurut Hersey, Paul perilaku yang muncul akan 

mengarah dan bergeser pada kegiatan yang menjadi tujuan hibah penjaminan 

mutu apabila memang ada motivasi yang kuat dari Universitas Muhammadiyah 

penerima hibah. Karena motivasi lebih bersifat situasional yaitu di latar belakangi 

oleh perolehan dana maka penjaminan mutu tidak akan sampai pada upaya 

pembudayaan mutu di universitas bersangkutan tetapi sekedar pemenuhan 

pelaksanaan proposal sebab motivasi yang lebih kuat adalah perolehan dana. 

Mungkinkah terjadi, habis proyek selesai pula penjaminan mutu.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hersey, Paul (1988: 27) terkait 

dengan motivasi situasional ini menunjukkan bahwa tumbuhnya komitmen 

termasuk di dalamnya kesadaran untuk melakukan program penjaminan mutu 

tingkat lanjut setelah program block grant selesai sangat tergantung pada 

komitmen yang muncul, sedangkan komitmen akan muncul ketika tujuan 

pelaksanaan telah bergeser dari tujuan pelaksanaan pemenuhan program proposal 

menjadi tujuan internal lembaga sendiri  dan merupakan suatu kebutuhan yang 

realistik bagi universitas Muhammadiyah yang bersangkutan. 
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B.Unsur - Unsur Yang Seharusnya Dikenai Penjaminan mutu 

 Setelah dilakukan pengumpulan data pada enam Perguruan tinggi di 

lingkungan Muhammadiyah di daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Jawa Tengah baik terhadap segmen mahasiswa, dosen, dekan maupun terhadap 

rektor, diperoleh hasil analisis kontingensi terkait dengan unsur yang dijaminkan 

di bawah ini.   

Berdasarkan analisis dari data yang masuk dari informan, ditemukan 

kategori (rendah dan tinggi) terhadap unsur yang seharusnya dikenai penjaminan 

mutu di Perguruan tinggi Muhammadiyah. Unsur yang memperoleh kategori 

tinggi dan rendah ditentukan dengan membandingkan nilai unsur dengan rerata 

keseluruhan nilai item. Kategori tinggi memberikan gambaran tentang pandangan 

segmen dari sivitas akademika perguruan tinggi atas unsur yang harus dikenai 

jaminan mutu dan lebih diprioritaskan, sedangkan kategori rendah sebaliknya. 

 Setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah dianalisis setiap segmen sivitas 

akademik dan selanjutnya disajikan akomulasi semua pandangan dari segmen 

sivitas akademikanya atas unsur yang seharusnya dijamin mutunya. Dalam sajian 

analisis yang disajikan dalam kontingensi ini seterusnya dijadikan simpulan atas 

unsur apa yang menurut pandangan Perguruan tinggi Muhammadiyah 

bersangkutan dianggap penting untuk dikenai jaminan mutu.  

 Tujuan pengkategorian atas dua kategori (tinggi dan rendah) terhadap 

unsur yang dikenai  penjaminan mutu nantinya untuk dijadikan dasar tumpuan 

dalam menetapkan model penjaminan mutu bagi Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. Berdasarkan pengkategorian tersebut akhirnya akan dipolakan 
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penjaminan mutu atas unsur yang memang secara empirik dibutuhkan oleh 

Perguruan tinggi Muhammadiyah. Akhirnya dengan bertumpu pada pendapat 

unsur yang dikenai penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah yang 

dicerminkan dalam pendapatnya yang disusun dalam tabulasi pandangan segenap 

sivitas akademika diharapkan model penjaminan mutu mendekati keinginan nyata 

Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

 Untuk menemukan unsur apa yang harus dikenai penjaminan mutu 

ditempuh dengan cara menggali melalui angket pendapat sivitas akademika 

tentang unsur yang dijaminkan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap 

universitas Muhammadiyah. Berdasarkan data angket tersebut kemudian 

dikontingensikan untuk menemukan kesamaan pendapat tentang unsur yang 

dikenai penjaminan mutu.Sistematika sajian pendapat tentang unsur yang dikenai 

penjaminan mutu di sajikan per univeritas Muhammadiyah kemudian diakhiri 

dengan sajian analisis secara keseluruhan universitas Muhammadiyah sasaran 

penelitian. 

1. Unsur-Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya Menurut UMM.  

 Sajian atas aspek yang seharusnya diterapkan jaminan mutu diolah dari 

hasil angket yang disebarkan kepada sivitas akademika Universitas 

Muhammadiyah Magelang. Sajian ini mengungkap unsur yang diterapkan dalam 

penjaminan mutu yang menyangkut internal Universitas Muhammadiyah 

Magelang yang tergabung di dalamnya dari segmen mahasiswa, Dosen, Dekan, 

dan Rektor. Pengolahan data atas unsur yang dikenai penjaminan mutu ini 

sekaligus disajikan bagaimana status kategorinya, apakah rendah atau tinggi 
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dengan membandingkan dengan nilai rerata. Hasil analisis atas unsur yang 

dikenakan penjaminan mutu dicantumkan pada kolom kategori. 

 Analisis terhadap unsur yang dikenakan penjaminan mutu menurut 

masing-masing segmen sivitas akademika tidak terbatas disajikan dalam tabulasi 

secara segmentasi tetapi dalam bagian terakhir dari sajian dari setiap Universitas 

juga disajikan tabulasi secara akumulasi yang merupakan tabulasi yang mewakili 

pendapat dari keseluruhan universitas dalam analisis kontingensi. Hasil analisis 

yang menggunakan kantingensi dilanjutkan dengan pembahasan secara teoritik, 

sehingga dalam sajian ini dicoba dicarikan jawab mengapa kesimpulan analisis 

kontingensi dalam tabulasi terjadi demikian. Sajian analisis kontingensi dalam 

bentuk kategori ini tidak kemudian difahami sebagai bentuk analisis kuantitatif, 

sebab cara analisis ini juga dikembangkan oleh Miles, B. Mattew (1984: 185) 

dalam analisis kualitatif lintas situs. Cara ini merupakan satu dari delapan cara 

analisis lintas situs yang disebutnya scatterplot yang kerja pokoknya 

membandingkan deskripsi beberapa setiap situs dan menemukan 

kecenderungannya.  

Tabel 22. Unsur yang seharusnya dijamin mutunya 
Pandangan : Mahasiswa UMM 

 
INFOR 
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI

RERATA KATEGO
RI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
10 1 6 3 - - 28 2.8 Rendah 
10 3 2 4 - 1 26 2.6 Rendah 
10 9 - 1 - - 38 3.8 Tinggi 
10 4 5 1 - - 33 3.3 Tinggi 
10 3 5 2 - - 31 3.1 Rendah 
10 5 3 1 1 - 32 3.2 Rendah 
10 8 2 - - - 38 3.8 Tinggi 

UNSUR MAHASISWA 
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10 - 8 2 - - 28 2.8 Rendah 
10 4 4 2 - - 32 3.2 Rendah  
10 3 3 3 - 1 27 2.7 Rendah 
10 2 8 - - - 32 3.2 Rendah 
10 2 5 3 - - 29 2.9 Rendah 
10 4 3 3 - - 31 3.1 Rendah 

UNSUR INPUT 
10 1 4 5 - - 26 2.6 Rendah 
10 1 4 3 2 - 24 2.4 Rendah 
10 8 1 1 - - 37 3.7 Tinggi 
10 7 1 2 - - 35 3.5 Tinggi 
10 9 - 1 - - 38 3.8 Tinggi 
10 6 3 1 - - 35 3.5 Tinggi 
10 6 3 1 - - 35 3.5 Tinggi 
10 8 1 1 - - 37 3.7 Tinggi 
10 7 3 - - - 37 3.7 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
10 8 1 1 - - 37 3.7 Tinggi 
10 3 6 1 - - 32 3.2 Rendah 
10 2 8 - - - 32 3.2 Rendah 
10 4 5 1 - - 33 3.3 Tinggi 
10 6 2 2 - - 34 3.4 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
10 9 - - 1 - 37 3.7 Tinggi 
10 5 4 1 - - 34 3.4 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
10 5 2 2 1 - 31 3.1 Rendah 

 143 102 48 5 2  97.9  
 
 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dicerminkan dalam tabulasi di atas 

memperlihatkan kesimpulan bahwa menurut mahasiswa, unsur yang lebih 

memperoleh prioritas untuk dilakukan penjaminan mutu adalah menyangkut tiga 

unsur yaitu penjaminan mutu dalam unsur input yang menyangkut ketersediaan 

pelaksanaan dan prosedur evaluasi. Bagi mahasiswa, penjaminan mutu dalam 

evaluasi dianggap penting karena menyangkut persoalan nasib dan masa depan 

yaitu kelulusan. Apabila tersedia prosedur yang jelas maka evaluasi subyektif 

dapat dihindarkan. Demikian juga dengan adanya evaluator ekternal sangat 
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berpeluang adanya perbaikan terus menerus serta outputnya sesuai dengan 

kepentingan ekternal. 

Unsur lain yang menurut mahasiswa harus diberlakukan penjaminan mutu adalah 

dalam unsur input yang menyangkut bagaimana pelaksanaan seleksi mahasiswa 

secara ketat dan pemanfaatan IT, jumlah laboratorium, ketersediaan kantor 

penjaminan mutu yang langsung mengurusi mutu dan pemilikan jurnal yang telah 

terakreditasi. Unsur mutu dalam bidang input ini menurut mahasiswa merupakan 

pembentuk brand image bagi sebuah perguruan tinggi, sehingga harus dikelola 

dengan unggul. 

Unsur mutu lainnya yang memperoleh nilai rerata tinggi dan seharusnya 

mendapatkan perhatian dan pengelolaan khusus untuk penjaminan mutu adalah 

pembelajaran. Menurut pandangan mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah 

Magelang ini, unsur pembelajaran memerlukan penjaminan mutu karena 

pembelajaran adalah kegiatan proses pendidikan yang merupakan kunci dan 

kegiatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penjaminan mutu 

dalam unsur pembelajaran mengharuskan kurikulum dan materi yang dikuliahkan 

terjamin dalam aspek keterbaharuan bahan kuliah, pembelajaran yang tidak terlalu 

banyak rombongan belajarnya setiap kelas, frekvensi pelaksanaan perkuliahan 

yang mampu dilakukan dosen dalam satu semester, demikian juga buku kuliah 

yang tersedia.   

 Mendasarkan pada kecenderungan pandangan dari segmen mahasiswa 

yang lebih mengarah pada penjaminan mutu dalam bidang proses pembelajaran, 

menurut Stronge, H. James. (2006: 2) memang bagi mahasiswa yang lebih penting 
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bagaimana mendapatkan pelayanan pembelajaran prima. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran di universitas ini, Stronge, H. James mengusulkan adanya 

pendekatan performance based pay sehingga berbagai pihak dapat diuntungkan. 

 

Tabel 23. Unsur yang seharusnya dijamin mutunya 
Pandangan : Dosen UMM 

 
INFOR 
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATEGO
RI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
9 2 5 2 - - 27 3 Tinggi 
9 2 3 3 1 - 24 2.67 Rendah 
9 4 5 - - - 31 3.44 Tinggi 
9 1 7 - 1 - 26 2.89 Tinggi 
9 1 3 5 - - 23 2.56 Rendah 
9 1 3 5 - - 23 2.56 Rendah 
9 - 4 4 1 - 21 2.33 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
9 3 4 2 - - 28 3.11 Tinggi 
9 5 4 - - - 32 3.56 Tinggi  
9 2 6 - 1 - 27 3 Tinggi 
9 - 5 4 - - 23 2.56 Rendah
9 - 5 4 - - 23 2.56 Rendah 
9 - 4 5 - - 22 2.44 Rendah 

UNSUR INPUT 
9 - 3 5 1 - 20 2.22 Rendah 
9 - 5 4 - - 23 2.56 Rendah 
9 2 5 1 1 - 26 2.89 Rendah 
9 3 6 - - - 30 3.33 Tinggi 
9 5 3 1 - - 31 3.44 Tinggi 
9 2 6 1 - - 28 3.11 Tinggi 
9 2 3 4 - - 25 2.78 Rendah 
9 4 5 - - - 31 3.44 Tinggi 
9 3 6 - - - 30 3.33 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
9 3 4 2 - - 28 3.11 Tinggi 
9 3 5 1 - - 29 3.22 Tinggi 
9 1 5 3 - - 25 2.78 Rendah 
9 2 6 1 - - 28 3.11 Tinggi 
9 3 4 2 - - 28 3.11 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
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9 4 5 - - - 31 3.44 Tinggi 
9 1 6 2 - - 26 2.89 Rendah 

UNSUR ANGGARAN 
9 1 8 - - - 28 3.11 Tinggi 
 60 143 61 6 0  88.6  

 
Berdasarkan distribusi kategori dari tabel di atas memberikan gambaran 

bahwa bagi dosen penjaminan mutu yang perlu mendapatkan perhatian adalah 

penjaminan mutu dalam pembelajaran baik, agar materi perkuliahan terjaga 

relevansinya dengan dunia kerja serta materi kurikulum selalu baru mengikuti 

dinamika ekternal. Dalam pandangan dosen ini memperlihatkan bahwa UMM 

sebaiknya kecenderungan mengarah pada pola penjaminan mutu dalam bidang 

pembelajaran saja. Hal yang sama juga terjadi dan telah dilakukan di UMS yang 

mengarah pada penjaminan mutu pembelajaran (teaching quality assurance). 

Menurut Roger, Ellis (1995: 3) sangat terbuka kemungkinan bahwa sebuah 

universitas hanya mengambil unsur tertentu saja dalam pelaksanaan penjaminan 

mutu sehingga sebuah universitas dapat mengkhususkan misalnya menerapkan 

penjaminan mutu dalam bidang pembelajaran saja.  

Bagi dosen UMM memandang bahwa penjaminan mutu tidak akan mampu 

dikelola apabila tidak ada dukungan dana khusus bagi penyelenggaraan 

penjaminan mutu. Dukungan dana memang selama ini menjadi kendala untuk 

terjadinya peningkatan mutu, sehingga dalam kondisi tertentu akan berpengaruh 

negatif pada kinerja.Terkait dengan adanya kecukupan dana ini, sebuah penelitian 

menunjukan bahwa aspek yang menyebabkan dosen tidak menekuni profesi dan 

pekerjaannya telah ditunjukan oleh Stronge, H. James. (2005) karena tidak adanya 
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intrinsic reward. Karena dalam penjaminan mutu ini sangat penting muncul 

kebijakan yang terkait dengan lingkungan kerja dan kompensasi. 

 Banyak kegagalan upaya peningkatan kinerja dosen walaupun telah 

diberikan kompensasi finansial yang cukup. Karena itu dalam restructuring sistem 

kompensasi di kampus perlu mempertimbangkan 3 faktor penting yaitu: 

- mengangkat calon dosen untuk kepentingan profesional 

- mengembangkan profesionalitas melintasi masa kariernya 

- memelihara dosen yang berkualitas tetap berada dalam kelas (Stronge. H. 

James. 2006:16) 

Dalam hal ini menunjukan bahwa pemberian kompensasi melalui 

pelaksanaan semester pendek di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta karena dalam pelaksanaanya tidak memberikan nilai ektrinsik telah 

menyebabkan nuansa belajar pada semester pendek menjadi kurang 

menyumbangkan pengembangan diri mahasiswa sebab dalam pelaksanaanya 

sangat formal dan tergesa-gesa dan dikejar waktu sehingga penjaminan mutu 

bahwa perkuliahan seharusnya memberikan bekal akademik dan spritual moral 

tidak bisa dicapai. 

Tabel. 24. Unsur yang seharusnya dijamin mutunya 
Pandangan : Dekan UMM 

 
INFOR 
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
3 1 1 1 - - 9 3 Rendah 
3 1 - 2 - - 8 2.67 Rendah 
3 2 1 - - - 11 3.67 Tinggi 
3 1 1 1 - - 9 3 Rendah 
3 - 2 1 - - 8 2.67 Rendah 
3 2 1 - - - 11 3.67 Tinggi 
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3 1 - 1 1 - 7 2.33 Rendah 
UNSUR MAHASISWA 

3 1 2 - - - 10 3.33 Tinggi 
3 - 3 - - - 9 3 Rendah  
3 2 1 - - - 11 3.67 Tinggi 
3 - 3 - - - 9 3 Rendah 
3 - - 3 - - 6 2 Rendah 
3 1 1 1 - - 9 3 Rendah 

UNSUR INPUT 
3 - 1 2 - - 7 2.33 Rendah 
3 2 - 1 - - 10 3.33 Tinggi 
3 1 - 2 - - 8 2.67 Rendah 
3 3 - - - - 12 4 Tinggi 
3 1 2 - - - 10 3.33 Tinggi 
3 1 1 1 - - 9 3 Rendah 
3 - 2 1 - - 8 2.67 Rendah 
3 2 1 - - - 11 3.67 Tinggi 
3 2 1 - - - 11 3.67 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
3 2 1 - - - 11 3.67 Tinggi 
3 1 2 - - - 10 3.33 Tinggi 
3 1 1 1 - - 9 3 Rendah 
3 - 3 - - - 9 3 Rendah 
3 - 2 1 - - 8 2.67 Rendah 

UNSUR EVALUASI 
3 2 - 1 - - 10 3.33 Tinggi 
3 1 1 1 - - 9 3 Rendah 

UNSUR ANGGARAN 
3 1 1 - 1 - 8 2.67 Rendah 
 32 35 21 2 0  92.3  

 
Dari kategori yang disajikan dalam tabulasi di atas, bagi dekan di 

lingkungan UMM tidaklah memperlihatkan bahwa dalam beberapa indikator mutu 

diperlukan penjaminan mutu. Artinya dalam pandangan dekan UMM mutu 

dipandang belum perlu segera dilaksanakan. Cukup dilaksanakan secara 

konvensional. Pandangan ini dibuktikan bahwa sampai sekarang penjaminan mutu 

di UMM belum direalisir. Yang sekarang ini ditempuh terutama oleh Pembantu 

Rektor I adalah mendokumentasikan kegiatan akademik seperti kebijakan 
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akademik yang di dalamnya ada peraturan pendaftaran ulang, mekanisme 

kelulusan maupun ketentuan penyelesaian skripsi. Dokumen tersebut ditulis dalam 

bentuk buku saku  dan setiap fakultas mengembangkan versinya sendiri. Dalam 

pengelolaan kegiatan kampus memang UMM belum menunjukan secara ekplisit 

pelaksanaan penjaminan mutu sehingga dalam lingkungan universitas 

Muhammadiyah Jawa Tengah, UMM masih merupakan perguruan tinggi yang 

baru berkembang. 

 
Tabel 25. Unsur yang seharusnya dijamin mutunya 

Pandangan : Rektor UMM 
 

INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - - - - - 0 0 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi  
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 3 Rendah 

UNSUR INPUT 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
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UNSUR PEMBELAJARAN 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
1 1 - - 1 - 4 4 Tinggi 
 10 10 4 0 0  78  

 
Bagi Rektor UMM, memandang bahwa unsur yang menyangkut 

peningkatan mutu adalah kualitas yang terkait dengan mahasiswa, misalnya dalam 

hal lama waktu tunggu mahasiswa, pencapaian IPK, keunggulan mahasiswa 

dalam karya ilmiah, kemampuan TOEFL yang tinggi maupun juga tingkat melek 

Alqur’an mahasiswa. 

Terkait dengan kemahasiswaan, Rektor UMM berpandangan bahwa unsur 

proses pembelajarpun harus diperhatikan dalam mutu. Jaminan mutu dalam 

pembelajaran yang menyangkut penggunaan IT, kelengkapan pendukung 

pembelajaran, kemutakiran materi menjadi perhatian Rektor UMM untuk dijamin 

mutunya. 

Selanjutnya dalam uraian berikut ini, disimpulkan secara komprehensif 

pandangan segenap sivitas akademika UMM dalam unsur yang dikenai 

penjaminan mutu berdasarkan olahan data yang diiktisarkan di bawah ini. 

Tabulasi yang disusun di bawah ini merupakan akumulasi dari hasil analisis dari 

setiap segmen sivitas akademika  pada lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Magelang. 

Tabel 26. Rekapitulasi kategori unsur yang seharusnya dijamin mutunya 
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 Pandangan : UMM 
 

NO UNSUR YANG DIJAMIN 
MUTUNYA 

MENURUT  
MHS DOSEN DEKAN REK 

TOR 
1. Jumlah mahasiswa yang puas dgn 

pelaksanaan perkuliahan 
R T R T 

2. Jumlah mata kuliah yang diampu R R R T 
3. Kualifikasi pendidikan dosen tetap T T T T
4. Jumlah karya tulis dosen yang 

dihasilkan dan dipublikasikan 
T R R R 

5. Rasio dosen tetap terhadap dosen 
keseluruhan 

R R R R 

6. Dosen yang dapat membaca alqur’an R R T R 
7. Dosen yang menjadi pengurus 

organisasi Muhammadiyah 
T R R R 

8. Lama penyelesaian studi mahasiswa R T T T 
9. Rerata IPK yang dicapai mahasiswa R T R T 
10. Lama masa tunggu mahasiswa dalam 

memperoleh pekerjaan 
R T T T 

11. Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang 
menang kompetisi  

R R R T 

12. Rerata skor TOEFL yang dicapai 
mahasiswa 

R R R T 

13. Persentase mahasiswa yang dapat 
membaca alqur’an 

R R R R 

14. Perbandingan mahasiswa pendaftar 
dengan yang diterima 

R R R R 

15. Jumlah hibah yang yang 
dimenangkan 

R R T T 

16. Jumlah jurnal yang terakreditasi T R R T 
17. Jumlah progdi yang terakreditasi T T T T 
18. Kepemilikan perpustakaan T T T R 
19. Penggunaan IT dalam penerimaan 

mahasiswa baru 
T T R R 

20. Penggunaan sistem IT dalam 
perkuliahan 

T R R R 

21. Jumlah laboratorium yang dimiliki T T T T 
22. Ketersediaan kantor penjaminan 

mutu 
T T T T 

23. Kurikulum T T T T 
24 Sistem perkuliahan R T T T 
25 Rombongan belajar setiap kelas R R R T 
26. Jumlah minimal perkuliahan setiap 

semester 
T T R T 
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27. Ketersediaan acuan perkuliahan yang 
disusun oleh dosen 

T T R T 

28. Memiliki standar dan indikator 
kualitas untuk PTM 

T T T R 

29. Memiliki prosedur evaluasi baik 
internal maupun ekternal untuk 

pembelajaran dan keuangan 

T R R T 

30. Anggaran khusus untuk kantor 
penjaminan mutu 

R T R T 

 
Berdasarkan tabulasi di atas yang menunjukan unsur yang dikenai 

penjaminan mutu kategori tinggi sebagai berikut: 

UMM dalam penjaminan mutu memandang sangat penting tersedianya standar 

kualitas di berbagai unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Karena itu 

sangat penting ada standar berapa frekwensi yang diwajibkan dalam memberikan 

perkuliahan. Demikian juga sistem perkuliahan harus berkualitas diharapkan tidak 

konvensional. 

Dalam aspek kurikulum, bagi UMM sangat diperlukan penjaminan mutu 

dan untuk mendukung pelaksanaannya diperlukan kantor khusus yang bertugas 

melaksanakan penjaminan mutu maupun pendukung langsung berupa 

laboratorium dan perpustakaan. 

Dalam pandang UMM, perbandingan rasio pendaftar dengan yang 

diterima. Untuk UMM sebagaimana PTM lainnya ada kecenderungan pendaftar 

yang masuk kurang dilakukan seleksi ketat apalagi dengan kriteria yang kompleks 

sebab hampir semua PTM/PTS untuk memenuhi target jumlah mahasiswa baru 

sangat sulit bahkan di beberapa jurusan yang tidak favorit sulit memperoleh 

mahasiswa. Karena itu penjaminan mutu dalam unsur input ini tidak begitu 
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memperoleh perhatian. Akibatnya dalam hal persyaratan kelulusanya misalnya 

skor TOEFL sering menjadi dipersyaratkan. 

Dalam pandangan UMM penjaminan mutu dalam ideologi nampak tidak 

menjadi perhatian dalam hal ini membaca Alqur’an. Unsur ini nampaknya 

diabaikan sebagai jaminan mutu lulusan perguruan tinggi yang bernaung dalam 

Muhammadiyah. Menurut pandangan UMM memperlihatkan bahwa aspek 

ideologi kurang dijadikan perhatian dalam mutu bagi lulusan maupun tenaga 

dosen di UMM. 

Secara keseluruhan UMM kurang memperlihatkan perhatian dalam penjaminan 

mutu, artinya dalam aspek yang dikenai penjaminan mutu disimpulkan bahwa 

UMM mempersepsikan bahwa beberapa aspek penjaminan mutu belum 

memandang penting untuk diimplementasikan dalam pola penjaminan mutu.  

Dalam kesimpulan ini muncul pertanyaan mengapa UMM belum segera 

mengimplementasikan penjaminan mutu walaupun arus wacana penjaminan mutu 

sangat besar? Dalam kaitan ini dapat dilihat dari teori Herbert (J. Winardi. 2001: 

46) yang memberikan penegasan bahwa walaupun stimuli sangat banyak dalam 

hal ini motivasi dan keinginan melakukan penjaminan mutu di berbagai perguruan 

tinggi begitu masal namun untuk perguruan tinggi tertentu tidak bergeming 

sesungguhnya hal ini menurut Herbert karena adanya persepsi yang berfungsi 

sebagai mekanisme seleksi atas penting tidaknya suatu informasi atau kegiatan. 

Kesadaran untuk melakukan penjaminan mutu mungkin telah ada tetapi karena 

intensitas masuknya informasi tidak kuat, demikian juga belum ada bayangan 

idealitas menyebabkan penjaminan mutu belum harus segera diimplementasikan.  
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Dibandingkan dengan UAD yang juga merupakan perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang sedang berkembang, memperlihatkan bahwa UAD telah 

menerapkan penjaminan mutu lebih dahulu. Hal ini terjadi karena arus informasi 

dari UGM lebih kuat resonansinya dibanding arusnya ke Magelang. 

2. Unsur Yang Seharusnya Dikenai Penjaminan Mutu Menurut UAD. 
 
 Rekapitulasi atas unsur yang seharusnya dijamin mutunya dalam 

lingkungan Universitas Ahmad Dahlan sajiannya di awali dengan paparan tabulasi 

yang terkait dengan pandangan mahasiswa. Adapun hasil olahan data sebagai 

berikut: 

Tabel 27. Unsur yang seharusnya dijamin mutunya 
Pandangan : Mahasiswa UAD 

 
INFOR 
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
14 6 6 2 - - 46 3.29 Tinggi 
14 6 5 3 - - 45 3.21 Tinggi 
14 11 2 1 - - 52 3.71 Tinggi 
14 4 7 2 1 - 42 3 Rendah 
14 1 7 6 - - 37 2.64 Rendah 
14 7 7 - - - 49 3.50 Tinggi 
14 1 5 5 3 - 32 2.29 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
14 7 5 2 - - 47 3.36 Tinggi 
14 7 6 1 - - 48 3.43 Tinggi  
14 7 5 1 1 - 46 3.29 Tinggi 
14 5 7 2 - - 45 3.21 Rendah 
14 4 7 3 - - 43 3.07 Rendah 
14 2 10 2 - - 42 3 Rendah 

UNSUR INPUT 
14 4 6 4 - - 42 3 Rendah 
14 1 6 6 1 - 35 2.50 Rendah 
14 7 4 3 - - 46 3.29 Tinggi 
14 9 5 - - - 51 3.64 Tinggi
14 12 2 - - - 54 3.86 Tinggi 
14 6 7 1 - - 47 3.36 Tinggi 



253 
 

 
 

14 5 9 - - - 47 3.36 Tinggi 
14 9 4 1 - - 50 3.57 Tinggi 
14 7 7 - - - 49 3.50 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
14 10 2 2 - - 50 3.57 Tinggi 
14 6 7 1 - - 47 3.36 Tinggi 
14 4 9 1 - - 45 3.21 Rendah 
14 3 10 1 - - 44 3.14 Rendah 
14 7 4 3 - - 46 3.29 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
14 9 4 1 - - 50 3.57 Tinggi 
14 6 7 1 - - 47 3.36 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
14 9 4 1 - - 50 3.57 Tinggi 
 182 176 56 6 0  98.1  

 

Dalam pandangan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, unsur yag 

mendapatkan penekanan dalam pelaksanaan penjaminan mutu adalah unsur 

pemberian anggaran yang khusus dalam pelaksanaan penjaminan mutu melalui 

kantor jaminan mutu, demikian juga perlunya prosedur dan indikator mutu 

evaluasi agar obyektif dalam pelaksanaannya. Evaluasi yang terjamin mutunya 

adalah penting karena dapat dijadikan parameter dalam keberhasilan pendidikan. 

Sebagaimana Perguruan Tinggi Muhammadiyah lainnya, mahasiswa UAD 

mempunyai kecenderungan bahwa unsur input seperti tersedianya sarana prasrana 

pembelajaran tersedia misalnya perpustakaan yang terjamin kualitasnya, 

pencapaian akreditasi di setiap program studi yang di atas standar, penjaminan 

mutu dalam penseleksian calon mahasiswa. 

Terkait dengan unsur input terutama dalam akreditasi menunjukkan bahwa 

UAD belum menunjukan prestasi yang baik. Dari 13 program studi yang 

diselenggarakan tidak ada satupun yang memperoleh nilai akreditasi A. Sepuluh 

program studi memperoleh nilai akreditasi B, tiga lainnya mempunyai C. Pada 
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unsur pembelajaran dan unsur dosen, menurut pandangan mahasiswa UAD 

kurang dipandang sebagai unsur yang segera harus memperoleh penjaminan mutu.  

Tabel 28. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Dosen UAD 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
11 4 6 1 - - 36 3.27 Tinggi 
11 6 3 2 - - 37 3.36 Tinggi 
11 9 2 - - - 42 3.82 Tinggi 
11 6 2 2 1 - 35 3.18 Rendah 
11 3 5 3 - - 33 3 Rendah 
11 6 4 - - 1 36 3.27 Tinggi 
11 1 3 3 3 1 22 2 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
11 4 4 2 1 - 33 3 Rendah 
11 9 1 - 1 - 40 3.64 Tinggi  
11 5 3 1 1 1 32 2.91 Rendah 
11 5 4 1 1 - 35 3.18 Rendah 
11 3 4 4 - - 32 2.91 Rendah 
11 6 3 1 - 1 35 3.18 Rendah 

UNSUR INPUT 
11 3 6 - 2 - 32 2.91 Rendah 
11 4 3 2 2 - 31 2.82 Rendah 
11 6 3 2 - - 37 3.36 Tinggi 
11 7 3 1 - - 39 3.55 Tinggi 
11 10 1 - - - 43 3.91 Tinggi 
11 3 5 3 - - 33 3 Rendah 
11 7 3 1 - - 39 3.55 Tinggi 
11 6 4 1 - - 38 3.45 Tinggi 
11 4 5 2 - - 35 3.18 Rendah 

UNSUR PEMBELAJARAN 
11 9 1 1 - - 41 3.73 Tinggi 
11 8 2 1 - - 40 3.64 Tinggi 
11 6 5 - - - 39 3.55 Tinggi 
11 4 4 3 - - 34 3.09 Rendah 
11 4 4 3 - - 34 3.09 Rendah 

UNSUR EVALUASI 
11 6 3 2 - - 37 3.36 Tinggi 
11 6 4 1 - - 38 3.45 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
11 4 5 2 - - 39 3.18 Rendah 
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 164 105 45 12 4  97.5  
 

Berdasarkan data yang disajikan di atas, memperlihatkan bahwa dari sudut 

pandang dosen UAD bahwa hampir semua unsur yang diajukan sebagai hal yang 

seharusnya mendapatkan penjaminan mutu diharapkan diterapkan penjaminan 

mutu. Menurut pandangan para dosen UAD, unsur yang paling menonjol untuk 

dikenakan penjaminan mutu adalah unsur pembelajaran, unsur input  dan unsur 

yang terkait dengan kondisi dosen itu sendiri. Kualifikasi dosen menjadi perhatian 

yang cukup penting bagi peningkatan mutu. Dalam lingkungan dosen UAD telah 

ada pandangan bahwa dosen harus dijamin kualitas ideologinya selaku dosen yang 

bekerja di lingkungan Muhammadiyah. 

Kemunculan unsur ideologi dalam pandangan dosen UAD ada, 

dimungkinkan karena UAD merupakan kampus yang berlokasi di daerah tempat 

kelahiran Muhammadiyah, demikian juga karena kebijakan pimpinan 

Muhammadiyah Yogyakarta sendiri yang ketat dalam menerima tenaga dosen 

yang mengharuskan tenaga dosen adalah aktivis organisasi Muhammadiyah atau 

Aisyiah. Pengertian mutu dalam unsur ideologi yang dimaksudkan adalah ideologi 

Muhammadiyah bukan asal ideologi keislaman. 

Dalam wawancara dengan Ir. Abdul Azis yang merupakan dosen internal UAD 

yang membidangi pengembangan ideologi Muhammadiyah dikatakan bahwa: 

UAD sangat ketat dalam pencegahan ideologi lain diluar ideologi Muhammadiyah 

masuk. Dalam kasus ini dalam tahun 2004 salah satu dosen UAD dikeluarkan 

karena mengembangkan ideologi lain di lingkungan UAD. 

Tabel 29. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Dekan UAD 
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INFOR 
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
5 1 2 2 - - 14 2.80 Rendah 
5 3 - 2 - - 16 3.20 Tinggi 
5 4 1 - - - 19 3.80 Tinggi 
5 3 2 - - - 18 3.60 Tinggi 
5 2 - 3 - - 14 2.80 Rendah 
5 4 1 - - - 19 3.80 Tinggi 
5 - 1 1 4 - 6 1.2 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
5 - 2 3 - - 12 2.40 Rendah 
5 - 4 1 - - 14 2.80 Rendah 
5 2 2 1 - - 16 3.20 Tinggi 
5 1 3 - 1 - 14 2.80 Rendah 
5 2 3 - - - 17 3.40 Tinggi 
5 3 2 - - - 18 3.60 Tinggi 

UNSUR INPUT 
5 1 3 - 1 - 14 2.80 Rendah 
5 - 1 3 1 - 10 2 Rendah 
5 2 1 2 - - 15 3 Rendah 
5 4 - 1 - - 18 3.60 Tinggi 
5 5 - - - - 20 4 Tinggi 
5 - 3 2 - - 13 2.60 Rendah 
5 2 3 - - - 17 3.40 Tinggi 
5 3 2 - - - 18 3.60 Tinggi 
5 2 2 1 - - 16 3.20 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
5 4 1 - - - 19 3.80 Tinggi 
5 2 3 - - - 17 3.40 Tinggi 
5 3 2 - - - 18 3.60 Tinggi 
5 2 3 - - - 17 3.40 Tinggi 
5 2 1 1 1 - 14 2.80 Rendah 

UNSUR EVALUASI 
5 3 2 - - - 18 3.60 Tinggi 
5 2 2 1 - - 16 3.20 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
5 3 1 1 - - 17 3.40 Tinggi 
 65 52 25 8 0  94.8  

 
Mendasarkan pada hasil analisis terhadap masukan dari Dekan di 

lingkungan UAD disimpulkan bahwa dalam pandangan Dekan UAD ditegaskan 
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bahwa unsur pembelajaran, unsur pemberian anggaran khusus bagi kantor 

penjaminan mutu, prosedur evaluasi  dan unsur dosen seharusnya diterapkan 

penjaminan mutu. 

Pandangan para Dekan di lingkungan UAD memperlihatkan mengapa 

yang lebih dipentingkan dalam penjaminan mutu lebih menekankan pada unsur 

pembelajaran ? hal ini wajar karena sangat terkait dengan tugas utama dekan yaitu 

terselenggaranya pembelajaran yang baik. Karenanya ada kesejajaran kepentingan 

antara suksesnya misi tugas utamanya dengan keinginan terjaminnya 

pembelajaran. Dalam perspektif psikologis memang ada korelasi penyebab 

timbulnya perilaku dan harapan dalam bidang tertentu dengan kebutuhan-

kebutuhan dan tujuan. Sehingga seringkali ada penyebabnya mengapa seseorang 

harus berperilaku demikian, sedangkan yang lain tidak. Ini sangat terkait dengan 

kebutuhan dan tujuan yang keduanya dianggap sebagai alat untuk mendorong bagi 

timbulnya pola perilaku maupun pandangan (J. Winardi. 2001:29). 

 

Tabel. 30 Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Rektor UAD 

 
INFOR 
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
0 - - - - - 0 0 Rendah

UNSUR MAHASISWA 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
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1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR INPUT 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
 17 6 1 0 0  88  

 
Unsur yang seharusnya dilakukan dalam penjaminan mutu bagi Rektor 

UAD adalah unsur pembelajaran, unsur input dan peningkatan kualitas dosen 

dalam pendidikan maupun kinerjanya. Di lingkungan UAD pelaksanaan 

penjaminan mutu dilaksanakan oleh BAPSI ( Biro Aministrasi dan Pengembangan 

Sistem Informasi) yang sejajar dengan dekan. 

Dalam dokumen pengembangan penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh 

Rektor tahun 2007 memperlihatkan bahwa inisiatif penyelenggaraan penjaminan 

mutu ada karena didorong oleh pihak ekternal yaitu karena UAD memperoleh 

hibah yang mengharuskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu universitas 
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khususnya untuk Fakultas Teknik. Kasus serupa juga terjadi di UMS yang 

menyelenggarakan penjaminan mutu karena untuk memenuhi persyaratan dalam 

pengajuan proposal hibah. Karenanya independensi kantor penjaminan mutu 

belum mandiri tetapi masih di bawah pengendalian Biro. 

Dibandingkan dengan UMS, UAD cakupan penjaminan mutu sudah lebih 

luas, sebab pada pelaksanaan penjaminan mutu di UMS baru mencakup bidang 

penjaminan mutu dalam bidang pembelajaran saja. Sedangkan UAD dengan 

mendasarkan pada dokumen yang ada sudah mencakup pada semua bidang.  

Menurut Rektor UAD  dalam laporan Sistem Penjaminan Mutu UAD 

tahun 2007, unsur pembelajaran harus terjamin karena dalam pandangan 

masyarakat, layanan yang paling pokok bagi sebuah perguruan tinggi adalah 

layanan pendidikan. Sebab bidang ini langsung terkait dengan kepentingan 

stakeholders. Dalam peningkatan mutu yang sudah semakin maju, orientasi 

kepentingan stakeholders menjadi bagian utama dari peningkatan mutu. 

Penstandarisasian input, proses maupun ouput merupakan hasil dialog yang 

muncul dari hasil pengukuran atas kebutuhan dan keinginan dari stakeholders. 

Tabel 31. Rekapitulasi Kategori Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
 Pandangan : UAD 

 
NO UNSUR YANG DIJAMIN 

MUTUNYA 
MENURUT  

MHS DOSEN DEKAN REK 
TOR 

1. Jumlah mahasiswa yang puas dgn 
pelaksanaan perkuliahan 

T T R T 

2. Jumlah mata kuliah yang diampu R T T T 
3. Kualifikasi pendidikan dosen tetap T T T T 
4. Jumlah karya tulis dosen yang 

dihasilkan dan dipublikasikan 
R R T T 

5. Rasio dosen tetap terhadap dosen 
keseluruhan 

R R R T 
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6. Dosen yang dapat membaca alqur’an T T T T 
7. Dosen yang menjadi pengurus 

organisasi Muhammadiyah 
R R R R 

8. Lama penyelesaian studi mahasiswa T R R T 
9. Rerata IPK yang dicapai mahasiswa T T R T 
10. Lama masa tunggu mahasiswa dalam 

memperoleh pekerjaan 
T R T T 

11. Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang 
menang kompetisi  

R R R T 

12. Rerata skor TOEFL yang dicapai 
mahasiswa 

R R T T 

13. Persentase mahasiswa yang dapat 
membaca alqur’an  

R R T T 

14. Rasio pendaftar dengan yang 
diterima 

R R R R 

15. Jumlah hibah yang yang 
dimenangkan 

R R R T 

16. Jumlah jurnal yang terakreditasi T T R T 
17. Jumlah progdi yang terakreditasi T T T T 
18. Kepemilikan perpustakaan T T T R 
19. Penggunaan IT dalam penerimaan 

mahasiswa baru 
T R R R 

20. Penggunaan sistem IT dalam 
perkuliahan 

T T T R 

21. Jumlah laboratorium yang dimiliki T T T T 
22. Ketersediaan kantor penjaminan 

mutu 
T R T T 

23. Kurikulum T T T T 
24. Sistem perkuliahan T T T T 
25. Rombongan belajar setiap kelas R T T T 
26. Jumlah minimal perkuliahan setiap 

semester 
R R T R 

27. Ketersediaan acuan perkuliahan yang 
disusun oleh dosen 

T R R T 

28. Memiliki standar dan indikator 
kualitas untuk PTM 

T T T R 

29. Memiliki prosedur evaluasi baik 
internal maupun ekternal untuk 

pembelajaran dan keuangan 

T T T T 

30. Anggaran khusus untuk kantor 
penjaminan mutu 

T R T T 

 
Dengan bertumpu pada sajian data yang dipaparkan pada tabel di atas 

memperlihatkan bahwa pada unsur yang menyangkut anggaran khusus untuk 
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kantor penjaminan mutu, prosedur evaluasi, pemilikan standar mutu, kualitas 

kurikulum, sistem perkuliahan yang modern, kepemilikan perpustakaan yang 

bermutu, akreditasi program studi dan jurnal juga merupakan hal yang menjadi 

unsur yang diterapkan penjaminan mutu. 

Menurut pandangan sivitas akademika UAD memperlihatkan bahwa 

penjaminan mutu juga seharusnya diterapkan dalam bidang ideologi 

Muhammadiyah, perlu dikembangkan pula penjaminan mutu bahwa dosen 

sebaiknya tidak perlu terlalu banyak mengampu banyak mata kuliah. Dalam tugas 

mengajar harus disertai dengan kegiatan menjaga kualitas bahan kuliah melalui 

kegiatan membaca, penelitian dan mencari rujukan baru yang lebih mutakhir. 

Apabila mata kuliah yang diampu terlalu banyak akan menghabiskan waktu 

sehingga dosen tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menjaga kualitas tugas 

mengajar dan belajar.  

Berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh Rektor dalam bentuk laporan 

sistem penjaminan mutu Universitas Ahmad Dahlan tahun 2007, ditegaskan 

bahwa pelaksanaan penjaminan mutu lebih bertumpu pada pelaksanaan 

penjaminan mutu yang didanai oleh hibah. Hal nampak pada kegiatan yang 

diprakarsai oleh Fakultas Teknik terutama teknik Industri dan Fakultas Ekonomi 

yang memenangkan hibah. Beberapa kegiatan peningkatan mutu yang menonjol 

adalah kegiatan dalam unsur pembelajaran dan pendokumentasian berkas. 

Universitas Ahmad Dahlan memulai kegiatan penjaminan mutu dengan 

melengkapi sisi administrasinya lebih dahulu dengan penguatan kelembagaan 
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seperti penunjukan lembaga khusus penjaminan mutu (Universitas Ahmad 

Dahlan. 2007: 15). 

3.Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya Menurut UMY. 

 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan universitas yang 

menerapkan Quality Control. Pelaksanaan peningkatan mutu ditempuh dengan 

penetapan kriteria awal dalam semua kegiatan dan penggunaan uang di tingkat 

universitas. Negoisasi sebelum pelaksanaan kegiatan akademik dan kegiatan 

lainnya dilakukan terlebih dahulu sekitar tiga bulan sebelum pelaksanaan 

kegiatan. Negoisasi dilakukan antara pelaksanaan kegiatan dengan Dewan 

universitas dan dalam proses pelaksanaanya diawasi oleh tim Audit universitas. 

Tabel 32. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Mahasiswa UMY 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN
19 7 11 1 - - 63 3.32 Tinggi 
19 10 6 2 1 - 63 3.32 Tinggi 
19 18 1 - - - 75 3.95 Tinggi 
19 13 5 1 - - 69 3.63 Tinggi 
19 8 11 - - - 65 3.42 Tinggi 
19 1 13 3 2 - 51 2.68 Rendah 
19 1 8 8 2 - 46 2.42 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
19 7 11 1 - - 63 3.32 Tinggi 
19 7 12 - - - 64 3.37 Tinggi 
19 9 5 4 1 - 60 3.16 Rendah 
19 2 14 3 - - 56 2.95 Rendah 
19 7 9 3 - - 61 3.21 Rendah 
19 2 9 5 3 - 48 2.53 Rendah 

UNSUR INPUT 
19 9 7 1 2 - 61 3.21 Rendah 
19 1 10 7 1 - 49 2.58 Rendah 
19 10 9 - - - 67 3.53 Tinggi 
19 13 5 1 - - 69 3.63 Tinggi 
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19 11 6 2 - - 66 3.47 Tinggi 
19 6 13 - - - 63 3.32 Tinggi 
19 13 6 - - - 70 3.68 Tinggi 
19 10 7 2 - - 65 3.42 Tinggi 
19 8 11 - - - 65 3.42 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
19 9 9 1 - - 65 3.42 Tinggi 
19 13 6 - - - 70 3.68 Tinggi 
19 5 10 4 - - 58 3.05 Rendah 
19 6 11 2 - - 61 3.21 Rendah 
19 9 10 - - - 66 3.47 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
19 11 7 1 - - 67 3.53 Tinggi 
19 12 7 - - - 69 3.63 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
19 9 10 - - - 66 3.47 Tinggi 
 247 259 52 12 0  99  

 
Dalam pandangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

unsur yang penting untuk dilakukan penjaminan mutu adalah unsur yang 

menyangkut dosen, unsur input. Bagi mahasiswa kualitas input yang menyangkut 

ketersediaan sarana pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat 

penting. Sebagaimana pandangan mahasiswa pada PTM lainnya, di UMY pun 

mahasiswa berpendapat sama bahwa image perguruan tinggi yang disimbulkan 

dengan berkualitasnya bangunan, perpustakaan maupun laboratorium sangat 

penting dijamin mutunya. Demikian pula adanya lembaga penjaminan mutu yang 

langsung menangani perlu ada dengan didukung anggaran khusus untuk itu.  

 Berdasarkan geografis dan lokasi universitas yang berada di Yogyakarta 

yang merupakan kota pelajar, mestinya pandangan kualitas dengan mendasarkan 

pada fisik bangunan mestinya sudah bukan jamannya lagi sebab atmosfir 

akademik Yogyakarta seharusnya sudah mengarah pada kualitas di luar aspek 

fisik. Namun kenyataan tidaklah demikian. Mengapa ini terjadi pada pandangan 
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mahasiswa ? apabila ditelusuri hal ini terjadi karena adanya korelasi bahwa 

kebanyak mahasiswa UMY berasal dari mahasiswa luar Yogyakarta yang masih 

beranggapan kuat bahwa kualitas diindikatorkan dengan fisik bangunan. Pesona 

bangunan fisik ini menjadi daya tarik yang luar biasa pada calon mahasiswa 

terutama dari luar Yogyakarta. 

Bagi calon mahasiswa luar daerah, Yogyakarta sebagai kota pelajar masih 

merupakan daya tarik tersendiri bagi mahasiswa pendatang yang ingin kuliah di 

kota gudeg ini. Secara psikologis daya tarik yang nampak kasat mata dan segera 

bisa dilihat langsung adalah fisik bangunan. Karena itu secara pesona lahiriah 

bangunan menjadi daya tarik utama dan seolah mewakili kualitas lembaga 

pendidikan yang bersangkutan. Opini yang selama ini terbentuk memperlihatkan 

bahwa fisik bangunan yang megah mewakili tingkat kualitas penyelenggara 

pendidikan tinggi yang bersangkutan. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar 

namun telah menjadi opini masyarakat luas. 

Tabel. 33. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Dosen UMY 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
16 6 9 1 - - 53 3.31 Tinggi 
16 8 5 3 - - 53 3.31 Tinggi 
16 13 3 - - - 61 3.81 Tinggi 
16 6 8 2 - - 52 3.25 Tinggi 
16 3 8 2 3 - 43 2.69 Rendah 
16 5 6 4 1 - 47 2.94 Rendah 
16 1 5 4 6 - 33 2.06 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
16 4 7 4 1 - 46 2.88 Rendah 
16 5 11 - - - 53 3.31 Tinggi 
16 9 5 - 2 - 53 3.31 Tinggi 
16 4 10 2 - - 50 3.13 Rendah 
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16 2 9 5 - - 45 2.81 Rendah 
16 2 7 5 2 - 41 2.56 Rendah 

UNSUR INPUT 
16 1 9 4 2 - 41 2.56 Rendah 
16 1 7 8 - - 41 2.56 Rendah 
16 5 9 2 - - 51 3.19 Tinggi 
16 7 5 3 1 - 50 3.13 Rendah 
16 11 5 - - - 59 3.69 Tinggi 
16 3 10 3 - - 48 3 Rendah 
16 8 6 2 - - 54 3.38 Tinggi 
16 8 8 - - - 56 3.50 Tinggi 
16 4 8 4 - - 48 3 Rendah 

UNSUR PEMBELAJARAN 
16 9 7 - - - 57 3.56 Tinggi 
16 8 7 1 - - 55 3.44 Tinggi 
16 5 9 2 - - 51 3.19 Tinggi 
16 6 9 1 - - 53 3.31 Tinggi 
16 3 9 4 - - 47 2.94 Rendah 

UNSUR EVALUASI 
16 7 8 1 - - 54 3.38 Tinggi 
16 7 5 4 - - 51 3.19 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
16 6 10 - - - 54 3.38 Tinggi 
 167 224 71 18 0  93.80  

 
Berdasarkan pada perhitungan tabulasi di atas, dosen UMY berpendapat 

atas unsur yang harus dilakukan penjaminan mutu meliputi penganggaran khusus 

bagi penjaminan mutu, prosedur pelaksanaan evaluasi.  

Dosen selaku pelaku penyelenggaraan pembelajaran memandang bahwa 

unsur pembelajaran penting untuk dijamin mutunya baik dalam proses 

penyelenggaraan yang menggunakan IT maupun bahan yang dikuliahkan. Unsur 

ini dianggap sebagai inti penyelenggaraan pendidikan tinggi. Barangkali karena 

menfokuskan pada unsur pembelajaran dan kualitas dosen, maka unsur yang 

menyangkut mahasiswa agak kurang diperhatikan. 

Tabel 34. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Dekan UMY 
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INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
6 3 3 - - - 21 3.35 Tinggi 
6 2 3 - 1 - 18 3 Rendah 
6 5 1 - - - 23 3.83 Tinggi 
6 3 1 2 - - 19 3.17 Rendah 
6 1 3 2 - - 17 2.83 Rendah 
6 3 3 - - - 21 3.50 Tinggi 
6 1 4 1 - - 18 3 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
6 - 2 4 - - 13 2.17 Rendah 
6 3 3 - - - 21 3.50 Tinggi 
6 1 3 1 1 - 16 2.67 Rendah 
6 1 5 - - - 19 3.17 Rendah 
6 2 4 - - - 20 3.33 Tinggi 
6 1 3 2 - - 17 2.83 Rendah 

UNSUR INPUT 
6 3 1 1 1 - 18 3 Rendah 
6 - 3 2 1 - 14 2.33 Rendah 
6 5 1 - - - 23 3.83 Tinggi 
6 3 3 - - - 21 3.50 Tinggi 
6 3 2 1 - - 20 3.33 Tinggi 
6 3 3 - - - 21 3.50 Tinggi 
6 3 3 - - - 21 3.50 Tinggi 
6 4 1 1 - - 21 3.50 Tinggi 
6 - 6 - - - 18 3 Rendah 

UNSUR PEMBELAJARAN 
6 3 3 - - - 21 3.50 Tinggi 
6 5 1 - - - 23 3.83 Tinggi 
6 1 3 1 1 - 16 2.67 Rendah 
6 3 2 1 - - 20 3.33 Tinggi 
6 2 3 1 - - 19 3.17 Rendah 

UNSUR EVALUASI 
6 3 2 1 - - 20 3.33 Tinggi 
6 1 5 - - - 19 3.17 Rendah 

UNSUR ANGGARAN 
6 2 2 2 - - 18 3 Rendah 
 70 82 22 6 0  96  

 

Mendasarkan pada tabulasi di atas, menunjukkan bahwa Dekan 

berpandangan terhadap unsur input dan pembelajaran cukup tinggi , artinya Dekan 
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menganggap bahwa terhadap unsur tersebut sangat diperlukan penjaminan mutu. 

Memang dalam unsur dosen baik tentang kualifikasi, pelaksanaan tugas 

memberikan kuliah maupun jumlah mata kuliah yang diampu tidak difokuskan 

sebagai unsur yang seharusnya dijamin mutunya. 

Aspek kualifikasi dan pelaksanaan tugas mengajar kurang mendapatkan 

perhatian dekan, barangkali karena unsur ini telah cukup memberikan jaminan 

mutu. Hal ini misalnya dapat dilihat dengan jumlah dosen yang telah memiliki 

kuaifikasi akademik yang mencapai 46, 9 % dari 323 dosen tetap yang ada. 

Jumlah ini merupakan persentasi kualifikasi akademik dosen yang paling tinggi 

yang berhasil dicapai oleh PTM yang dijadikan sasaran penelitian. 

Tabel 35. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Rektor UMY 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
0 - - - - - 0 0 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 

UNSUR INPUT 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
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0 - - - - - 0 0 Rendah 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 

UNSUR PEMBELAJARAN 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
0 - - - - - 0 0 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
 8 12 4 0 0  88  

 
Berdasarkan tabulasi yang tersajikan di atas, menurut pandangan Rektor 

menunjukan bahwa hampir semua unsur harus dilakukan penjaminan mutu. 

Kategori yang rendah nampak pada unsur input. Aspek ini kurang memperoleh 

penjaminan karena di UMY telah dikembangkan sarana prasrana pembentuk 

image yang mapan bahkan dalam laju perkembangan pembangunan kampus, 

UMY merupakan kampus yang paling besar mengalokasikan pendanaan untuk 

pembangunan sarana prasarana kelengkapan kampus. 

Kampus UMY saat ini merupakan kampus terbaik di lingkungan PTS  

sejajar dengan UII bahkan di lingkungan PTM merupakan kampus termegah. 

Salah satu pendorong perkembangan ini karena UMY pada tahun 2008 akan 

dijadikan basis pertemuan nasional organisasi Muhammadiyah ( Muktamar). 

Tabel 36. Rekapitulasi Kategori Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
 Pandangan: UMY 

 
NO UNSUR YANG DIJAMIN 

MUTUNYA 
MENURUT  

MHS DOSEN DEKAN REK 
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TOR 
1. Jumlah mahasiswa yang puas dengan 

pelaksanaan perkuliahan 
T T T T 

2. Jumlah mata kuliah yang diampu T T R T 
3. Kualifikasi pendidikan dosen tetap T T T T 
4. Jumlah karya tulis dosen yang 

dihasilkan dan dipublikasikan 
T T R T 

5. Rasio dosen tetap terhadap dosen 
keseluruhan 

T R R T 

6. Dosen yang dapat membaca alqur’an R R T T 
7. Dosen yang menjadi pengurus 

organisasi Muhammadiyah 
R R R R 

8. Lama penyelesaian studi mahasiswa T R R T 
9. Rerata IPK yang dicapai mahasiswa T T T T 
10. Lama masa tunggu mahasiswa dalam 

memperoleh pekerjaan 
R T R T 

11. Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang 
menang kompetisi  

R R R T 

12. Rerata skor TOEFL yang dicapai 
mahasiswa 

R R T T 

13. Persentase mahasiswa yang dapat 
membaca alqur’an  

R R R R 

14. Rasio pendaftar dengan yang 
diterima 

R R R R 

15. Jumlah hibah yang yang 
dimenangkan 

R R R T 

16. Jumlah jurnal yang terakreditasi T T T T 
17. Jumlah progdi yang terakreditasi T R T T 
18. Kepemilikan perpustakaan T T T R 
19. Penggunaan IT dalam penerimaan 

mahasiswa baru 
T R T R 

20. Penggunaan sistem IT dalam 
perkuliahan 

T T T R 

21. Jumlah laboratorium yang dimiliki T T T R 
22. Ketersediaan kantor penjaminan 

mutu 
T R R R 

23. Kurikulum T T T T 
24. Sistem perkuliahan T T T T 
25. Rombongan belajar setiap kelas R T R T 
26. Jumlah minimal perkuliahan setiap 

semester 
R T T R 

27. Ketersediaan acuan perkuliahan yang 
disusun oleh dosen

T R R T 

28. Memiliki standar dan indikator 
kualitas untuk PTM 

T T T R 
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29. Memiliki prosedur evaluasi baik 
internal maupun ekternal untuk 

pembelajaran dan keuangan 

T T R T 

30. Anggaran khusus untuk kantor 
penjaminan mutu 

T T R T 

 
Kategori yang disimpulkan dari perhitungan kategori akumulasi data dari 

pandangan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

memperlihatkan bahwa dalam bidang tertentu menunjukan kategori tinggi namun 

dalam unsur lainnya berkategori rendah. Kategori tinggi nampak pada unsur 

kondisi dosen, unsur pembelajaran, pemberian anggaran khusus bagi kantor 

bidang penjaminan mutu, penjaminan dalam kurikulum, maupun menjaga 

bagaimana mahasiswa puas pada pelaksanaan kuliah. Dalam kaitan ini UMY 

berpandangan bahwa terhadap semua unsur di atas harus dilakukan penjaminan 

mutu. 

Pelaksanaan penjaminan mutu yang kini sudah diterapkan bahwa di UMY 

lebih condong pada kontrol mutu, sehingga proses pelaksanaan penjaminan mutu 

di UMY yang lebih bernuansa kontrol dilaksanakan melalui penetapan standar dan 

kontrol awal atas semua hal yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 

Pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk kontrol mutu di UMY dengan 

mengadakan negoisasi antara pihak Auditor universitas dengan pelaksana di 

tingkat lembaga, fakultas, jurusan baik dalam standar mutu yang harus 

diwujudkan maupun keuangan yang dialokasikan. Berdasarkan pada negoisasi ini 

pelaksanaan penyelenggaraan mutu dilaksanakan dalam waktu tertentu (semester). 

Dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan monitoring oleh Auditor 

untuk mengecek pelaksanaan dan penggunaan keuangan, apakah sesuai dengan 
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hasil negoisasi pada awal pelaksanaan program. Penjaminan mutu pada UMY 

lebih bersifat audit dan kontrol terhadap kesepakatan kerja yang telah dilakukan 

awal sebelum implementasi. Karenanya nuansa kontrol dalam penjaminan mutu 

sangat kuat dan dominan. 

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bambang Cipto 

(dosen Isipol) memberikan kesan bahwa model penjaminan mutu di UMY yang 

bercorak kontrol mutu ini, pihak Auditor terkesan sebagai pengawas dan pencari 

kesalahan. Kehadiran Auditor pada kantor dan fakultas/jurusan dipandang sebagai 

pihak yang mengontrol dan mencari bahan kekurangan dan selanjutnya dilaporkan 

kepada Rektor. 

Pelaksanaan penjaminan mutu yang bermuansa kontrol ini sesungguhnya 

merupakan pola penjaminan yang sudah cukup tua dan berskala sempit (Hoy, 

Charles. 2000: 34) sebab pelaksanaan pola ini bersumber dari teori Y dari Mc. 

Gregor yang berpendapat bahwa sesungguhnya seseorang pada dasarnya akan 

cenderung untuk mengabaikan tugas sehingga perlu diawasi secara terus menerus 

agar mereka tetap patuh dan mengikuti aturan. 

Dalam pandangan Islam pola yang demikian yaitu pelaksanaan 

kepemimpinan termasuk dalam kategori suudhon (berprasangka buruk) sehingga 

dapat diketegorikan model penjaminan mutu pada UMY belum melaksanakan 

manajemen penjaminan mutu yang islami. Namun dalam kaitan tersebut, 

barangkali  model penjaminan mutu yang mengarah pada kontrol yang diterapkan 

di UMY karena mempertimbangkan efektivitas serta pengembangan rasa 

pertanggung jawaban pada seluruh sivitas akademika UMY. 
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Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku pelaksana  model 

penjaminan mutu yang mementingkan kontrol mutu, saat ini sudah mempunyai 

kantor pengendali mutu tersendiri yang langsung bertanggun jawab kepada 

Rektor. Masukan untuk pembinaan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Rektor 

dalam pengendalian mutu diberikan oleh kantor pengendali mutu. 

 

4. Unsur Yang Seharusnya Dikenai Penjaminan mutu Menurut UM Purwokerto 
 

Tabel 37. Unsur Yang seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Mahasiswa UM. Purwokerto 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
15 7 6 1 1- - 49 3.27 Tinggi 
15 4 4 6 1 - 41 2.73 Rendah 
15 11 2 2 - - 54 3.60 Tinggi 
15 7 6 1 1 - 49 3.27 Tinggi 
15 3 6 4 2 - 40 2.67 Rendah 
15 7 4 3 1 - 47 3.13 Tinggi
15 1 6 6 1 1 35 2.33 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
15 4 9 2 - - 47 3.13 Tinggi 
15 6 8 1 - - 50 3.33 Tinggi 
15 9 3 3 - - 51 3.40 Tinggi 
15 5 8 1 1 - 47 3.13 Rendah 
15 1 6 8 - - 38 2.53 Rendah 
15 4 8 3 - - 46 3.07 Rendah 

UNSUR INPUT 
15 - 5 9 - 1 33 2.20 Rendah 
15 1 7 5 2 - 37 2.47 Rendah 
15 4 7 3 1 - 44 2.93 Rendah 
15 9 6 - - - 54 3.60 Tinggi 
15 9 6 - - - 54 3.60 Tinggi 
15 2 8 5 - - 42 2.8 Rendah 
15 4 7 4 - - 45 3.00 Rendah 
15 9 4 2 - - 52 3.47 Tinggi 
15 4 9 2 - - 47 3.13 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
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15 8 7 - - - 53 3.53 Tinggi 
15 4 11 - - - 49 3.27 Tinggi 
15 3 8 2 1 1 41 2.73 Rendah 
15 4 8 3 - - 46 3.07 Rendah 
15 5 8 2 - - 48 3.2 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
15 10 4 1 - - 54 3.6 Tinggi 
15 8 5 2 - - 51 3.4 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
15 5 6 4 - - 46 3.07 Rendah 
 158 192 85 12 3  92.70/3.09  

 

Dari analisis yang disajikan dalam tabulasi di atas, mahasiswa berpendapat 

bahwa beberapa unsur tidak diharuskan mendapatkan perhatian dengan 

menerapkan mutu melalui penyelenggaraan penjaminan mutu. Mahasiswa 

menganggap bahwa yang perlu dijamin adalah dalam unsur evaluasi saja. Dalam 

unsur evaluasi diperlukan adanya prosedur yang dapat dinilai oleh ekternal 

maupun internal sehingga pelaksanaan evaluasi lebih obyektif dan selalu ada 

relevansi dengan kebutuhan ekternal. 

Sesungguhnya kegiatan evaluasi tidak hanya terbatas pada hasil 

perkuliahan yang merupakan kegiatan evaluasi sumatif, tetapi juga harus 

melakukan evaluasi terhadap unsur terkait lainnya seperti evaluasi kurikulum 

(program) sehingga isi kurikulum dapat ditingkatkan bobot dan relevansinya 

(Sanders, R. James 2006: 7). 

Tabel 38. Unsur Yang Seharusnya Dijaminin Mutunya 
Pandangan : Dosen UM. Purwokerto 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
8 5 2 1 1- - 28 3.5 Tinggi 
8 3 4 - 1 - 25 3.13 Tinggi 
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8 3 3 2 - - 25 3.13 Tinggi 
8 1 5 1 1 - 21 2.63 Rendah 
8 - 3 5 2 - 19 2.38 Rendah 
8 2 4 1 1 - 23 2.88 Tinggi 
8 - 3 - 1 1 14 1.73 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
8 1 7 - - - 25 3.13 Tinggi 
8 3 5 - - - 27 3.38 Tinggi 
8 3 - 5 - - 22 2.75 Rendah 
8 - 4 4 1 - 20 2.50 Rendah 
8 - 5 3 - - 21 2.63 Rendah 
8 1 4 3 - - 22 2.75 Rendah 

UNSUR INPUT 
8 1 5 2 - 1 23 2.88 Tinggi 
8 - 1 5 2 - 15 1.88 Rendah 
8 2 4 1 1 - 23 2.88 Tinggi 
8 3 4 1 - - 26 3.25 Tinggi 
8 4 3 1 - - 27 3.38 Tinggi 
8 - 5 3 - - 21 2.63 Rendah 
8 - 5 3 - - 21 2.63 Rendah 
8 - 5 3 - - 21 2.63 Rendah 
8 2 5 1 - - 25 3.13 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
8 2 4 2 - - 24 3.00 Tinggi 
8 1 6 1 - - 24 3.00 Tinggi 
8 - 4 2 1 1 17 2.13 Rendah 
8 - 4 4 - - 20 2.50 Rendah 
8 2 4 2 - - 24 3.00 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
8 3 5 - - - 27 3.38 Tinggi 
8 1 4 3 - - 22 2.75 Rendah 

UNSUR ANGGARAN 
8 - 6 2 - - 22 2.75 Rendah 
 43 123 81 11 2  84.30/2.81  

 
Dalam pandangan dosen UM Purwokerto, berdasarkan analisis yang 

disajikan dalam tabulasi memperlihatkan bahwa unsur dosen harus diterapkan 

penjaminan mutu, demikian juga unsur pembelajaran dan unsur input dikenai 

penjaminan mutu. Dalam kaitan dengan unsur tersebut bagaimana menjaga agar 
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kualitas dosen terjamin, demikian juga mekanisme pembelajaran baik frekvensi 

mengajar maupun kualitas bahan kuliah. 

Tabel 39. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Dekan  UM. Purwokerto 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATEG
ORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
5 1 2 2 - - 14 2.8 Tinggi 
5 2 - 2 1 - 13 2.6 Rendah 
5 3 1 1 - - 17 3.4 Tinggi 
5 2 1 1 1 - 14 2.8 Tinggi 
5 - 1 4 - - 11 2.2 Rendah 
5 - 3 2 - - 13 2.6 Rendah 
5 - 1 3 1 - 10 2 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
5 2 2 - 1 - 15 3 Tinggi 
5 1 3 1 - - 15 3 Tinggi 
5 2 1 2 - - 15 3 Tinggi 
5 - 1 3 1 - 10 2 Rendah 
5 - 2 2 1 - 11 2.2 Rendah 
5 - 3 2 - - 13 2.6 Rendah 

UNSUR INPUT 
5 1 2 2 - - 14 2.8 Tinggi 
5 2 1 1 1 - 14 2.8 Tinggi 
5 1 4 - - - 16 3.2 Tinggi 
5 2 3 - - - 17 3.4 Tinggi 
5 2 2 1 - - 16 3.2 Tinggi 
5 1 3 1 - - 15 3 Tinggi 
5 - 2 2 1 - 11 2.2 Rendah 
5 1 2 1 1 - 13 2.6 Rendah 
5 1 2 2 - - 14 2.8 Rendah 

UNSUR PEMBELAJARAN 
5 1 3 1 - - 15 3 Tinggi 
5 1 4 - - - 16 3.2 Tinggi 
5 1 2 1 1 -1 13 2.6 Rendah 
5 - 3 1 1 - 12 2.4 Rendah 
5 1 2 1 1 - 13 2.6 Rendah 

UNSUR EVALUASI 
5 2 2 1 - - 16 3.2 Tinggi 
5 - 3 2 - - 13 2.6 Rendah 

UNSUR ANGGARAN 
5 - 2 2 1- - 11 2.2 Rendah 
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 30 63 44 13 0  62.00/2.73  
 

Mendasarkan pada analisis data yang dihimpun dari angket  atas beberapa 

dekan yang ada pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto disimpulkan bahwa 

unsur yang dijamin lebih mengarah pada unsur input sebagai hal yang dijamin 

dalam pelaksanaan penjaminan mutu.  

Dalam kesimpulan berdasarkan data juga memperlihatkan bahwa 

penjaminan mutu pada unsur idiologi ke Muhammadiyah kurang memperoleh 

perhatian. Dalam kaitan dengan unsur yang menyangkut idiologi, menurut 

Marpuji Ali (Ketua Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah yang melingkupi 

Purwokerto) diungkapkan bahwa persoalan penjaminan mutu dalam ideologi 

Muhammadiyah sangat dipentingkan mengingat ada indikasi bahwa aspek 

ideologi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto kurang memperoleh 

pembinaan intensif. Fakta demikian diperkuat adanya keinginan bahwa untuk 

pemilihan rektor akan dipilih mereka yang kuat kemampuannya dalam membina 

ideologi Muhammadiyah.  

Keinginan untuk membina ideologi Muhammadiyah tersebut sekarang 

direalisasikan dengan menetapkan rektor baru yang kuat dalam ber-

Muhammadiyah yaitu Dr. Muhammad Ashari yang mantan Hakim Agung Agama. 

Dalam penetapan ini memang ada sementara penolakan terutama dari internal 

mengingat rektor baru Universitas ini seorang pensiun yang dianggap kurang 

dinamis karena sudah usia tua. Namun penetapan rektor tetap dilakukan karena 

lebih pada pertimbangan kemampuan pembinaan bidang ideologis 

Muhammadiyah. 
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Tabel 40. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Rektor UM. Purwokerto 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1  - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Rendah 
1 - - - - - 0 0 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 

UNSUR INPUT 
1 - - - - - 0 0 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - - - - - 0 0 Rendah 
1 - - - - - 0 0 Rendah 
1 - - - - - 0 0 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
1 - - - - - 0 0 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
 12 11 1 0 0  83/2.77  
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Berdasar pada data yang telah dianalisis memperlihatkan bahwa kategori 

yang berderajat tinggi nampak hampir pada semua unsur sehingga berdasarkan 

kategori tersebut disimpulkan bahwa menurut Rektor Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto semua unsur harus diterapkan penjaminan mutu. 

Unsur yang memperoleh perhatian yang lebih meliputi unsur 

penganggaran pada pelaksanaan penjaminan mutu, unsur pelaksanaan 

pembelajaran, unsur input dan unsur sumber daya manusia baik untuk dosen 

maupun untuk mahasiswa. 

Gambaran pandangan Rektor ini sekaligus mencerminkan bahwa Rektor 

mempunyai pandangan cukup komprehensif dalam pelaksanaan bidang 

penjaminan mutu. Keadaan yang demikian sebenarnya tidak terlalu sulit dicari 

penyebabnya, mengingat Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang 

mempunyai masa jabatan 8 tahun ini adalah dosen tetap berasal dari Fakultas 

Farmasi Universitas Gadjah Mada yang sejak lama telah menerapkan penjaminan 

mutu. Sehingga akibatnya pandangan dan dorongan untuk menerapkan 

penjaminan mutupun sangat kuat dan sangat dipengaruhi pola fikir UGM.  

 
 
 
 

Tabel 41. Rekapitulasi Kategori Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
 Pandangan: UM Purwokerto 

 
NO UNSUR YANG DIJAMIN 

MUTUNYA 
MENURUT  

MHS DOSEN DEKAN REK 
TOR 

1. Jumlah mahasiswa yang puas dengan 
pelaksanaan perkuliahan 

T T T R 

2. Jumlah mata kuliah yang diampu R T R T 
3. Kualifikasi pendidikan dosen tetap T T T T 
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4. Jumlah karya tulis dosen yang 
dihasilkan dan dipublikasikan 

T R T T 

5. Rasio dosen tetap terhadap dosen 
keseluruhan 

R R R T 

6. Dosen yang dapat membaca alqur’an T T R R 
7. Dosen yang menjadi pengurus 

organisasi Muhammadiyah 
R R R R 

8. Lama penyelesaian studi mahasiswa T T T T 
9. Rerata IPK yang dicapai mahasiswa T T T T 
10. Lama masa tunggu mahasiswa dalam 

memperoleh pekerjaan 
T R T T 

11. Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang 
menang kompetisi  

R R R T 

12. Rerata skor TOEFL yang dicapai 
mahasiswa 

R R R T 

13. Persentase mahasiswa yang dapat 
membaca alqur’an  

R R R T 

14. Rasio pendaftar dengan yang 
diterima 

R T T R 

15. Jumlah hibah yang yang 
dimenangkan 

R R T T 

16. Jumlah jurnal yang terakreditasi R T T T 
17. Jumlah progdi yang terakreditasi T T T T 
18. Kepemilikan perpustakaan T T T R 
19. Penggunaan IT dalam penerimaan 

mahasiswa baru 
R R T R 

20. Penggunaan sistem IT dalam 
perkuliahan 

R R R R 

21. Jumlah laboratorium yang dimiliki T R R T 
22. Ketersediaan kantor penjaminan 

mutu 
T T R T 

23. Kurikulum T T T T 
24. Sistem perkuliahan T T T T 
25. Rombongan belajar setiap kelas R R R T 
26. Jumlah minimal perkuliahan setiap 

semester 
R R R T 

27. Ketersediaan acuan perkuliahan yang 
disusun oleh dosen 

T T R T 

28. Memiliki standar dan indikator 
kualitas untuk PTM 

T T T R 

29. Memiliki prosedur evaluasi baik 
internal maupun ekternal untuk 

pembelajaran dan keuangan 

T R R T 

30. Anggaran khusus untuk kantor 
penjaminan mutu 

R R R T 
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Analisis di atas memperlihatkan bahwa bagi Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto pandangannya dalam unsur-unsur yang seharusnya diterapkan 

penjaminan mutu tidak semua unsur penyelenggaraan penjaminan mutu. Unsur 

yang perlu dijamin mutunya adalah: 

1. Tingkat kepuasaan mahasiswa 

2. Jumlah mata kuliah ideal yang diampu oleh dosen 

3. Kualifikasi dosen 

4. Tingkat dan jumlah karya dosen 

5. Lama studi mahasiswa pada strata 1 

6. Tingkat IPK yang dicapai mahasiswa 

7. Lama tunggu mahasiswa 

8. Ideologi mahasiswa dan dosen 

9. Ketersediaan indikator mutu 

10. Kualitas kurikulum 

11. Sistem penyelenggaraan perkuliahan 

12. Ketersediaan badan/lembaga mutu  

kedua belas unsur ini bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dipandang 

sebagai hal yang mencerminkan mutu lembaga sehingga kepada 12 unsur tersebut 

harus dijamin mutunya. Bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto unsur 

tersebut sedang dirintis pelaksanaannya sebab di tahun 2007 ini sedang 

dipersiapkan berkas pelaksanaannya dengan mengacu pada pola UGM. Pola 

penjaminan mutu pola UGM ini menurut Rektor yang juga dosen farmasi UGM 

dipilih sebagai model karena dianggap pola terbaik dan selama ini selalu dalam 
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berbagai pelatihan penjaminan mutu yang diadakan UGM, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto selalu berpartisipasi aktif. 

Keterpengaruh Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dipimpin 

oleh dosen UGM  yang demikian adalah wajar karena  secara teoritis telah 

ditegaskan oleh Wayne, K. Hoy. (2004: 203) yang menegaskan bahwa perilaku 

lembaga sangat dipengaruhi oleh pemikiran authoritas dan kekuasaan yang 

dilegitimasi. Dari penegasan ini disimpulkan bahwa andil kepemimpinan 

(leadership) sangat besar dalam pengambilan putusan. Penegasan ini juga 

dikuatkan oleh  Sallis, Edward. (2001: 150) yang menegaskan bahwa  peran 

kepemimpinan dalam pengambilan putusan sampai 15 % dari keseluruhan aspek 

yang mempengaruhi kecenderungan putusan kelembagaan yang diambil.   

      

5. Unsur Yang Seharusnya Dikenai Penjaminan Mutu menurut U.M. Purworejo 
 

 Universitas Muhammadiyah Purworejo merupakan perguruan tinggi yang 

berada pada peringkat bawah, sehingga walaupun dalam pandangan pelaksanaan 

penjaminan mutu mempunyai pendapat yang moderat tetapi dalam implementasi 

kurang terdukung sebab dalam universitas ini belum tersedia dana khusus untuk 

pelaksanaan penjaminan mutu. Pelaksanaan penjaminan mutu memang 

memerlukan penyiapan sumber daya dosen dan pendanaan yang cukup banyak 

apalagi kalau model penerapan penjaminan mutu menggunakan model UGM yang 

distruktur sampai tingkat program studi. 

Tabel 42. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan: Mahasiswa UM. Purworejo 

 
INFOR FREKVENSI JAWABAN ∑ RERATA KATE 
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MAN 4 3 2 1 0 NILAI GORI 
UNSUR DOSEN 

11 4 3 2 2 - 31 2.82 Rendah
11 2 5 1 2 1 27 2.45 Rendah 
11 7 4 - - - 40 3.64 Tinggi 
11 4 7 - - - 37 3.36 Tinggi 
11 1 5 2 1 - 28 2.55 Rendah 
11 5 4 5 - - 36 3.27 Tinggi 
11 1 4 3 1 - 27 2.45 Rendah

UNSUR MAHASISWA 
11 1 7 2 - - 31 2.82 Rendah 
11 3 6 4 - - 34 3.09 Tinggi 
11 3 3 5 1 - 30 2.73 Rendah 
11 1 5 5 - - 29 2.64 Rendah 
11 1 5 1 - - 29 2.64 Rendah 
11 4 5 1 1 - 34 3.09 Tinggi 

UNSUR INPUT 
11 5 3 1 2 - 33 3 Tinggi 
11 - 6 4 1- - 27 2.45 Rendah 
11 6 2 3 - - 36 3.27 Tinggi 
11 7 3 1 - - 39 3.55 Tinggi 
11 6 5 - - - 39 3.55 Tinggi 
11 4 3 3 1 - 32 2.91 Rendah 
11 3 5 3 - - 33 3 Tinggi 
11 4 6 1 - - 36 3.27 Tinggi 
11 3 5 2 - 1 31 2.82 Rendah 

UNSUR PEMBELAJARAN 
11 3 7 1 - - 35 3.18 Tinggi 
11 2 4 5 - - 30 2.73 Rendah 
11 1 6 3 1 - 29 2.64 Rendah 
11 2 5 4 - - 31 2.82 Rendah 
11 3 6 1 1 - 33 3 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
11 5 5 1 - - 37 3.36 Tinggi 
11 4 7 - - - 37 3.36 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
11 2 7 2 - - 33 3 Tinggi 
 97 148 69 14 2  89.5/2.98  

Berdasarkan hasil analisis data yang masuk dari instrumen yang 

memfokuskan pada pandangan mahasiswa terhadap unsur yang sebaiknya 

dilakukan penaminan mutu disimpulkan bahwa unsur dosen tidak terlalu penting 
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dikenai penjaminan mutu, sedangkan unsur yang dipandang oleh mahasiswa harus 

diterapkan penjaminan mutu adalah unsur input.  

Unsur input dipandang penting bagi mahasiswa. Unsur ini menyangkut 

jumlah pendaftar, penggunaan IT dalam pembelajaran, tersedianya gedung khusus 

penjaminan mutu, kepemilikan perpustakaan dan jumlah program studi yang 

terakreditasi. Universitas Muhammadiyah Purworejo merupakan universitas yang 

terletak di daerah pinggiran yaitu daerah yang terletak antara Jogyakarta dan 

Purwokerto. Diduga lingkungan sangat berpengaruh pada apresiasi mahasiswa 

terhadap citra perguruan tinggi. Pandangan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Purworejo sangat diwarnai oleh citra fisik dari kampus, 

nampaknya substansial akademik belum merupakan prioritas dalam pandangan 

mahasiswa. 

Tabel 43. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Dosen UM. Purworejo 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
11 1 8 2 - - 32 2.91 Tinggi 
11 3 6 1 - 1 32 2.91 Tinggi 
11 3 7 1 - - 35 3.18 Tinggi 
11 1 5 3 2 - 27 2.45 Rendah 
11 1 3 7 - - 27 2.45 Rendah 
11 2 5 3 1 - 30 2.73 Tinggi 
11 - 1 5 5 - 18 1.64 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
11 2 6 3 - - 32 2.91 Tinggi 
11 4 4 2 1 - 33 3 Tinggi 
11 3 3 3 2 - 29 2.64 Rendah 
11 2 2 5 2 - 26 2.36 Rendah 
11 1 3 7 - - 27 2.45 Rendah
11 2 4 4 1 - 29 2.64 Rendah 

UNSUR INPUT 
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11 - 4 4 3 - 23 2.09 Rendah 
11 1 2 4 4 - 22 2 Rendah 
11 2 5 3 1 - 30 2.73 Tinggi 
11 4 4 3 - - 34 3.09 Tinggi 
11 5 2 4 - - 34 3.09 Tinggi 
11 2 6 3 - - 32 2.91 Tinggi 
11 3 2 6 - - 30 2.73 Tinggi 
11 6 2 3 - - 36 3.27 Tinggi 
11 2 4 2 3 - 27 2.45 Rendah 

UNSUR PEMBELAJARAN 
11 5 4 2 - - 36 3.27 Tinggi 
11 2 5 3 - 1 29 2.64 Rendah 
11 - 4 5 2 - 24 2.18 Rendah 
11 2 4 5 - - 30 2.73 Tinggi 
11 5 4 2 - - 36 3.27 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
11 3 6 2 - - 34 3.09 Tinggi 
11 - 7 4 - - 29 2.64 Rendah 

UNSUR ANGGARAN 
11 3 5 2 1 - 32 2.91 Tinggi 
 70 127 103 28 2  81/2.71  

 
Tabulasi atas dasar pengumpulan data dari kalangan dosen Universitas 

Muhammadiyah Purworejo, diperoleh kesimpulan bahwa menurut kalangan dosen 

unsur yang seharusnya dilakukan penjaminan adalah terkait dengan unsur 

pembelajaran, unsur input dan unsur yang menyangkut kualfikasi dan kondisi 

dosen. Namun unsur yang menurut dosen harus mendapatkan  perhatian lebih 

adalah unsur  input. Aspek yang tidak memerlukan perhatian dalam pelaksanaan 

penjaminan mutu adalah unsur yang menyangkut kondisi kemahasisswaan. 

Dalam interviu yang dilakukan peneliti di lingkungan kampus Purworejo 

memberikan gambaran bahwa untuk Universitas Muhammadiyah Purworejo 

belum ada pemikiran untuk melakukan penjaminan mutu dengan penanganan 

khusus. Sebagai perguruan tinggi yang belum maju (jumlah mahasiswa kecil) 
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masih mementingkan aspek fisik sebagai upaya membangun brand image 

lembaga. 

Tabel 44. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 

Pandangan: Dekan UM. Purworejo 

 
 

INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
2 1 - - - 1 4 2 Rendah 
2 1 - - 1 - 5 2.50 Tinggi 
2 1 - - - 1 4 2 Rendah 
2 1 - - - 1 4 2 Rendah 
2 - 1 1 - - 5 2.50 Tinggi 
2 - - 1 - 1 2 1 Rendah 
2 - - 2 - - 4 2 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
2 1  - 1 - 5 2.50 Tinggi 
2 - 2 - - - 6 3 Tinggi 
2 - 1 - 1 - 4 2 Rendah 
2 - 1 - 1 - 4 2 Rendah 
2 - 1 - 1 - 4 2 Rendah 
2 - - 1 - 1 2 1 Rendah 

UNSUR INPUT 
2 - 1 1 - - 5 2.50 Tinggi 
2 - - 1 1 - 3 1.50 Rendah 
2 - 1 - - 1 2 1 Rendah 
2 1 1 - - - 7 3.50 Tinggi 
2 1 - 1 - - 6 3 Tinggi 
2 1 - 1 - - 6 3 Tinggi 
2 - 1 - - 1 3 1.50 Rendah 
2 2 - - - - 8 4 Tinggi 
2 1 - - - 1 4 2 Rendah 

UNSUR PEMBELAJARAN 
2 1 - - 1 - 5 2.50 Tinggi 
2 1 - - 1 - 5 2.50 Tinggi 
2 - 1 - 1 - 4 2 Rendah 
2  - 2 - - - 6 3 Tinggi 
2 1 - - - 1 4 2 Rendah 

UNSUR EVALUASI
2 1 - 1 - - 6 3 Tinggi 
2 - 1 1 - - 5 2.50 Tinggi 
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UNSUR ANGGARAN 
2 - 1 1 - - 5 2.50 Tinggi 
 15 14 13 9 9  68.5/2.28  

 
Mendasarkan pada analisis data yang masuk dengan informan Dekan di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo diperoleh kesimpulan bahwa 

dekan memandang unsur penganggaran khusus perlu sekali diberikan alokasi 

khusus untuk pelaksanaan penjaminan mutu, demikian juga unsur pelaksanaan 

evaluasi baik ketersediaan prosedur dan kriteria penilaian harus ada dan dijadikan 

kualitasnya. 

Bagi Dekan Universitas Muhammadiyah Purworejo, unsur pembelajaran 

harus dijamin mutunya bukan hanya frekwensi perkuliahan tetapi juga materi dan 

peralatan pendukungnya. Kategori yang dipandang tinggi untuk diperhatikan 

dalam penjaminan mutu adalah unsur input. 

Tabel 45. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Rektor UM. Purworejo 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
1 1 - - - - 4 4 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 

UNSUR INPUT 
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1 1 - - - - 4 4 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Rendah 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
1 1 - - - - 4 4 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
1 - - 1 - - 2 2 Tinggi 
 11 12 7 0 0  94/3.13  

 
Berdasarkan pandangan Rektor yang berhasil ditabulasikan dalam tabel di 

atas menunjukkan bahwa semua unsur mulai unsur anggaran, unsur evaluasi, 

unsur pembelajaran, unsur input dan unsur mahasiswa serta unsur dosen 

semuanya harus dilakukan penjaminan sehingga kualitasnya terjaga. 

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan pada tabulasi di atas menurut 

Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, unsur yang sangat diutamakan 

adalah unsur pembelajaran dan kondisi mahasiswa. Selanjutnya di bawah ini akan 

disajikan gabungan pandangan seluruh sivitas akademika Universitas Muhamma 

diyah Purworejo yang terangkum dalam tabel di bawah ini.  

Tabel 46. Rekapitulasi Kategori Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
 Pandangan: UM. Purworejo 

 
NO UNSUR YANG DIJAMIN 

MUTUNYA 
MENURUT  

MHS DOSEN DEKAN REK 
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TOR 
1. Jumlah mahasiswa yang puas dengan 

pelaksanaan perkuliahan 
R T R R 

2. Jumlah mata kuliah yang diampu R T T T 
3. Kualifikasi pendidikan dosen tetap T T R T 
4. Jumlah karya tulis dosen yang 

dihasilkan dan dipublikasikan 
T R R T 

5. Rasio dosen tetap terhadap dosen 
keseluruhan 

R R T T 

6. Dosen yang dapat membaca alqur’an T T R R 
7. Dosen yang menjadi pengurus 

organisasi Muhammadiyah 
R R R R 

8. Lama penyelesaian studi mahasiswa R T T T 
9. Rerata IPK yang dicapai mahasiswa T T T T 
10. Lama masa tunggu mahasiswa dalam 

memperoleh pekerjaan 
R R R T 

11. Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang 
menang kompetisi  

R R R T 

12. Rerata skor TOEFL yang dicapai 
mahasiswa 

R R R T 

13. Persentase mahasiswa yang dapat 
membaca alqur’an  

T R R T 

14. Rasio pendaftar dengan yang 
diterima 

T R T R 

15. Jumlah hibah yang yang 
dimenangkan 

R R R T 

16. Jumlah jurnal yang terakreditasi T T R T 
17. Jumlah progdi yang terakreditasi T T T T 
18. Kepemilikan perpustakaan T T T R 
19. Penggunaan IT dalam penerimaan 

mahasiswa baru 
R T T R 

20. Penggunaan sistem IT dalam 
perkuliahan 

T T R R 

21. Jumlah laboratorium yang dimiliki T T T T 
22. Ketersediaan kantor penjaminan 

mutu 
R R R T 

23. Kurikulum T T T T 
24.  Sistem Perkuliahan R R T T 
25. Rombongan belajar setiap kelas R R R T 
26. Jumlah minimal perkuliahan setiap 

semester 
R T T T 

27. Ketersediaan acuan perkuliahan yang 
disusun oleh dosen

T T R T 

28. Memiliki standar dan indikator 
kualitas untuk PTM 

T T T R 
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29. Memiliki prosedur evaluasi baik 
internal maupun ekternal untuk 

pembelajaran dan keuangan 

T R T T 

30. Anggaran khusus untuk kantor 
penjaminan mutu 

T T T T 

 
Berdasarkan rincian tabulasi di atas disimpulkan bahwa perolehan IPK 

tinggi menjadi unsur yang harus dijamin agar tetap diperoleh rerata IPK semakin 

tinggi dari waktu ke waktu, demikian juga kualitas program studi yang 

dicerminkan dalam perolehan nilai akreditasi A merupakan hal yang harus 

mendapatkan perhatian dalam penjaminan mutu. 

Bagi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purworejo sangat 

penting ketersediaan standar dan prosedur evaluasi agar menghasilkan 

obyektivitas dan transparansi penilaian dan terhindar dari pelaksanaan evaluasi 

yang bias. 

Unsur lain yang juga penting adalah menjaga kualitas kurikulum agar 

tidak materinya kedaluwarsa dan selalu relevan dengan kepentingan stakeholders. 

Ketersediaan sarana prasarana seperti perpustakaan dan laboratorium juga 

menjadi perhatian sivitas akademika dalam penerapan mutu. Namun semuanya 

diperlukan adanya pendanaan yang khusus serta memadai.   

 
6. Unsur Yang Seharusnya Dikenai Penjaminan Mutu Menurut U.M. Surakarta 
 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu universitas yang 

menjalankan penjaminan mutu berkaitan dengan perolehan dana dari Dikti. 

Pelaksanaan penjaminan mutu dan unsur yang dikenai penjaminan mutu yang 

dikembangkan oleh UMS sangat terikat dengan program pelaksanaan penjaminan 

mutu yang telah disetujui oleh pemberi hibah. Karena hibah berasal dari proyek 
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P3AI maka otomatis unsur yang dikenai penjaminan mutu terfokus pada unsur 

pembelajaran. Model penjaminan mutu mengarah pada quality assurance yang 

berbeda dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Tabel 47. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan: Mahasiswa UM. Surakarta 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
11 1 7 3 - - 31 2.82 Rendah 
11 3 6 2 - - 34 3.09 Tinggi 
11 7 4 - - - 40 3.64 Tinggi 
11 3 7 1 - - 35 3.18 Tinggi 
11 3 4 2 2 - 30 2.73 Rendah 
11 2 3 4 1 1 26 2.36 Rendah 
11 - 2 2 7 - 17 1.55 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
11 5 3 1 2 - 33 3 Tinggi 
11 5 5 - 1 - 36 3.27 Tinggi 
11 3 4 2 2 - 30 2.73 Rendah 
11 2 4 4 - 1 28 2.55 Rendah 
11 4 1 3 3 - 28 2.55 Rendah 
11 3 1 4 2 1 25 2.27 Rendah 

UNSUR INPUT 
11 - 3 4 4 - 21 1.91 Rendah 
11 2 2 5 2 - 26 2.36 Rendah 
11 3 5 3 - - 33 3 Tinggi 
11 6 5 - - - 39 3.55 Tinggi 
11 6 4 1 - - 38 3.45 Tinggi 
11 4 5 2 - - 35 3.18 Tinggi 
11 3 5 3 - - 33 3 Tinggi 
11 2 5 4 - - 31 2.82 Rendah 
11 4 5 1 1 - 34 3.09 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
11 4 7 - - - 37 3.36 Tinggi 
11 5 4 2 - - 36 3.27 Tinggi 
11 2 4 5 - - 30 2.73 Rendah 
11 1 6 2 1 1 27 2.45 Rendah 
11 - 7 3 1 - 28 2.55 Rendah 

UNSUR EVALUASI
11 6 1 3 - - 34 3.09 Tinggi 
11 2 3 5 - 1 27 2.45 Rendah 
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UNSUR ANGGARAN 
11 1 6 4 - - 30 2.73 Rendah 
 92 128 75 30 5  84/2.82  

 

Berdasarkan pada tabulasi yang disajikan di atas menunjukan bahwa unsur 

yang memperoleh kategori tinggi dalam unsur yang seharusnya dilakukan 

penjaminan mutu adalah unsur input. Kesimpulan yang demikian hampir menjadi 

kecenderungan di berbagai Perguruan tinggi Muhammadiyah. Artinya menurut 

pandangan mahasiswa, bahwa unsur input yang banyak terkait dengan image 

lembaga masih sangat ditekankan oleh mahasiswa. Mereka menganggap bahwa 

unsur yang menyangkut membangun image dianggap sebagai simbul kualitas. 

Cerminan gedung yang megah dan sarana fisik menjadi wakil dari kualitas 

lembaga tinggi. 

Tabel 48. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan: Dosen UM. Surakarta 

 
RESPD FREKVENSI JAWABAN ∑ 

NILAI 
RERATA KATE 

GORI 4 3 2 1 0 
UNSUR DOSEN 

13 7 4 2 - - 44 3.38 Tinggi 

13 5 7 1 - - 43 3.31 Tinggi 

13 9 4 - - - 48 3.69 Tinggi 

13 7 4 2 - - 34 3.38 Tinggi 

13 5 4 3 1 - 39 3 Tinggi 

13 2 4 5 1 1 31 2.38 Rendah 

13 1 4 8 - - 32 2.46 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 

13 3 7 1 2 - 37 2.85 Rendah 

13 5 7 1 - - 43 3.31 Tinggi 

13 4 6 1 1 - 41 3.15 Tinggi 
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13 2 7 2 - - 41 3.15 Tinggi 

13 2 5 4 1 1 32 2.46 Rendah 

13 1 3 5 - - 30 2.31 Rendah 

UNSUR INPUT 

13 3 6 3 - - 31 2.38 Rendah 

13 5 5 3 - - 35 2.69 Rendah 

13 4 6 2 - - 42 3.23 Tinggi 

13 4 9 - - - 43 3.31 Tinggi 

13 10 1 - 1 1 44 3.38 Tinggi 

13 3 7 2 - - 38 2.92 Rendah 

13 3 3 6 1 1 33 2.54 Rendah 

13 5 6 1 1 1 40 3.08 Tinggi 

13 61 4 3 - - 42 3.23 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 

13 5 5 2 1 1 39 3 Tinggi 

13 9 3 - - 1 45 3.46 Tinggi 

13 1 5 5 1 1 30 2.31 Rendah 

13 3 5 5 - - 37 2.85 Rendah 

13 6 5 2 1 - 43 3.31 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 

13 5 5 2 - 1 39 3 Tinggi 

13 4 5 3 1 1 37 2.85 Rendah 

UNSUR ANGGARAN 

13 6 6 1 - - 44 3.38 Tinggi 

 136 152 75 17 10  89.8/2.99  

 

Pandangan dosen yang dicerminkan dari paparan di atas menyimpulkan 

bahwa bagi dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, kondisi dosen sangat 

penting untuk diberlakukan penjaminan mutu sehingga kualifikasi mereka harus 
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diperhatikan bukan hanya dalam studi lanjut tetapi pengembangan akademik 

lainnya. 

Sedangkan unsur kemahasiswaan dan unsur input tidak begitu menjadi 

fokus dalam penjaminan mutu hal ini nampak pada kolom kategori. Demikian 

juga aspek pembelajaran dan evaluasi. 

Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, penjaminan mutu sudah 

menjadi keharusan karenanya dosen memandang bahwa harus ada alokasi dana 

khusus untuk mengopersionalkan kantor penjaminan mutu. 

Tabel 49. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 

Pandangan : Dekan UM. Surakarta 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
5 2 3 - - - 17 3.4 Tinggi 
5 1 4 - - - 16 3.2 Rendah 
5 5 - - - - 20 4 Tinggi
5 2 3 - - - 17 3.4 Tinggi 
5 2 2 1 - - 16 3.2 Rendah 
5 2 3 - - - 17 3.4 Tinggi 
5 1 1 2 - 1 11 2.2 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
5 1 2 2 - - 14 2.8 Rendah 
5 - 5 - - - 15 3 Rendah 
5 3 2 - - - 18 3.6 Tinggi 
5 2 3 - - - 17 3.4 Tinggi 
5 1 3 1 - - 15 3 Tinggi 
5 2 2 1 - - 16 3.2 Rendah 

UNSUR INPUT 
5 2 1 1 1 - 14 2.8 Rendah 
5 2 1 2 - - 15 3 Tinggi 
5 3 1 1 - - 17 3.4 Tinggi 
5 3 2 - - - 18 3.6 Tinggi 
5 5 - - - - 20 4 Tinggi 
5 2 2 1 - - 16 3.2 Rendah 
5 3 2 - - - 18 3.6 Tinggi 
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5 5 - - - - 20 4 Tinggi 
5 3 1 1 - - 17 3.4 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
5 4 1 - - - 19 3.8 Tinggi 
5 4 1 - - - 19 3.8 Tinggi 
5 2 3 - - - 17 3.4 Tinggi 
5 3 2 - - - 18 3.6 Tinggi 
5 2 2 1 - - 16 3.2 Rendah 

UNSUR EVALUASI 
5 5 - - - - 20 4 Tinggi 
5 2 3 - - - 17 3.4 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
5 2 3 - - - 17 3.4 Tinggi 
 76 56 14 1 1  101/3.38  

 
Mendasarkan pada tabulasi tentang pandangan dekan atas unsur 

penjaminan mutu diperoleh kesimpulan bahwa dekan berpandangan untuk unsur 

anggaran, evaluasi dengan kriteria dan prosedur yang bermutu, pelaksanaan 

pembelajaran dan unsur kondisi dosen harus diperhatikan dan diberlakukan 

penjaminan mutu. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai perguruan tinggi Muham-

madiyah yang selama menjadi kebanggaan Universitas Muhammadiyah pada 

umumnya telah melakukan penjaminan mutu pada bidang ideologi melalui 

pendidikan formal pengkaderan yang dikembangkan dalam sistem pondok 

modern.  

Tabel 50. Unsur Yang Seharusnya Dijamin Mutunya 
Pandangan : Rektor UM. Surakarta 

 
INFOR
MAN 

FREKVENSI JAWABAN ∑ 
NILAI 

RERATA KATE 
GORI 4 3 2 1 0 

UNSUR DOSEN 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
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1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 

UNSUR MAHASISWA 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 

UNSUR INPUT 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR PEMBELAJARAN 
1 1 - - - - 4 4 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - - 1 - - 2 2 Rendah 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR EVALUASI 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 

UNSUR ANGGARAN 
1 - 1 - - - 3 3 Tinggi 
 3 17 10 0 0  83/2.77  

 
Dalam pandangan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, beberapa 

unsur yang memerlukan penjaminan mutu berdasarkan pada hasil analisis yang 

ditabulasikan di atas menunjukkan bahwa unsur yang harus diterapkan 

penjaminan mutu meliputi; unsur pengalokasian anggaran khusus untuk 

pelaksanaan penjaminan mutu, unsur penilaian, unsur proses pembelajaran, unsur 

input, unsur kondisi mahasiswa dan unsur kondisi dosen. 
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Bagi Rektor UMS, unsur yang memperoleh perhatian yang lebih dalam 

pelaksanaan penjaminan mutu adalah unsur keadaan dosen dan unsur mahasiswa. 

Unsur ini mendapat perhatian khusus karena unsur ini merupakan bagian dari 

internal stakeholder yang dijadikan orientasi terutama kepuasaan pelanggan. 

Menurut Rektor UMS, fase pengembangan kampus UMS sudah mengarah pada 

fase pengembangan akademik, sehingga unsur pengembangan fisik sudah mulai 

ditinggalkan dan sudah dianggap cukup, sebaliknya pengembangan peningkatan 

kualitas baik dosen maupun kapasitas mahasiswa lebih diprioritaskan. Khusus 

mengenai pengembangan kapasitas mahasiswa dalam hal peningkatan mutu 

ideologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta mengembangkan pola mentoring.  

Mentoring adalah pola pembinaan ideologi bagi mahasiswa yang 

dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa dari mahasiswa dan untuk 

mahasiswa dalam bentuk pengkajian informal bersama internal mahasiswa. 

Bentuk pengkajian ideologi ini dilaksanakan di luar kelas dan menyebar pada 

sudut-sudut gedung dan pekarangan kampus secara lesehan pada Sabtu pagi mulai 

subuh sampai jam 08.00. tutor diberikan oleh mahasiswa senior dan sekali waktu 

dilakukan kontrol dan pengkajian pleno dengan pembimbing dosen agama dan ke 

Muhammadiyahan. 

Setelah disajikan kesimpulan antar informan dari unsur sivitas akademika 

pada seluruh kampus, berikut ini disajikan hasil olahan data akumulasi dari semua 

unsur sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta serta hasil rerata 

berikut klasifikasi kategori masing-masing item.  
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Dari analisis ini selanjutnya diketahui aspek –aspek apa yang menjadi 

perhatian penting bagi seluruh Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk 

diterapkan penjaminan mutu. Pandangan yang dicantumkan dalam tabulasi di 

bawah ini merupakan pandangan gabungan antara rektor, dosen, dekan dan 

mahasiswa atas unsur yang penting dilaksanakan penjaminan mutu. Analisis dari 

data ini merupakan kontingensi atas pandangan komponen-komponen yang ada 

dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta sehingga bisa jadi 

beberapa kesimpulan dari satu komponen sivitas akademika tertentu yang semula 

ada, kemudian dalam akumulasi pada kesimpulan secara total kelembagaan 

menjadi tidak muncul lagi. Adapun rekapitulasi hasil analisis data sebagai berikut:       

Tabel 51. Rekapitulasi Kategori Unsur Yang Seharusnya Dijamin mutunya 
Pandangan : UM Surakarta 

 
NO UNSUR YANG DIJAMIN 

MUTUNYA 
MENURUT  

MHS DOSEN DEKAN REK 
TOR 

1. Jumlah mahasiswa yang puas dengan 
pelaksanaan perkuliahan 

R T T R 

2. Jumlah mata kuliah yang diampu T T R T 
3. Kualifikasi pendidikan dosen tetap T T T T 
4. Jumlah karya tulis dosen yang 

dihasilkan dan dipublikasikan 
T T T T 

5. Rasio dosen tetap terhadap dosen 
keseluruhan 

R T R T 

6. Dosen yang dapat membaca alqur’an R R T R 
7. Dosen yang menjadi pengurus 

organisasi Muhammadiyah 
R R R R 

8. Lama penyelesaian studi mahasiswa T R R T 
9. Rerata IPK yang dicapai mahasiswa T T R T 
10. Lama masa tunggu mahasiswa dalam 

memperoleh pekerjaan 
R T T T 

11. Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang 
menang kompetisi  

R T T R 

12. Rerata skor TOEFL yang dicapai 
mahasiswa 

R R T T 

13. Persentase mahasiswa yang dapat R R R R 
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membaca alqur’an  
14. Rasio pendaftar dengan yang 

diterima 
R R R R 

15. Jumlah hibah yang yang 
dimenangkan 

R R T R 

16. Jumlah jurnal yang terakreditasi T T T R 
17. Jumlah progdi yang terakreditasi T T T R 
18. Kepemilikan perpustakaan T T T T 
19. Penggunaan IT dalam penerimaan 

mahasiswa baru 
T R R T 

20. Penggunaan sistem IT dalam 
perkuliahan 

T R T T 

21. Jumlah laboratorium yang dimiliki R T T T 
22. Ketersediaan kantor penjaminan 

mutu 
T T T T 

23. Kurikulum T T T T 
24. Sistem perkuliahan T T T T 
25. Rombongan belajar setiap kelas R R T T 
26. Jumlah minimal perkuliahan setiap 

semester 
R R T R 

27. Ketersediaan acuan perkuliahan yang 
disusun oleh dosen 

R T R T 

28. Memiliki standar dan indikator 
kualitas untuk PTM 

T T T T 

29. Memiliki prosedur evaluasi baik 
internal maupun ekternal untuk 

pembelajaran dan keuangan 

R R T T 

30. Anggaran khusus untuk kantor 
penjaminan mutu 

R T T T 

 
Seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan 

hasil kategori dalam tabulasi di atas menunjukan bahwa untuk beberapa unsur 

memerlukan perhatian khusus untuk dilakukan penjaminan mutu. Namun 

demikian ada beberapa unsur yang kurang memperoleh perhatian untuk dilakukan 

penjaminan mutu. Adapun unsur yang dipandang perlu sekali diprioritaskan untuk 

dilakukan penjaminan mutu menyangkut: 

1. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki dosen 
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Untuk kualifikasi pendidikan ini memang belum ada penegasan tentang 

keharusan dengan menempuh studi lanjut yang berkesesuaian dengan 

dengan jurusan dan bidang keilmuan strata yang sebelumnya dimiliki. 

Banyak hal yang sering menjadi penyebabnya, diantara penyebabnya 

adalah tidak selalu jurusan untuk studi lanjut ada penyelenggaranya 

banyak diantara keilmuan strata 1 yang tidak ada kelanjutannya di strata 2. 

kondisi ini semakin banyak terjadi untuk strata 3. akhirnya untuk 

kualifikasi tidak selalu dipenuhi dengan mempertimbangkan keberlanjutan 

antara strata 1  dengan strata 2 tetapi yang dipentingkan asal memperoleh 

studi lanjut dan berkualifikasi minimal strata 2. pada perguruan tinggi 

swasta kebijakan studi lanjut tidaklah mudah direalisir terutama karena 

hambatan biaya sehingga perguruan tinggi swasta banyak yang tidak 

berani memberlakukan secara ketat dalam hal kesesuaian jurusan antara 

strata 1 dan strata 2 atau Strata3. akibatnya banyak dosen yang karena 

biaya sendiri dalam melanjutkan studi lanjut tidak selalu sambung dengan 

keilmuan strata sebelumnya. 

2. Karya tulis dosen. Universitas Muhammadiyah Surakarta memandang 

unsur yang terkait dengan karya tulis dosen merupakan hal penting 

dijamin mutunya. Artinya karya tulis dosen harus disusun secara signifikan 

baik dalam sumber acuan, kualitas cetakan maupun isinya. 

3. Indek Prestasi Kumulatif dan lama tunggu. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta memandang bahwa dua unsur ini sangat penting dijamin 

mutunya agar semakin waktu diperoleh IPK yang tinggi dari mahasiswa 
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yang diluluskan demiian juga lulusan hendaknya semakin sedikit waktu 

tunggu sebagai penganggur. 

4. Jumlah laboratorium dan Jurnal yang diterbitkan. Kecanggihan 

laboatorium penunjang jurusan dan jumlah jurnal terakreditasi dipandang 

penting untuk diberlakukan penjaminan mutu. 

5. Kurikulum dan sistem perkuliahan. Universitas Muhammadiyah Surakarta 

memandang penting bahwa kurikulum yang digunakan relevan dengan 

kebutuhan dan selalu mutakhir. Sistem perkuliahan yang mempergunakan 

ICT menjadi hal yang penting. Sistem perkuliahan yang menggunakan 

sistem active learning semakin diwajibkan untuk diterapkan dalam semua 

perkuliahan di perguruan tinggi ini. 

6. Standar evaluasi. Dalam standar evaluasi ini, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta memandang bahwa unsur ini perlu diterapkan penjaminan mutu 

agar standar evaluasi yang diterapkan dalam menentukan kelulusan lebih 

obyektif. 

Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta dari berbagai hal penyelenggaraan 

pendidikan tinggi yang seharusnya diterapkan penjaminan mutu, ternyata tidak 

semuanya harus dikenakan penjaminan mutu. Unsur yang kurang mendapat 

perhatian dalam penjaminan mutu nampak misalnya dalam hal: keharusan dosen 

dalam  keikutsertaan pada pengurus organisasi Muhammadiyah, keharusan 

mahasiswa dalam kemampuan membaca alqur’an maupun rasio antara pendaftar 

dengan calon mahasiswa yang diterima.  
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Dalam observasi yang dikumpulkan menunjukan bahwa UMS cukup sulit 

mengharuskan dosen dalam keikutsertaan menjadi pengurus organisasi 

Muhammadiyah. Sedikit sekali dosen yang terlibat langsung dalam kepengurusan 

Muhammadiyah dan organisasi otonomnya. Aspek ini mengapa tidak dipandang 

penting oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta ? tentu ini sangat terkait 

dengan persepsi dan lingkungan yang melingkupi.  

Secara akumulatif juga menunjukkan bahwa UMS dalam menerima 

mahasiswa tidak terlalu selektif. Artinya dalam jurusan yang kurang peminat 

seringkali calon mahasiswa tidak ada seleksi sehingga hampir semua calon 

pendaftar diterima semua. Pertimbangan ini tidak sebatas pertimbangan kualitas 

tetapi yang lebih utama adalah keberlanjutan program studi itu sendiri. 

7.Unsur Yang Seharusnya Dikenai Penjaminan  Mutu Menurut PTM 

Setelah diuraikan pandangan dari berbagai universitas dalam lingkungan 

universitas Muhammadiyah, berikut ini disajikan tabulasi hasil analisis untuk 

semua perguruan tinggi Muhammadiyah secara akumulasi. Analisis ini merupakan 

analisis tahapan kedua yaitu analisis lintas situs yaitu analisis lintas Universitas 

Muhammadiyah sasaran penelitian ini. Dengan tabulasi secara akumulasi hasil 

analisis tersebut akan diketahui pandangan Universitas Muhammadiyah secara 

komprehensif atas unsur yang seharusnya dikenakan penjaminan mutu. Unsur 

dalam tabulasi tersebut harus dikenakan penjaminan mutu atau tidak dengan 

mengecek kategorinya. Apabila kategorinya T (tinggi) maka maknanya bahwa 

unsur tersebut oleh Universitas Muhammadiyah dipandang sebagai unsur yang 

harus dikenakan penjaminan mutu. 
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Selanjutnya berdasarkan kategorisasi tersebut kemudian ditindaklanjuti 

dengan perumusan desain model penjaminan mutu yang diimplementasikan untuk 

pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Muhammadiyah. 

Dengan demikian hasil analisis dalam tabulasi yang berkategori tinggi merupakan 

kesimpulan dari pandangan seluruh sivitas akademika Universitas 

Muhammadiyah yang menjadi populasi penelitian ini. Adapun hasil analisis data 

tergambar pada tabel di bawah ini.   

    Tabel 52. Unsur Yang Seharusnya Dikenai Penjaminan Mutu menurut PTM 
 

UMY UM 
PWK 

UMS UMM UM 
PWR 

UAD JUM 
LAH 

RERA
TA 

T/
R 

UNSUR DOSEN 
3.50 2.89 2.89 3.20 2.93 3.09 18.50 3.08 T 
3.41 3.12 3.40 2.74 2.97 3.44 19.07 3.18 T 
3.90 3.53 3.83 3.48 3.21 3.83 21.78 3.63 T 
3.26 2.93 3.24 2.80 2.70 3.45 18.37 3.06 T 
2.99 2.81 2.98 2.58 2.38 3.11 16.85 2.81 R 
3.03 2.9 2.54 2.86 2.75 3.39 17.47 2.91 R 
1.87 1.52 2.05 2.12 2.52 1.37 11.45 1.91 R

UNSUR MAHASISWA 
3.09 3.32 2.91 3.31 3.06 3.19 18.88 3.15 T 
3.55 3.43 3.15 3.44 3.02 3.47 20.05 3.34 T 
3.04 3.29 3.12 3.09 2.59 3.35 18.48 3.08 T 
3.06 2.66 2.78 2.94 2.25 3.30 16.98 2.83 R 
3.34 2.84 2.75 2.62 2.27 3.35 17.16 2.86 R 
2.48 3.11 2.45 2.64 2.69 3.20 16.54 2.76 R 

UNSUR INPUT  
2.19 1.97 2.27 1.79 2.90 2.18 13.30 2.22 R 
2.62 2.79 2.51 2.82 2.24 2.83 15.81 2.63 R 
3.39 3 2.91 3.07 2.75 3.41 18.53 3.09 T 
3.32 3.56 3.12 3.71 3.29 3.70 20.68 3.45 T 
2.62 2.55 3.46 2.64 3.16 2.94 17.37 2.90 R 
2.46 2.11 3.08 2.40 2.96 2.24 15.24 2.54 R 
2.64 1.96 3.04 2.24 2.31 2.58 14.76 2.46 R 
3.11 3.18 3.23 3.70 3.39 3.41 20 3.33 T 
2.86 3.02 3.18 3.43 2.82 3.22 18.51 3.09 T 

UNSUR PEMBELAJARAN 
3.62 3.13 3.54 3.62 2.99 3.78 20.68 3.45 T 
3.49 3.12 3.38 3.19 2.72 3.35 19.24 3.21 T 
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2.98 2.86 2.86 3.25 2.21 3.59 17.74 2.96 R 
2.96 2.74 2.73 3.10 2.64 2.91 17.08 2.85 R 
3.15 2.95 3.02 3.30 2.82 3.30 18.52 3.09 T 

UNSUR EVALUASI 
2.56 2.55 3.27 2.62 3.36 2.63 16.99 2.83 R 
3.25 2.94 2.93 3.32 2.88 3.50 18.81 3.14 T 

UNSUR ANGGARAN 
3.46 2.76 3.13 3.22 2.60 3.54 18.71 3.12 T 
91.2 85.5 89.70 89.20 83.30 94.60 533.5 88.90  
3.04 2.85 2.99 2.97 2.77 3.15  2.96  

 
Mendasarkan pada hasil analisis yang ditabulasikan di atas menunjukan 

bahwa unsur yang memerlukan penjaminan mutu secara signifikan adalah unsur 

kondisi dosen dan unsur pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dalam persentase 

jumlah unsur yang memperoleh kategori tinggi lebih dari 60 %. Dalam kedua 

unsur tersebut kategori tinggi lebih dominan, sehingga unsur ini dianggap harus 

dikenakan penjaminan mutu. Kedua unsur yang dipandang oleh Perguruan tinggi 

Muham madiyah sebagai unsur yang harus dikenai penjaminan mutu rinciannya 

adalah sebagai berikut: 

Unsur dosen meliputi: 

a. Kualifikasi pendidikan dosen 

b. Jumlah mata kuliah yang diampu dosen 

c. Jumlah persentase mahasiswa yang puas dengan perkuliahan 

d. Jumlah karya tulis dosen yang dihasilkan dan dipublikasikan 

e. Dosen yang dapat membaca alqur’an 

f. Dosen yang menjadi pengurus organisasi Muhammadiyah  

sedangkan unsur yang menyangkut hal yang perlu dikenai penjaminan mutu pada 

perguruan tinggi Muhammadiyah adalah: 

a. Kurikulum 
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b. Perkuliahan dalam setiap semester 

c. Acuan yang digunakan dalam perkuliahan. 

Persoalan yang muncul dalam kesimpulan yang tertera dalam tabulasi tentang 

pandangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah atas unsur yang seharusnya dijamin 

dalam penjaminan mutu  mengapa hanya unsur dosen dan pembelajaran ? 

mengapa bukan unsur input maupun unsur mahasiswa misalnya. Terkait dengan 

persoalan ini secara teoritik dapat dilakukan analisis untuk mengestimasikan atas 

kecenderungan pandangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah lebih condong pada 

unsur pembelajaran dan unsur dosen.  

 Kategori yang ditunjukkan pada tabel 52 di atas memang memperlihatkan 

bahwa kategori yang tinggi ada pada unsur dosen dan unsur pembelajaran 

sehingga terhadap kedua unsur ini diperlukan model penjaminan mutu. Atas dasar 

kesimpulan tersebut terhadap unsur-unsur yang seharusnya dijamin mutunya oleh 

Perguruan tinggi Muhammadiyah dimungkinkan adanya pemodelan penjaminan 

mutu atas unsur-unsur yang memperoleh kategori tinggi yang merupakan 

pandangan Perguruan tinggi Muhammadiyah. Berdasarkan tabel 52 yang 

menunjukkan unsur penjaminan mutu yang memperoleh kategori tinggi dapat 

diformulasikan model penjaminan mutu. Dalam pandangan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah ditegaskan bahwa semua unsur yang terkait dengan penjaminan 

mutu harus dikenakan penjaminan mutu secara holistik, walaupun dalam kategori 

hasil perhitungan berdasarkan tabel 52 memperlihatkan adanya kategori dua unsur 

saja yang harus dikenakan penjaminan mutu yaitu unsur pembelajaran dan unsur 

dosen. Apakah kemunculan dua unsur yang dikenai penjaminan mutu tersebut 
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benar-benar merupakan pandangan bersama diantara enam universitas 

Muhammadiyah.                               

Kategori tinggi dan rendah atas unsur yang harus dijaminkan dalam 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang diperlihatkan dalam tabel 52 di atas 

memang sangat memungkinkan, dasar argumentasi dari kemungkinan perbedaan 

pandangan tersebut dapat dirujuk dari pendapat Wayne, K. Hoy. (2004), Richard, 

Riding (2002), ditegaskan bahwa corak kebijakan serta corak budaya yang 

berkembang serta terbentuk pada institusi pendidikan sangat ditentukan oleh gaya 

dan pemikiran pemimpin dari lembaga yang bersangkutan, akibatnya pilihan 

kegiatan termasuk di dalamnya dalam hal pilihan unsur dan pelaksanaan 

penjaminan mutu dipengaruhi oleh pemikiran dan pandangan pemimpin lembaga 

tersebut dalam hal ini Rektor Universitas Muhammadiyah bersangkutan. 

Dalam pandangan yang lebih tajam lagi sebagaimana dikemukakan oleh 

Linda, Ackerman (2001:3) ditegaskan bahwa pemimpin mempunyai peran kunci 

dalam perubahan dan kemampuan membentuk karakteristik lembaga, sehingga 

perilaku organisasi dalam hal ini universitas bentuknya sangat dipengaruhi oleh 

rektor bersangkutan. Bagi Linda, pemimpin lembaga (universitas) selalu 

mempunyai jalan kebijakan dalam menjalankan tugasnya selaku pemimpin, 

bahkan dalam kontek ini dipertegas oleh Sallis, Edward (2002: 150) bahwa aspek 

yang sangat mempengaruhi bagaimana corak penyelenggaraan penjaminan mutu 

adalah kepemimpinan yang secara kuantitatif mencapai 15 %. Oleh Sallis 

dikemukakan beberapa aspek yang mempunyai pengaruh langsung pada kualitas 

penjaminan mutu. Adapun persentase masing-masing aspek sebagai berikut: 
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1. Akses   5 % 

2. Layanan pada pelanggan  5 % 

3. Kepemimpinan    15 % 

4. Lingkungan fisik    5 % 

5. Pembelajaran yang efektif  20 % 

6. Mahasiswa     15 % 

7. Karyawan     15 % 

8. Hubungan ekternal   5 % 

9. Organisasi/ kelembagaan  5 % 

10.Standar     10 % 

Berdasarkan rekapitulasi tabulasi hasil analisis data atas unsur yang 

seharusya dikenai penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

menunjukan bahwa kecenderungan pandangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

pada unsur kondisi dosen dan unsur pembelajaran. Konstelasi ini menujukkan 

bahwa di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah penjaminan mutu masih 

terbatas pada pembelajaran dan perbaikan dosen belum secara komprehensif yang 

menyangkut penjaminan secara total (TQM). Padangan Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah dalam implementasi penjaminan mutu yang masih per bagian ini 

sangat dipengaruhi keilmuan yang menjadi latar belakang pengambil kebijakan 

dalam lembaga bersangkutan. Adapun latar belakang disiplin keilmuan rektor dari 

Universitas Muhammadiyah yang menjadi sasaran penelitian: 

Tabel 53. Latar Belakang Keilmuan Rektor  PTM 
 

NAMA REKTOR UNIVERSITAS KEILMUAN 
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Prof. Dr. Bambang Setiaji Univ. Muhammadiyah 
Surakarta 

Ekonomi 
Pembangunan 
(UGM) 

Prof. Dr. Muhammadi Universitas Muhammadiyah 
Magelang 

Agama (UIN 
Walisongo) 

Drs. M. Fachrudin M.Pd Universitas Muhammadiyah 
Purworejo 

Bahasa Indonesia 
(UGM) 

Drs. Kasiyarno M.Hum Universitas Ahmad Dahlan Bahasa Inggris 
(UGM) 

Dr. Joko Wahyono Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto 

Farmasi (UGM) 

Dr. Khoirudin Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta 

Psikologi (UGM) 

  
Walaupun wawasan, kepemimpinan dan keilmuan rektor mempengaruhi 

kecenderungan pelaksanaan penjaminan mutu (Sallis, Edward. 2002: 79) namun 

dalam realitanya ada satu aspek yang juga ikut menentukan corak penjaminan 

mutu yaitu lingkungan setempat. 

 Berdasarkan interviu dan analisis model penjaminan mutu yang dijalankan 

oleh beberapa Perguruan tinggi Muhammadiyah menunjukan bahwa corak 

penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Perguruan tinggi Muhammadiyah 

berbasis dari pola Universitas Gadjah Mada. Langkah adopsi ini memang 

diperbolehkan karena dipandang sebagai kegiatan benchmarking dalam kerangka 

peningkatan mutu. Pada perguruan tinggi di Australia dalam kerangka penjaminan 

mutu telah dikembangkan melalui benchmarking terutama untuk mengadopsi best 

practices dari perguruan tinggi yang telah lebih maju (Steve, Garlick. 

2004).Adapun perguruan tinggi yang pengembangannya mengikuti pola 

penjaminan mutu UGM adalah: Universitas Ahmad Dahlan, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Disamping lokasi yang berdekatan antara 



308 
 

 
 

UGM dengan Universitas Muhammadiyah, juga dalam pandangan Universitas 

Muhammadiyah, UGM merupakan universitas elite yang memang pantas untuk 

ditiru sehingga dapat dilakukan benchmarking. 

 Pengembangan penjaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah yang 

mengadopsi pada UGM memang mempunyai kelemahan sebab penjaminan mutu 

model UGM hanya mengejar mutu akademik harus dilengkapi dengan mutu 

ideologi yang dijadikan keharusan dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah 

yaitu munculnya kader yang berkualitas yang menjadi kader pelangsung dan 

pengembang organisasi Muhammadiyah. 

 Berdasarkan identifikasi ada kecenderungan sebagian besar perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang mengikuti model penjaminan mutu Universitas 

Gadjah Mada, hal ini disebabkan karena disamping model tersebut telah 

diterapkan dan ternyata dinilai berhasil, juga ada faktor lain yaitu nama besar 

UGM sendiri yang menerapkan. Ada kecenderungan apabila sesuatu (dalam hal 

ini model penjaminan mutu) dilaksanakan oleh lembaga yang favorit akan banyak 

lembaga lain yang peringkat di bawahnya ada kecenderungan meniru jadi ada pola 

bahwa UGM merupakan trend setter bagi lembaga perguruan tinggi lain.    

 Secara akademik kecenderungan meniru banyak terjadi sebab setiap 

pimpinan universitas akan didorong oleh dua hal yang merupakan motivasi 

pimpinan untuk berperilaku. Dalam pandangan cognitivistik dijelaskan bahwa 

seseorang pimpinan (dalam hal pengelola Perguruan tinggi Muhammadiyah) 

berperilaku dilatar belakangi oleh keinginan sukses dan menghindari kegagalan 

(Owen, G. Robert. 1995: 43). Dengan demikian sangat tidak mungkin pimpinan 
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perguruan tinggi berspekulasi melakukan ekperimen dengan meniru model 

penjaminan mutu yang gagal. Orang akan cenderung condong ke arah keinginan 

sukses. 

 Lebih lanjut kecenderungan perilaku meniru model yang telah ada dan 

tidak mengkreasi sendiri model yang barangkali lebih sesuai menurut Renato 

Taguri (Owen, G. Robert. 1995: 79) dijelaskan bahwa perilaku, putusan maupun 

kebijakan yang diambil pimpinan perguruan tinggi sangat tergantung dari 

pengaruh seperti ekologi, lingkungan, anggaran, sistem sosial maupun budaya. 

Atas dasar itu karena lingkungan pimpinan perguruan tinggi yang berpengaruh 

pada para pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah adalah Gadjah mada maka 

wajar apabila apa yang ditempuh banyak terpengaruh UGM. Banyak pimpinan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah berasal dari dosen tetap UGM, pernah belajar di 

UGM maupun dengan sengaja menjadikan UGM sebagai sumber acuannya. 

 Inisiatif dalam pengembangan penjaminan mutu di lingkungan Perguruan 

tinggi Muhammadiyah dapat dibenarkan dilakukan melalui insiatif perorangan 

yang terkena langsung imbas inovasi dari lembaga lain. Karena menurut Jones, 

Jaff. (2006: 26) sangat memungkinkan model peningkatan mutu melalui 

penjaminan mutu misalnya dengan menggunakan jalur inisiatif individu. Karena 

itu ada kecenderungan bahwa dalam Perguruan tinggi Muhammadiyah lebih siap 

dalam infrastruktur dalam penjaminan mutu dari pada kesiapan dasar penjaminan 

mutu misalnya kematangan budaya mutu pada tingkat bawahan. 

 Ketidak siapan tingkat bawah dalam budaya mutu memang sering menjadi 

kendala yang serius sebab dalam pandangan Elton, Lewis (1995: 139) ditegaskan 
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bahwa kemunculan penjaminan mutu dalam lembaga pendidikan (pendidikan 

tinggi) dipersyaratkan adanya profesionalisme dalam semua tingkatan sedangkan 

budaya mutu saat ini masih menjadi barang mahal tumbuh dalam lembaga 

pendidikan. Karena itu pada umumnya pelaksanaan penjaminan mutu yang 

sekarang ini ada di sebagian kecil Perguruan tinggi Muhammadiyah sulit muncul 

dan kalaupun muncul diharuskan adanya dorongan dari luar berupa public 

demand seperti keharusan dalam persyaratan keikut sertaan dalam pengajuan 

proposal hibah. 

 Ada kekawatiran tumbuhnya penjaminan mutu di sebagian kecil 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang kemunculannya didorong oleh faktor 

ekternal berupa pemberian hibah dan dipersyaratkan dalam pengajuan proposal, 

akan kondisinya kembali ke titik awal lagi seperti sebelum diberlakukan 

penjaminan mutu, apabila selama proses pelaksanaan penjaminan mutu yang 

didanai oleh Dikti tidak mampu menumbuhkan budaya mutu dan tidak tersedia 

pondasi (dana pendukung) untuk menyokong kemandirian pelaksanaan 

penjaminan mutu dalam internal Perguruan tinggi Muhammadiyah. Survei yang 

dilakukan oleh Evan, S. James. (2005) menujukkan bahwa ada kemungkinan 

terjadi, universitas yang telah melaksanakan proyek peningkatan mutu akan 

kembali ke kondisi awal (seperti sebelum meningkatkan mutu) akibat tidaknya 

budaya mutu dan budaya meningkat dalam lembaga pendidikan selama proyek 

berlangsung serta tidak tersedianya dana pendukung. 

 

C.Model Penjaminan Mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah 
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 Hasil masukan dari stakeholder disajikan dalam rangkuman hasil yang 

selanjutnya dijadikan dasar untuk perumusan model penjaminan mutu. Pihak yang 

terlibat dalam kegiatan pengembangan model penjaminan mutu adalah Sulisworo 

(Universitas Ahmad Dahlan), Sukrisno (Universitas Muhammadiyah Purwokerto) 

dan Sulis Wiyadi (Universitas Muhammadiyah Magelang). Pelaksanaan penilaian 

dilakukan dalam bentuk opini pakar setelah yang bersangkutan disampaikan draf 

model penjaminan mutu. 

 Pelaksanaan penilaian model penjaminan mutu ditempuh dengan 

mengirimkan draft model penjaminan mutu. Setelah beberapa waktu berselang 

sesuai dengan kesepakatan dengan pakar, draft model penjaminan mutu ditarik 

kembali. Masukan pengembangan model dalam bentuk tertulis yang dilengkapi 

dengan masukan lisan agar masukan tertulis lebih jelas dan tidak terjadi salah 

faham. Cara permohonan masukan dengan tertulis ternyata memakan waktu yang 

cukup lama dengan pertimbangan agar masukan pakar dapat memperoleh 

masukan lebih mendalam. Adapun masukan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. Kelengkapan perangkat penjaminan mutu Perguruan tinggi 

Muhammadiyah cukup mudah difahami dalam pelaksanaan. Hal ini 

disebabkan karena mulai dari standar mutu, pedoman pelaksanaan mutu 

maupun manual lainnya seperti kebijakan akademik disusun secara terinci 

dan sederhana. 

b. Standar mutu harus dilengkapi dengan standar yang menyangkut 

pengembangan da’wah dan Kemuhammadiyahan. Dalam aspek ini perlu 
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dirinci dalam hal misi dan tujuan serta program, sumber daya pendukung, 

sekaligus pelaksanaan evaluasi program kemuhammadiyah yang harus 

dipenuhi oleh setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah.   

c. Cakupan dan kedalaman standar mutu perlu dibedakan untuk Perguruan 

tinggi Muhammadiyah. Bagi perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah 

maju, diperlukan bobot standar mutu yang lebih tinggi dan cakupan 

menyeluruh, namun bagi Perguruan tinggi Muhammadiyah belum maju 

diberi keluasaan untuk mendesain standar mutu secara kontektual. Karena 

itu, model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah hendaknya 

dirumuskan dalam bentuk model minimal yang dapat diberlakukan pada 

semua Perguruan tinggi Muhammadiyah. Tugas Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang lebih maju, melalui kantor penjaminan mutu 

diharapkan melakukan eskalasi terutama dalam bobot mutu yang hendak 

dicapai.   

d. Perumusan standar mutu terutama dalam unsur ideologi Muhammadiyah 

tidak semata-mata ditugaskan kepada Majelis Pendidikan Tinggi, tetapi 

melibatkan stakeholder secara luas, agar rumusan dimungkinkan mampu 

dilaksanakan di lapangan dan memiliki target yang riil. 

Secara skematik model penjaminan mutu bagi Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang diajukan sebagai hasil telaah atas kondisi yang berkembang 

dalam lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah berdasarkan hasil analisis  

disajikan sebagai berikut: 
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1. Model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam bidang 

pembelajaran. 

Model penjaminan mutu ini mengakomodasikan unsur penjaminan mutu 

baik secara ideologis maupun akademik yang terangkum dalam standar 

yang dikontrol oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) maupun Majelis 

Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

Karakter model penjaminan mutu dalam lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah merupakan modifikasi dari Elton, Lewis yang secara 

khusus mengembangkan penjaminan mutu dalam bidang pembelajaran. 

Kekhususan dalam tahapan formulasi standar mutu ini adalah 

keikutsertaan pihak penanggung jawab pembinaan ideologi 

Muhammadiyah yaitu Majelis Pendidikan tinggi Muhammadiyah maupun 

pihak Badan Pelaksana Harian (BPH) sehingga keterjaminan mutu secara 

ideologi dan akademik dapat terjaga.  

Mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu mengutamakan budaya mutu 

dari internal perguruan tinggi sehingga penilaian diri sebagai dasar 

kegiatan penjaminan mutu yang kemudian diperluas dengan penilaian 

sejawat, dan diperkuat dengan penilaian kelembagaan. Hasil penilaian 

selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelatihan maupun pengembangan 

kurikulum. 

             Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
 

                 Universitas Muhammadiyah 
                                                                                                 12 

               Profesionalitas ideolgi dan akademik 
 

                                   1 
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                  Formulasi sasaran dan standar                                           Majelis Dikti & Customer 
                                               2                                 10 

           Lingkungan Belajar mahasiswa                                                           9 
 
 
 

                     Penilaian diri                                                                              Pertanggung jawaban 
11                                     3 

          Dosen scr individu             Lembaga (Kantor QA, Mhs, Jurusan) 
5 8 

           penilaian            review          view kuliah       Review sumber               Penilaian kualitas 
           sejawat              pengelolaan                       

 
     

                                               5 
           Pelatihan dan                   Pengembangan              Dosen dan 

           Pengembangan                Kurikulum                       staf 
                                                                                                                 
                        
                        

                             6                 sistem penjaminan mutu                                      7    Audit kualitas                               

                  Gambar 18: Model Penjaminan Mutu PTM Unsur Pembelajaran 

2. Sedang untuk model penjaminan mutu untuk unsur dosen dalam 

lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah di skemakan sebagai mana 

gambaran di bawah ini. Model penjaminan mutu dalam bidang dosen ini, 

diterapkan sejak tahap masukan (input) dan berlanjut pada tahap proses 

sehingga karakter model ini memberikan penjaminan mutu secara 

berkelanjutan selama tahap proses berlanjut. 

 

           Majelis Dikti Pusat                          Qoidah PTM 

                                  Visi dan Misi  
            Dikti              Standar PTM                                   BPH 
 

                                     Misi & Visi 
                                 PTM bersangkutan                                   
 

                                   Birokrasi PTM 
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         Standar Ideologi                                               Standar ideologi 

                  Standar akademik                                           Standar Tri Darma 

                                       Prajabatan 

             Seleksi  

  

 

         Darul Arqom                              Darul Arqom   Pengajian rutin    Pembinaan 
                                                                                                                 Akademik 
 
                Gambar 19: Model Penjaminan Mutu PTM Unsur Dosen 

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu melalui model ini pelaksana kegiatan 

penjaminan mutu adalah birokrasi Perguruan tinggi Muhammadiyah yang 

memfokuskan pada mutu akademik sedangkan pihak Badan Pelaksana Harian 

memfokuskan pada mutu ideologi terutama pada tahap input. Dalam lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah Badan Pelaksana Harian berkedudukan sebagai 

wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkewenangan mengangkat tenaga 

dosen dan tenaga kependidikan. Penjaminan mutu terhadap dosen tidak berhenti 

sampai terlampauinya tahap input dalam bentuk seleksi dosen tetapi juga berlanjut 

penjaminan mutu tersebut selama dosen berstatus sebagai tenaga pendidik di 

lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah.  

 

D.Cara Penerapan Penjaminan Mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah  

Model penjaminan mutu yang disajikan dalam uraian di bawah ini 

merupakan pokok-pokok temuan model penjaminan mutu yang diterapkan pada 

Perguruan tinggi Muhammadiyah. Model penjaminan mutu ini berdasar pada hasil 

INPUT    PROSES
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temuan analisis data. Model penjaminan mutu ini dikembangkan berbasis pada 

kebutuhan internal Perguruan tinggi Muhammadiyah sehingga diharapkan 

terdapat kesesuaian dan dapat diterapkan dalam lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. Penjaminan mutu model ini menekankan pada pembelajaran dan 

secara khusus melakukan peninjauan ulang terhadap kurikulum (Hoy, Charles. 

2000: 1). Berikut ini disajikan tata kelola temuan model penjaminan mutu pada 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang diawali dengan uraian tentang konsep 

penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah, unsur yang harus dikenai 

penjaminan mutu dan proses penerapannya. 

 Penyelenggaraan penjaminan mutu difungsikan sebagai upaya menjaga 

agar lulusan Perguruan tinggi Muhammadiyah selalu sesuai dengan kebutuhan 

ekternal dan seminimal mungkin terjadi pengangguran akibat ketidakcocokan 

antara yang diproses di Perguruan tinggi Muhammadiyah dengan kebutuhan 

tempat kerja.    

 Secara luas, penjaminan mutu menunjuk pada perencanaan dan kegiatan 

yang sistematis yang diarahkan langsung kepada kepentingan konsumen atas 

lulusan yang dihasilkan agar sesuai dengan kualitas yang ditunjuk. Kualitas 

lulusan yang dihasilkan dipandang sesuai dengan bukti adanya kesesuaian dengan 

persyaratan yang diajukan oleh pengguna. Dalam hal ini harus ada lebih dahulu 

formulasi standar mutu yang dijadikan dasar untuk penentuan mutu. 

 Dalam pengertian di atas, perspektif yang digunakan adalah user based 

perspective sehingga dianggap bermutu lulusan Perguruan tinggi Muhammadiyah 

apabila sesuai dengan keinginan dan kepuasaan user (Evan, R. James. 2005: 13). 
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Tugas pendidikan tinggi Muhammadiyah adalah mendesain figur lulusan yang 

sesuai dengan kemauan pengguna (quality is determined by what a costumer 

wants). Dalam konteks ini tugas awal yang sangat penting dengan demikian 

adalah mengidentifikasi apa sesungguhnya kemauan user, kemudian 

menerjemahkannya dalam materi kurikuler yang disajikan kepada mahasiswa 

untuk membentuk format kompetensi lulusan yang sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. 

 Konsekwensi dari bentuk penjaminan mutu ini adalah pihak pengelola 

Perguruan tinggi Muhammadiyah harus selalu melakukan tindakan identifikasi 

secara terus menerus perkembangan keinginan user tanpa dibatasi oleh waktu dan 

tatanan birokrasi. Di dalamnya diperlukan task force atau kelompok kerja yang 

selalu memantau perkembangan ekternal sekaligus kemudian mengaplikasikannya 

dalam situasi interaksi belajar mengajar. Sangat dimungkinkan akan sering sekali 

terjadi perubahan materi kurikulum dan penyesuaian keahlian yang diperlukan 

untuk dikuasai oleh dosen agar terjadi kesejajaran dengan tuntutan pengguna. 

 Ada sembilan kategori yang dibutuhkan lulusan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah agar dapat memenuhi permintaan dunia kerja atau lembaga 

pengguna lulusan perguruan tinggi. Kategori yang dimaksud adalah : 

1. Berorientasi pada pelanggan 

2. Memiliki pengetahuan praktis dan aplikasi  

3. Mampu membuat keputusan berdasarkan fakta 

4. Memiliki pemahaman bahwa bekerja adalah suatu proses 

5. Berorientasi pada kerja kelompok 
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6. Memiliki komitmen untuk peningkatan terus menerus 

7. Menggunakan pendekatan pembelajaran aktif 

8. Memiliki perspektif sistem  

9. Berkepribadian Muhammadiyah  (Tuhulele, Said. 2003). 

1. Konsep Penjaminan mutu dalam Perguruan tinggi Muhammadiyah 

 Sistem penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah harus 

merupakan kegiatan proses, artinya merupakan kegiatan yang selalu mengalami 

peningkatan terus menerus yang dimulai dari munculnya ide ideal lulusan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah, pengembangan kurikulum, proses 

pembelajaran yang menggunakan active learning dan kegiatan terus menerus 

untuk berusaha memuaskan pengguna lulusan. Oleh karena itu, penjaminan mutu 

menempati posisi sebagai pengendali agar setiap proses dapat terjaga dan dalam 

jalur yang bermutu. 

 Dalam konteks Perguruan tinggi Muhammadiyah yang menekankan 

kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja serta lulusan yang memiliki jiwa 

bermuhammadiyah, penjaminan mutu lebih menekankan pada kegiatan mem-

berikan jaminan agar lulusan sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan mempunyai 

semangat kemuhammadiyahan, sehingga penjaminan mutu berfokus pada 

pengendalian sistem penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

dunia kerja serta pembentukan lulusan yang berkarakter Muhammadiyah. 

Keterkaitan antara proses yang berlangsung di PTM dengan dunia kerja 

digambarkan sebagai berikut: 
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                                                                     Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Alur penjaminan mutu PTM terkait dengan kebutuhan ekternal 

 

Keterangan : 

1. informasi dari dunia kerja,  

2. informasi dari pelanggan,  

3. informasi dari lingkungan. 

   

Berdasarkan pada skema di atas dapat dijelaskan bahwa upaya untuk 

menjamin mutu agar lulusan Perguruan tinggi Muhammadiyah sesuai dengan 

tuntutan dunia kerja langkah yang paling pokok adalah melakukan identifikasi 

atas semua proses sebagaimana yang dilakukan dalam sistem dunia kerja serta 

industri.  

Pengukuran pada jurusan yang diselenggarakan di Perguruan tinggi 

Muhammadiyah harus dilakukan mulai saat penerimaan mahasiswa baru, input 

pemasok 

Tujuan 

Input Proses   Output
pemasok 

P E N G U K U R A N

  S I S T E M  D U N I A  K E R J A 

OUT PUT MANAJEMEN ( 
KEPU TUSAN & 
TINDAKAN 

PROSES PENYE 
LENGGA RAAN 

INPUT PENYE 
LENGGARAAN 

S I S T E M  P E N Y E L E N G G A R A A N  PTM

1

2

3
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yang menyertai seperti kualitas dosen, sarana prasarana, pengukuran saat proses 

pembelajaran dan pengendalian lulusan. Demikian juga jurusan di lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah harus mengidentifikasi kepentingan pengguna 

lulusan (Stakeholder,user). Berdasarkan pada hasil identifikasi terhadap 

kepentingan user. Perguruan tinggi Muhammadiyah harus merumuskan standar 

yang digunakan untuk menilai seberapa jauh tingkat ketercapaian proses pada 

semua lini. Lulusan pendidikan tinggi Muhammadiyah harus menghasilkan 

lulusan yang unggul secara akademik dan unggul secara ideologi Muhammadiyah.  

Model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah dilengkapi 

dengan prosedur evaluasi diri sehingga pengembangan mutu yang dilaksanakan 

menjadi mandiri dan dilandasi motivasi internal. Karena itu setiap Perguruan 

tinggi Muhammadiyah harus mempunyai task force yang mempunyai 

kemampuan:  

- Mampu melakukan mengidentifikasi secara cepat atas keinginan 

pelanggan baru, kebutuhan dan isu ekternal yang berkembang 

- Mampu melakukan tes atas definisi kebutuhan pelanggan 

- Mampu melakukan mendefinisikan kebutuhan baru dari pelanggan dari  

 

berbagai tingkatan 

- Mampu memperluas dan menggali ketrampilan baru dan sumber daya 

- Memunculkan kekuatan bertahan dan kemauan belajar terus 

- Mampu menemukan fokus perbaikan yang beragam (Evan, R. James  

2005: 454). 
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Walaupun konsep penjaminan mutu dalam PTM berorientasi pada lulusan  

namun tetap berorientasi pada tumbuhnya kader pendukung organisasi 

Muhammadiyah. Usaha menuju arah itu dilakukan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  21  Proses Model Penjaminan mutu dalam PTM 

2. Unsur-Unsur Yang Harus Ada Dalam Penyelenggaraan Penjaminan 
       Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
 

Penyelenggaraan penjaminan mutu memerlukan unsur perangkat 

penunjang agar pelaksanaannya berjalan lancar. Unsur yang harus ada tersebut 

disiapkan oleh penyelenggara penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah 

yang digunakan sebagai garis kebijakan dan rujukan ketika penjaminan mutu 

diterapkan. Unsur tersebut harus terdokumentasikan serta tersosialisasikan secara 

Tujuan PTM  Model Penjaminan Mutu PTM 

Diraih melalui 

Didukung 
dengan 

Dilaksanakan 
dengan 

Diukur dengan 

Kepuasaan pelanggan melalui jaminan mutu 

Focus 
pelanggan

Perbaikan 
terus 

melibatkan
orang 

Keunggulan pelaksanaan 
Kepuasaan 
pelanggan 
& Qoidah

Berfokus 
proses 

Tim kerja 
pemberdayaan 

Pedoman proses peningkatan 
Kebijakan penggunaan & Majelis Dikti Muh. 

benchmarking

Matrik kunci kinerja 

Komitmen 
menyesuaikan 
dgn pelanggan

Cycle 
quality & 
Standar

Jam pelatihan 
SDM 
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luas dan difahami oleh setiap anggota komunitas dari sivitas Perguruan tinggi 

Muhammadiyah bersangkutan. 

Unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan penjaminan mutu difungsikan 

sebagai gambaran standar opersional minimal sekaligus pedoman implementasi 

penjaminan mutu pada tingkat jurusan. Adapun unsur yang dimaksud adalah : 

a. Kebijakan akademik 

    Kebijakan akademik berisikan ketentuan yang diimplementasikan pada 

tingkat kelembagaan yang bersangkutan dalam hal ini pada tingkat program 

studi atau jurusan pada Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

     Kebijakan akademik setidaknya memuat Visi dan Misi pendidikan secara 

umum Fakultas atau jurusan. Demikian juga kebijakan akademik ini 

berisikan program pendidikan yang menyangkut pengembangan kurikulum 

dan materi kuliah, sistem penerimaan mahasiswa baru, pengembangan 

sumber daya manusia, prinsip dan asas penyelenggaraan serta sistem dan 

evaluasi perkuliahan yang diselenggarakan.  

b. Kebijakan Mutu akademik. Cakupan yang harus ada dalam kebijakan mutu 

akademik adalah gambaran lulusan yang dkehendaki oleh Perguruan tinggi 

Muhammadiyah, bagaimana mutu penyelenggaraan pendidikan, 

pengembangan program yang ditempuh maupun evaluasi yang 

dikembangkan dalam kerangka peningkatan dan perbaikan mutu akademik. 

    Kebijakan mutu akademik, juga diuraikan sistem jaminan mutu yang 

dikembangkan di internal setiap program studi agar kekhususannya nampak 

dalam setiap keilmuan yang dibina pada tingkat jurusan/program studi.  
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c. Manual Prosedur penjaminan mutu. Manual prosedur penjaminan mutu  

berisikan prosedur implementasi penjaminan mutu yang akan ditempuh 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Bentuk manual tersebut menggambarkan 

alur urutan implementasi penjaminan mutu yang dimulai dari penunjukan 

penanggung jawab penjaminan mutu, pengesahan draft kebijakan mutu di 

Fakultas, penyusunan manual mutu tingkat Fakultas sampai jurusan, 

demikian juga rumusan kompetensi jurusan, pembentukan tim pelaksanaan 

kebijakan mutu serta evaluasi serta tindakan lanjut dari evaluasi yang 

dilaksanakan oleh tim Audit akademik. 

d. Monitoring dan reviu program secara periodik. Fakultas dan Jurusan/ program 

studi harus memiliki mekanisme formal untuk melakukan monitoring dan 

peninjauan program yang dilaksanakan secara periodik. 

e. Pengukuran mahasiswa. Jurusan atau Program studi mempunyai instrumen 

serta kriteria yang transparan dan terbuka untuk mengukur mahasiswa. 

f. Penjaminan mutu bagi dosen. Fakultas harus mempunyai mekanisme untuk 

memenuhi kepuasan mahasiswa atas kegiatan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh dosen, kualifikasi serta kompetensi untuk melakukan 

tugasnya.  mekanisme yang sering ditempuh dapat dengan memberikan 

angket kepada mahasiswa.  

g. Sistem informasi. Fakultas maupun Jurusan harus menjamin bahwa sumber 

pendukung penyelenggaran fakultas serta jurusan dan penyelenggaraan 

pembelajaran memang memadai dan sesuai dengan program/mata kuliah 

yang ditawarkan kepada mahasiswa. 
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Unsur unsur di atas harus disiapkan oleh setiap Perguruan tinggi Muhammadiyah  

dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Unsur –unsur di atas merupakan standar 

bagi penyelenggaran penjaminan mutu internal. Penyelenggaraan penjaminan 

internal merupakan penyelenggaraan penjaminan mutu yang pelaksanaannya 

dikontrol oleh unit yang ada dalam lembaga Perguruan tinggi Muhammadiyah itu 

sendiri. Model  ini lebih mengutamakan komitmen dari dalam. 

 Terkait dengan unsur kelengkapan yang harus ada dalam penyelenggaraan 

penjaminan mutu di Perguruan tinggi Muhammadiyah, secara kongkrit, unsur 

yang minimal harus disusun oleh Fakultas bersama Jurusan adalah sebagai 

berikut: 

Dokumen kebijakan akademik jurusan/program studi 

Dokumen perumusan kompetensi spesifik jurusan/program studi 

Dokumen mengenai manual prosedur penjaminan mutu akademik 

Dokumen mengenai standar mutu akademik jurusan/program studi 

 Model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah ini dapat lebih 

disederhanakan lagi apabila akan diterapkan untuk Perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang sedang berkembang. Cara yang dapat ditempuh misalnya 

dengan menyederhanakan sejumlah instrumen pendukung dan menerapkannya 

hanya sampai tingkat fakultas saja. Sehingga dokumen pada tingkat jurusan atau 

program studi dijadikan satu pada tingkat fakultas. Namun demikian tetap harus 

ada standar ideal yang memuat aspek mutu akademik dan aspek ideologi 

Muhammadiyah. 

3. Pelaksanaan Model Penjaminan Mutu 
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 Cara pelaksanaan penjaminan mutu dapat diaplikasikan ke dalam semua 

unsur penyelenggaraan Perguruan tinggi Muhammadiyah mulai dari saat 

penerimaan mahasiswa baru sampai pada lulusannya dengan penekanan pada 

penjaminan mutu pembelajaran. Namun dari sekian unsur yang diaplikasikan 

penjaminan mutu, dapat dilakukan prioritas untuk lebih memperoleh perhatian 

sehingga kepadanya dibuatkan pedoman pelaksanaan. Dalam lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah dengan kondisi yang ada tidak memungkinkan 

untuk menerapkan penjaminan mutu secara menyeluruh karenanya lebih 

mementingkan pada penyusunan mekanisme yang mengarah pada penjaminan 

mutu pada pelaksanaan pembelajaran. 

 Mengingat bahwa unsur yang dapat dikenakan penjaminan mutu cukup 

beragam maka memerlukan prioritas aspek yang lebih dahulu dikenakan 

penjaminan mutu. Dalam hal ini akan diarahkan kepada unsur pembelajaran saja 

yang menyangkut bagaimana pelaksanaan menjamin mutu pada saat penetapan 

materi kuliah dan proses pembelajaran baik dalam ruang kelas maupun 

laboratorium atau ruang praktikum. Pilihan unsur pembelajaran dipandang penting 

dan pokok karena unsur ini merupakan kegiatan inti dalam pelaksanaan kegiatan 

penyelenggaraan di perguruan tinggi dan memungkinkan dapat dilaksanakan di 

lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

 Dalam penerapan penjaminan mutu di Perguruan tinggi Muhammadiyah 

diperlukan pembobotan aspek yang dikenai penjaminan mutu sehingga upaya 

yang ditempuh oleh Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam meraih kualitas 

melalui quality assurance dapat memusatkan pada aspek-aspek yang memang 
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memiliki kontribusi besar dalam peningkatan mutu perguruan tinggi 

bersangkutan, berikut ini dikemukakan pembobotan masing-masing aspek dalam 

penjaminan mutu khusus pembelajaran dalam model penjaminan mutu Perguruan 

tinggi Muhammadiyah. 

1. Kepemimpinan   15 % 

2. Standarisasi   20 % 

3. Pertanggung jawaban audit 15 % 

4. Mekanisme audit   20 % 

5. Reviu    10 % 

6. Dokumentasi   10 % 

7. Menkanisme pengembangan 10 %     

 Aspek standarisasi baik terhadap kualitas akademik dan kualitas ideologi 

memperoleh persentase tinggi karena standar tersebut merupakan acuan yang 

ditargetkan dicapai. Sehingga apabila lembaga Perguruan tinggi Muhammadiyah 

mampu menyusun dan mendokuemntasikan standar secara baik dan komprehensif 

serta diikuti dengan audit yang mekanismenya obyektif dan dapat dipertanggung 

jawabkan maka Perguruan tinggi diharapkan menjadi semakin berkualitas. 

Dalam Perguruan tinggi Muhammadiyah memang sangat membutuhkan 

peran pemimpin dalam menerapkan mutu maupun menumbuhkan profesionalitas 

ideologi dan akademik dalam upaya merealisasikan tuntutan qoidah perguruan 

tinggi Pasal 4.  

Penjaminan mutu sebagai kegiatan yang diprioritaskan pada pembelajaran, 

pelaksanaannya difokuskan pada penyelenggaraan pembelajaran, berikutnya 

diikuti dengan pengembangan kegiatan penjaminan mutu pemetaan materi 

perkuliahan dan saat pelaksanaan pembelajaran. Dalam uraian berikut selanjutnya 
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disajikan pedoman pemetaan materi perkuliahan dan penjaminan mutu dalam 

perkuliahan. 

a.Pelaksanaan Penjaminan mutu dalam Pemetaan materi perkuliahan. 

 Materi kuliah yang baik adalah materi perkuliahan yang 

terdokumentasikan isi dan skill yang dikuliahkan demikian juga merupakan materi 

yang bisa direviu oleh dosen lain (Susan, Udelhofen. 2005). Dalam penjaminan 

mutu ini diperlukan sikap keterbukaan bagi setiap dosen untuk menerima evaluasi 

dari kolega dosen lain. Sikap keterbukaan dosen dalam pemetaan materi 

perkuliahan merupakan kunci dalam penjaminan mutu pembelajaran sebab 

dengan mekanisme ini kualitas materi akan dipantau oleh dosen lain sehingga 

kualitasnya selalu terkontrol, akan terhindar penetapan materi perkuliahan yang 

seadanya. 

 Pemetaan materi perkuliahan adalah proses dosen mendokumentasikan 

materi perkuliahan yang diampu kemudian dilanjutkan dengan saling memberikan 

masukan antar dosen serta mengujinya untuk menemukan kesenjangan, tumpang 

tindik materi, pengulangan serta membuat keterkaitan dan tingkat konsistennya. 

Kegiatan pemetaan materi perkuliahan merupakan upaya penjaminan mutu agar 

sesuai dengan standar. Saling meriviu dilakukan dengan dosen serumpun.  

Ada dua tujuan utama pemetaan materi kuliah yaitu sebagai upaya 

menjaga kualitas materi dan tingkat keterkaitan materi (H. Lynn Erickson. 2002: 

5). Untuk memastikan munculnya materi kuliah yang terkait, Lynn memberikan 

mekanisme koherensi dalam kurikulum dengan mempertimbangkan empat 

komponen kritikal yaitu: lulusan mahasiswa yaitu tujuan apa yang harus 
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diketahui, difahami, dan apa yang harus dikuasai dengan mampu mengerjakan 

berdasarkan kepada pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang mereka 

perlukan. Komponen lain adalah materi (content) yang kritikal, konsep utama 

serta pemahaman esensial yang merupakan kerangka dasar bidang studi. 

Komponen terakhir adalah proses pokok yang menjamin tercapai kinerja 

mahasiswa yang berkualitas (H. Lynn Erickson. 2002: 46). 

 Pemetaan materi perkuliahan mensyaratkan perubahan prosedur penetapan 

materi perkuliahan sekaligus sikap dosen terkait dengan bagaimana materi 

perkuliahan dikembangkan dan diterapkan. Penetapan materi kuliah yang semula 

merupakan kegiatan insight dan prediksi dosen secara individu berubah menjadi 

penetapan materi secara kolektif dan kritis. Perubahan tersebut juga menyangkut 

pola fikir dosen sehingga dalam penerapan penjaminan mutu dalam aspek ini 

memerlukan perubahan pemikiran dosen untuk menempatkan materi perkuliahan 

sebagai aspek yang bersifat publik yaitu aspek yang boleh dan terbuka untuk 

direviu oleh siapapun. Harus ada anggapan bahwa materi perkuliahan akan 

semakin baik apabila berbagi masukan dengan dosen lain maupun pihak 

stakeholders.   

 Tujuan kegiatan pemetaan materi perkuliahan adalah untuk dikenakan 

penyesuaian penstandarisasian serta merespon keinginan mahasiswa atau 

stakeholder lainnya (Susan, Udelhofen. 2005: XVIII). Apabila pemetaan materi 

perkuliahan ini dilakukan oleh setiap dosen serta dapat masukan dari dosen lain, 

maka berarti dosen selalu melakukan penilaian serta selalu menyesuaikan dengan 

standar yang ditetapkan. Demikian juga melalui saling memberi masukan antar 
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dosen dapat dilakukan pembaharuan isi materi berdasarkan rekomendasi yang 

ada. Pemetaan materi perkuliahan sangat membantu memberikan pemahaman 

isi mata kuliah kepada mahasiswa sekaligus dapat melakukan koreksi agar materi 

perkuliahan dapat mengkait dengan realita di masyarakat luas utamanya dengan 

dunia kerja. Materi kuliah harus dikembangkan dari banyak materi yang diacu 

kemudian dipilah dengan mengkaitkannya dengan tujuan perkuliahan serta 

karakter mahasiswa. Adapun mekanisme yang ditempuh dalam penjaminan mutu 

materi perkuliahan melalui pemetaan sebagai berikut: 

- Menyiapkan Pemetaan materi kuliah secara individual 

Pemetaan materi kuliah oleh dosen harus mencakup isi materi perkuliahan, 

ketrampilan dan penilaian setiap materi yang akan diajarkan. Semua 

dikumpulkan secara terinci dan mandiri. Dalam kegiatan ini dibutuhkan 

kejujuran dosen dan dasar realistis. Hasil pendokumentasian isi materi kuliah 

dibandingkan, dianalisis dan dipadukan dengan dosen pengampu mata kuliah 

sejenis sehingga  diperoleh isi materi kuliah yang riel, bermutu dan mutakhir. 

Kegiatan pemetaan materi kuliah dikembangkan dari kompetensi, kemudian 

dirinci  ke dalam materi pokok sekaligus diurutkan susunan materi kuliahnya 

sesuai dengan sitematika tuntutan kompetensi yang ada. 

Strategi pengembangan isi materi kuliah dapat ditempuh melalui penggunaan 

pendekatan outcome based curriculum yang dikembangkan misalnya oleh 

David, Pridaux (2005: 270) yang berorientasi pada kepentingan dan 

terbentuknya kompetensi lulusan. Pemetaan materi kuliah didokumentasikan 

dalam format sebagai berikut: 
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Mata kuliah : .......................... 
Semester    : .......................... 
 

TOPIK/ISI KETRAMPILAN PENILAIAN 

   

   

 

- Mereviu hasil pemetaan individual secara kelompok 

Melakukan reviu terhadap hasil pemetaan materi perkuliahan secara 

kelompok terjadi dalam berbagai bentuk antara lain pelaksanaan reviu untuk 

mata kuliah sesama kolega pengampu mata kuliah sejenis atau pula mereviu 

antar tingkat.  

Dalam kegiatan tahapan ini, sangat mungkin terjadi adanya sikap kurang enak 

antar dosen sebab para pihak merasa rahasianya saling diketahui misalnya 

sumber buku acuan yang sudah kedaluwarso, atau ketidak sistematisnya isi, 

ketidak korelasian isi, ketrampilan dan penilaian. Reviu setidaknya 

memberikan masukan atas: 

Kejelasan hubungan antara isi, ketrampilan dan penilaian 

Variasi penilaian untuk ragam materi kuliah 

Kesenjangan isi dalam kelas paralel dan lintas semester 

Ada tidaknya pengulangan materi perkuliahan 

Komentar umum tentang isi perkuliahan 

dalam kegiatan kedua ini perlu disiapkan pedoman pelaksanaan reviu materi 

perkuliahan sebab dimungkinkan terjadi adanya dosen yang terlalu berlebihan 

untuk memberikan masukan dan cenderung mengarah pada bentuk 
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menghakimi dan menyalahkan isi materi kuliah yang dibuat dosen lain 

maupun sikap apriori atas karya materi dosen lain.  

Dalam pelaksanaan tahapan kedua ini sebaiknya materi kuliah sudah disajikan 

dalam format tertentu dengan isi lengkap bahkan kalau perlu disediakan 

kolom tersendiri yang digunakan untuk mencantumkan hasil reviu atau 

masukan dosen lain. Hasil reviu didokumentasikan dalam isian sebagai 

berikut; 

 
Form : HASIL REVIU DRAFT PEMETAAN MATERI PERKULIAHAN  
           INDIVIDUAL 
 

SEMT MA 
TA 
KULI 
AH 

KEJELA 
SAN HUBU 
NGAN 
ANTARA 
ISI, 
KETRAM 
PILAN 
DAN PENI 
LAIAN 

VARIAS
I PENI 
LAIAN 

KESEN 
JA 
NGAN 
ISI 

TUMPANG 
TINDIK 
MATERI 

KOMEN
TAR 
UMUM 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Catatan : untuk kolom 3-7 dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atas 

aspek apa yang hendak direviu dari pemetaan materi kuliah yang disiapkan 

oleh setiap dosen secara individual. 

-Pelaporan Hasil Reviu dalam Forum Fakultas 

Dalam sesi ini semua temuan disajikan oleh kelompok kerja dalam forum 

Fakultas. Dalam forum ini tidak difokuskan untuk memecahkan masalah atas 

sesuatu hal dan juga tidak untuk menghakimi tetapi hanya menyajikan apa 

yang ditemukan baik dalam hal terjadinya pengulangan materi perkuliahan, 

kesenjangan-senjangan maupun aspek kritis dari materi perkuliahan lainnya. 
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Walaupun demikian dalam tahapan ini tidak berarti materi perkuliahan 

dianggap sebagai bahan perkuliahan yang final. 

- Pengembangan tindak lanjut. 

Langkah ini merupakan tahapan perencanaan untuk membuat langkah 

tindak lanjut dari hasil temuan dari tahapan sebelumnya. Forum dalam sesi ini 

dihadiri oleh semua pihak terkait di Fakultas. Dalam pengembangan tindak 

lanjut ini dirumuskan isu materi perkuliahan apa yang perlu pengembangan, 

lokasi isi materi perkuliahan disajikan /semester berapa, penanggung jawab 

kegiatan dan peralatan apa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan serta 

waktu pelaksanaan dan akhir kegiatan. Adapun form yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

FORM TINDAK LANJUT PEMETAAN MATERI KULIAH 

ISU 
ISI 
MA
TE 
RI 
KU 
LI 
AH 

TING 
KAT 

MATE 
RI 

ATAU 
LOKA 

SI 
MATE 

RI 

PERSON 
YANG 
TANG 
GUNG 
JAWAB 

PIHAK 
TERKA 

IT YANG 
TERLI 
BAT 

ASPEK 
YANG 

DIPERLU 
KAN UTK 

MEME 
CAHKAN 

ISU 

WAKTU 
YG 

DIPER 
LUKAN 

BATAS 
WAKTU 
PELAK 

SANAAN 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Dalam tahapan ini penting ditegaskan tentang penetapan alokasi waktu secara 

pasti kegiatan reviu isi materi perkuliahan sebab apabila kegiatan ini berjalan 

lambat akan kehilangan momentum sehingga kemanfaatannya hilang bagi 

penjaminan mutu materi perkuliahan. 
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-Implementasi Rumusan Tindak lanjut 

Sesuai dengan rancangan kerja yang dirumuskan dalam langkah ke 4, 

langkah berikutnya adalah langkah penerapannya. Para pihak dalam hal ini 

dosen pengampu mata kuliah segera melakukan peningkatan kualitas isi 

materi perkuliahan berdasar atas semua yang direkomendasikan untuk 

ditindak lanjuti. Semua kegiatan dalam tahapan ini ditujukan untuk melakukan 

penyesuaian dengan standar materi dan akademik yang ideal yang ditargetkan. 

Dalam tahapan ini dilakukan sejumlah aktivitas yang meliputi: 

Penyesuaian dengan standar materi dan standar akademik 

Mengembangkan pertanyaan esensial 

Menambahkan sumber-sumber dan kegiatan di mana perlu 

Menetapkan prioritas-prioritas bagi pengembangan atas isu terkait dengan 

materi perkuliahan. 

Penyesuaian dengan standar merupakan tujuan akhir agar isi materi tetap 

terkendali dan mendukung tercapainya kompetensi. Materi harus memberikan 

data informasi yang autentik yang bermakna bagi pencapaian standar akademik. 

Selain penyesuaian dengan standar, juga dalam penjaminan mutu materi 

perkuliahan, mengembangkan pertanyaan esensial. Pertanyaan yang dimaksud 

terkait dengan: 

Mengapa materi perkuliahan ini harus diajarkan dan apa mempunyai nilai 

tambah bagi mahasiswa dalam merebut pasar kerja. 

Apa unsur penting dalam mengajarkan suatu topik. 
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Bagaimana dapat dilakukan saling memberi masukan antar dosen yang 

terbaik bersama mahasiswa agar diperoleh dan membantu terjadinya 

pemahaman pada mahasiswa. 

Sesudah dilakukan tahapan yang terkait dengan merefleksikan atas 

pertanyaan esensial, maka berikutnya dilakukan upaya memadukan isi dengan 

aspek lain atau keilmuan lain. Langkah dosen mengintegrasikan dengan aspek 

atau disiplin keilmuan lain merupakan langkah positif dalam penjaminan mutu, 

sebab langkah ini merupakan bentuk kongkrit eskalasi bobot mutu materi 

perkuliahan (Dee, Fink. 2003). 

Pelaksanaan penjaminan mutu dalam bidang penetapan isi materi 

perkuliahan dalam era ICT ini lebih mudah dilakukan apabila semua dosen 

memasukan isi materi perkuliahannya dalam komputer yang dapat diakses oleh 

semua pihak.  

 Apabila semua dosen melakukan keterbukaan dalam isi maka materi 

perkuliahan menjadi dinamis karena selalu dilakukan revisi serta sebagai 

dokumen hidup sekaligus sebagai sumber informasi yang bernilai bagi para pihak 

terutama bagi mahasiswa. Berikut ini disajikan skema langkah yang ditempuh. 
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Gambar 22. Langkah lanjutan setelah Pemetaan isi mata kuliah 

 Pelaksanaan modifikasi materi perkuliahan secara terus menerus 

sebagaimana gambar 23, dilakukan dengan selalu menginformasikan status isi 

materi perkuliahan dengan pihak stakeholders sehingga dengan interaksi dengan 

stakeholders dapat dilakukan interaksi timbal balik untuk memperoleh input 

maupun memberikan out put. Gambaran interaksi timbal balik dalam perbaikan isi 

materi perkuliahan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 23. Interaksi Timbal balik untuk input-output modifikasi isi kuliah 

b.Proses Penjaminan Mutu di Perguruan tinggi Muhammadiyah 

 Perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki karakter sebagai lembaga yang 

diharapkan langsung menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki lapangan 
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kerja sekaligus sebagai kader organisasi Muhammadiyah. Oleh karena itu, 

kesesuaian lulusan dengan tuntutan dunia kerja serta ideologis Muhammadiyah 

mengikat. Proses penjaminan mutu dimaksudkan sebagai langkah yang ditempuh 

untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan dunia 

kerja maupun harapan Muhammadiyah. Langkah ini dimulai dengan membangun 

komitmen pada semua tingkatan kerja oleh Pimpinan universitas sampai 

pelaksanaan oleh Tim penjaminan mutu. Dengan didukung organisasi yang sehat 

dilakukan identifikasi kebutuhan sampai pada implementasi dalam evaluasi hasil 

akhir. Dalam kaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu ini, kegiatan 

penjaminan mutu harus dipandang sebagai sebuah proses panjang (James, R. 

Evans. 2005: 448) sehingga hasil yang diperoleh tidak akan secepat kilat nampak 

hasilnya. Adapun langkah pelaksanaan penjaminan mutu digambarkan alurnya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar. 24. Langkah penerapan penjaminan mutu 

Dalam Universitas Muhammadiyah penerapan penjaminan mutu diawali 

dengan menumbuhkan komitmen dari Pimpinan, bukan diawali dengan 

penumbuhan budaya mutu pada akar rumput sebab budaya organisasi pada 

Universitas Muhammadiyah digerakan melalui tingkat Pimpinan yang mempunyai 
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kekuatan untuk memobilisasi. Kegiatan pimpinan universitas sampai membentuk 

task force dalam segala tingkatan agar pelaksanaan penjaminan mutu ada 

penanggung jawabnya. 

a.Perumusan Standar Kompetensi 

Perumusan standar kompetensi pada Perguruan tinggi Muhammadiyah 

ditempuh dengan melakukan analisis atas kebutuhan dunia kerja serta Pedoman 

Perguruan tinggi Muhammadiyah. Dalam analisis ini nantinya ditemukan 

pernyataan tingkat dan keluasan kompetensi yang diharapkan oleh stakeholders 

setelah proses pembelajaran dalam lembaga Perguruan tinggi Muhammadiyah 

selesai. 

Rumusan standar kompetensi menunjukan tingkat minimal kompetensi 

yang harus dicapai setiap lulusan Perguruan tinggi Muhammadiyah untuk aspek 

akademik maupun ideologi. Adapun mekanisme perumusan standar kompetensi  

sebagai berikut : 

    User / customer 

    Job/dunia kerja                     Lulusan yg diharapkan                   

    Qoidah PTM  

 

Gambar 25. Alur Perumusan standar kompetensi 

Dalam mekanisme di atas, prakarsa untuk perumusan standar kompetensi 

adalah task force tingkat jurusan Perguruan tinggi Muhammadiyah. Task force 

tersebut kemudian melakukan pengkajian baik terhadap pengguna maupun 

job/dunia kerja dan juga harapan lulusan dari Muhammadiyah dalam hal ini 

Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah untuk mengetahui apa sebenarnya 

Rumusan 
Kompetensi 
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yang diinginkannya untuk lulusan dari Perguruan tinggi Muhammadiyah 

bersangkutan dengan program studi atau jurusan yang ada. 

Berdasarkan identifikasi keinginan dan kebutuhan dunia kerja yang 

menjadi calon penempatan lulusan (tempat kerja lulusan) serta tujuan yang 

diharapkan oleh organisasi Muhammadiyah, kemudian dirumuskan draft 

kompetensi. Dalam draft rumusan kompetensi, task force harus memilah rumusan 

ke dalam berbagai tingkat kompetensi sehingga tersusun mana kompetensi utama, 

mana kompetensi penunjang dan kompetensi lainnya.  

Perumusan dalam bentuk pernyataan kompetensi dilakukan pada tahap 

awal. Pernyataan ini penting karena rumusan kompetensi berpengaruh besar 

terhadap struktur kurikulum yang diadakan serta cakupan dan volume materi 

perkuliahan yang ditetapkan yang diacu oleh setiap jurusan dan/ atau program 

studi di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah. Rumusan kompetensi 

lulusan setiap jurusan dan atau program studi bersifat dinamis sehingga sangat 

dimungkinkan adanya perumusan ulang maupun perubahan. Pembaharuan isi 

selalu dilakukan ketika ekternal atau duia kerja ada perubahan kebutuhan.  

Kegiatan perumusan kompetensi dimulai dengan identifikasi kompetensi 

tuntutan user. Dalam hal ini dilakukan dengan melakukan interaksi produsen 

dengan user atau dengan melakukan kajian atas job deskripsi dari tempat kerja 

yang diprediksi nantinya menjadi tempat kerja lulusan jurusan di lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah agar kebutuhan pihak pengguna lulusan dapat 

diketahui. 
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- Interaksi dengan pengguna dan kajian job deskripsi untuk mengetahui 

pernyataan maupun analisis job untuk pekerjaan yang dijadikan job 

lulusan dari jurusan dan atau program studi di lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah. 

- Rumuskan kompetensi tuntutan lulusan secara umum 

- Rumuskan kompetensi tuntutan lulusan secara khusus/spesifik sesuai 

dengan jurusan dan atau program studi 

 
instrument 1. Perumusan kompetensi secara umum  

Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Jurusan : MIPA/ Matematika  

Universitas : Universitas Muhammadiyah ..................... 

 

 
No Pernyataan Rumusan Kompetensi 

  Bidang Pengetahuan 
1. 
2. 

Dsb 
Bidang Ketrampilan 

1. 
2. 

Bidang Kemampuan 
1. 
2. 

Dsb 
Bidang Sikap dan ideologi 

1. 
2. 
3. 

 
 

Identifikasi dilakukan oleh task force yang dibentuk oleh Fakultas bersama 

dengan jurusan dan ditugasi sampai terwujudnya draft kompetensi umum. 
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Rumusan kompetensi umum meliputi bidang kompetensi yang menyangkut 

pengetahuan, ketrampilan, ability maupun sikap sehingga cakupan kompotensi 

menjadi komprehensif. 

Setelah rumusan kompetensi terumuskan dilakukan sanctioning dengan 

pihak terkait agar diperoleh kesefahaman dan kesamaan pandangan. Pelaksanaan 

sanctioning melalui konsultasi atas rumusan kompetensi kepada pihak yang 

dipandang pakar agar diperoleh kebenaran konsep dan cakupan isi yang 

komprehensif.  

Sesudah rumusan kompetensi lulusan terumuskan kemudian dilakukan 

workshop untuk menganalisis rumusan kompetensi ke dalam struktur kurikulum, 

cakupan dan volume materi perkuliahan. Workshop diharapkan menghasilkan 

struktur kurikulum bersama kelengkapannya berupa silabus, deskripsi materi 

perkuliahan serta evaluasi. Workshop ini perlu memperhatikan kualitas silabus dan 

materi perkuliahan sehingga letak keunggulan dan kualitas perkuliahan dapat 

dicapai dan muncul. Nomenklatur walaupun penting namun hendaknya tidak 

dinomersatukan dalam workshop tetapi hal yang menyangkut materi (content) 

harus ditentukan secara hati-hati agar diperoleh materi perkuliahan yang relevan 

dengan kompetensi, update serta memiliki garansi kualifikasi bobot isi. 

Dengan kemungkinan adanya perubahan dan penyesuaian materi 

perkuliahan dan kurikulum, maka setiap dosen harus dibekali kemampuan untuk 

melakukan perubahan dan modifikasi kurikulum yang mengarah pada kurikulum 

berdiversifikasi. Keuntungan adanya mekanisme perubahan dan modifikasi materi 

dan kurikulum berdiversifikasi adalah dosen dapat sewaktu-waktu melakukan 
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penyesuaian materi dan kurikulum yang diasuhnya tanpa menunggu adanya 

instruksi perubahan kurikulum dari atasan. Langkah yang demikian dipandang 

sangat strategis sebab jika tidak dikembangkan diversifikasi terbuka kemungkinan 

besar terjadinya ketertinggalan materi kuliah dengan perkembangan keilmuan di 

luar kampus dan dunia kerja (H. Lynn, Erickson. 2002: 108). Mekanisme 

demikian juga memungkinkan dosen mampu mengidentifikasi kepentingan dan 

kebutuhan ekternal sekaligus mentranformasikannya dalam bentuk perubahan 

materi ajar secepatnya.  

Kegiatan individual dosen dalam bentuk pemutakhiran materi ajar tidak 

berhenti sampai pada identifikasi kebutuhan dunia kerja dan memidahkannya ke 

dalam dan struktur materi perkuliahan, namun harus segera dilakukan cek dan 

pengujian. Kegiatan dosen melakukan cross check atas rumusan bahan materi 

perkuliahan ini harus mampu menjawab pertanyaan: 

1. Apakah materi kuliah yang disiapkan sesuai dengan perkembangan 

keilmuan yang mutakhir 

2. Apakah materi kuliah yang telah disiapkan telah sesuai dengan 

kemampuan dan entry behavior mahasiswa yang akan diajar. 

3. Sudahkah benar muatan materi kuliah yang disusun oleh dosen  

Dalam kegiatan penjaminan mutu pada materi kuliah ini, di lingkungan 

Perguruan tinggi Muhammadiyah harus mengembangkan mekanisme forum reviu 

materi kuliah baik melalui mekanisme peer review maupun expert review. Melalui 

forum peninjauan (review) ini akan terhindari adanya materi perkuliahan yang 
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tidak relevan dengan rumusan kompetensi maupun materi kuliah yang telah 

kedaluwarso. Adapun instrumen reviu materi perkuliahan  sebagai berikut: 

Instrumen 2  FORM REVIU BAHAN PERKULIAHAN 
POKOK MATERI 1 

BUKU PAKAR//KOLEGA INTERNET MHS/ORANG TUA 
1. Pengarang 
    Judul buku 
    Penerbit 
    Hal ? 
2. 
3. 

Siapa dan apa 
komentarnya 

Alamat: 
Http:    / htm 
Pdf 

Usulannya ? 

POKOK MATERI 2 dan seterusnya 
BUKU PAKAR/ KOLEGA INTERNET MHS/ORANG TUA 

1. 
2. 
3. 
4. 

   

 
Maksud dari langkah validasi adalah untuk memperoleh derajad kualitas 

materi perkuliahan yang sesuai dengan standar acuan sumber literatur terbaru dan 

materi yang termutakhir, kedalaman dan kebenaran konsep dari pakar maupun 

kolega serta menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa serta orang tua maupun 

tuntutan Muhammadiyah. 

Upaya mengecek kepada berbagai pihak untuk menghindari kualitas 

materi perkuliahan yang ditetapkan sembarangan oleh dosen. Langkah ini sangat 

penting karena selama ini penetapan materi kuliah (silabus) di perguruan tinggi 

oleh dosen sendiri. Sehingga apabila penetapan materi kuliah ini ditangani oleh 

dosen yang kurang mempunyai kekayaan literatur, kurang banyak melakukan 

penelitian dan seminar maka sangat berbahaya bagi eksistensi materi perkuliahan. 

Tentu akan diperoleh penetapan materi yang seadanya dan rendah mutunya. 
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Akibat lebih lanjut adalah materi akan tidak cocok dengan kebutuhan dunia kerja 

dan terjadi kemubadiran, 

Langkah untuk menuju kesolidan materi perkuliahan dalam kerangka 

peningkatan dan penjaminan mutu tidak berhenti hanya pada upaya ceking semata 

tetapi harus segera dilakukan penanjakan/eskalasi bobot materi perkuliahan 

sehingga bobot materi tidak sekedar penambahan pengetahuan semata. 

Bagi jurusan dan atau program studi di lingkungan Perguruan tinggi 

Muhammadiyah, materi perkuliahan tidak sekedar membekali pengetahuan saja 

tetapi harus mengarah pada penguatan dan pembentukan kompetensi yang lebih 

tinggi yang relevan dengan dunia kerja. Penanjakan dengan meningkatkan bobot 

materi khususnya materi kognitif tingkat Cognitif 1 (knowledge) dan Cognitif 2 

(Comprehension) menuju C3, C4 , C5 dan C6.  

1. Melakukan perluasan bobot materi perkuliahan. 

Selanjutnya langkah dari dua cara peningkatan pembobotan materi perkuliahan 

sebagaimana uraian di bawah ini. 

a. Penanjakan bobot materi dengan peningkatan tingkatan kognitif. 

Kegiatan penjaminan mutu pada bobot materi perkuliahan dilakukan 

dengan lebih dahulu menginventarisir rumusan sementara (draft) materi 

perkuliahan hasil analisis dan penetapan berbasis kebutuhan stakeholder.  

Selanjutnya apabila sudah diketahui secara lengkap semua materi 

perkuliahan untuk mata kuliah tertentu, kemudian dosen memisahkan draf 

materi perkuliahan mana materi yang berkarakter kognitif 1 dan kognitif 2 

yang bercirikan hanya materi yang berbobot mengenalkan pengetahuan 
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(Knowledge dan Comprehension) dan mana bobot materi perkuliahan yang 

lebih tinggi dari kognitif 1 dan 2.  

Apabila semua topik materi perkuliahan telah dipetakan maka segera 

dimasukan dalam form yang disiapkan untuk itu. Apabila pemetaan selesai 

segera dosen melakukan penanjakan/eskalasi yaitu menggeser hal yang 

bisa diformat dari materi kognitif 1 dan 2 ke bobot kognitif yang lebih 

tinggi. Adapun instrumen untuk pemetaan materi sebagai berikut: 

Inventarisasi Materi perkuliahan Level materi 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Isilah semua materi perkuliahan 
yang direncanakan akan 
disampaikan kepada mahasiswa 
setelah dilakukan verifikasi 
dengan stakeholder 

      

 

b. Strategi Peningkatan Kualitas dengan melakukan eskalasi materi 

perkuliahan. 

Penjaminan mutu atas materi perkuliahan dengan mengikuti pola yang 

dikembangkan oleh Dee, Fink (2003) yaitu dengan cara menanjakan atau 

eskalasi materi menuju bobot lebih atas lagi yaitu dengan menformat 

materi kuliah yang diarahkan pada materi aplikasi. Asumsi yang dibangun 

dari strategi ini adalah bahwa materi yang formatnya hanya berupa 

pengetahuan dasar akan lebih ringan taraf penguasaannya oleh mahasiswa 

dibanding dengan materi perkuliahan yang diformat dengan tingkat 

tantangan di mana mahasiswa dituntut untuk mampu menggunakan konsep 

dan pengetahuan pada situasi lain. Dalam pandangan Dee, Fink semakin 
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materi perkuliahan diformat lebih berbobot dan mempunyai tingkat 

tantangan yang lebih tinggi, akan semakin terjamin dan bermutu materi 

tersebut khususnya dalam upaya membentuk kompetensi. 

Cara pelaksanaan peningkatan pembobotan materi yang dilakukan dalam 

model kedua ini adalah melalui peningkatan secara berurutan (order) dari 

tataran foundational knowledge berturut-turut menuju application berikut 

integration, human dimension, carring dan learning how to learn. Adapun 

gambaran urutan taksonomi sebagai berikut: 

                      Learning how to learn 

                      Caring 

  Human dimension 

  Integration 

  Application 

  Foundational knowledge: topic  A, B, C, D, E  

                      The content centered  

Gambar 26. Pembobotan menurut Taksonomi Fink (2003:56) 

 

Dalam mekanisme dari skema di atas berarti ketika dosen telah 

menemukan materi pelajaran yang ditetapkan sebagai materi final perkuliahan, 

maka segera foundational knowledge yang berupa topik-topik segera digeser ke 

dalam materi yang menuntut pada aplikasi, kemudian integrasi dan seterusnya. 

Berikut ini alternatif kegiatan yang bisa dijadikan pilihan ketika melakukan 

penanjakan model Dee, Fink. 

Tabel 54. Alternatif kegiatan penanjakan dari Dee, Fink 

No PEMBELAJARAN BERMAKNA DIMENSI 
1 2             3 

Lear 
ning  
cente 
red 
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1. Siap untuk mengembangkan belajar sepanjang hidup Pembelajaran 

bagaimana 

belajar 

2. Semangat untuk selalu meningkatkan diri 

3. Mengembangkan rasa keingintahuan yang tinggi Berperhatian 

4. Pengalaman belajar yang menyenangkan 

5. Mampu melihat kaitan antara dirinya dengan 

individu lain dalam aspek kepercayaan dan tindakan.

 

 

 

 

Ketertapaduan 

6. Berfikir tentang masalah serta isunya secara terpadu.  

Mahasiswa akan mampu mengkaitkan antar 

berbagai perspektif 

7. Bangga dengan hasil yang dilakukan dan keilmuan 

yang dipilih. 

8 Melihat pentingnya membangun masyarakat dalam 

bidang kerja maupun kehidupan pribadi 

 

 

Dimensi 

kemanusian 

9. Belajar bagaimana bertindak positif atas tantangan 

hidup dan kerja 

10. Menjadi pembimbing pihak lain 

11. Mampu menerapkan dan menggunakan apa yang 

dipelajari dalam kehidupan nyata 

 

 

 

 

Penerapan 

12. Menemukan sesuatu yang lebih baik dan 

menjadikannya berbeda. 

13. Menjadi orang yang mampu memecahkan masalah 

14. Mengembangkan ketrampilan 

15. Menjadi orang yang berfikir kritis 

16. Berfikir holistik dan mampu melihat gambaran utuh Pengetahuan 

Dasar  

 

     Sumber: Dee Fink.2003: 58 

Berdasarkan pemyataan di atas memperlihatkan apabila materi perkuliahan 

dapat ditingkatkan bobotnya, dapat menghasilkan level dimensi sebagaimana 
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kolom tiga di atas. Peningkatan mutu dapat terlaksana secara efektif apabila 

semua pihak mempunyai rasa tanggung jawab secara profesional sehingga 

menempatkan kualitas sebagai bagian kegiatan kelembagaan yang terus menerus 

harus dilakukan.  

Sebagaimana penjelasan dari teori Hersey, Paul yang terkait dengan 

motivasi situasional yang melatar belakangi keragaman model penjaminan mutu 

di uviversitas Muhammadiyah, memberikan penegasan terbentuknya model 

penjaminan mutu di universitas Muhammadiyah di lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan jawa tengah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pengaruh 

faktor pembentuk model penjaminan mutu universitas Muhammadiyah antara lain 

faktor insentif hibah dari Dikti, ketentuan qoidah Perguruan tinggi 

Muhammadiyah, Misi dan Visi universitas Muhammadiyah bersangkutan, sumber 

daya setempat maupun dunia kerja. Secara skematis alur pembentukan model 

penjaminan mutu universitas Muhammadiyah digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Faktor situasional 

Qoidah PTM 

Misi dan Visi PTM 
 

 

 

 
Gambar 27. Alur Pembentukan model Penjaminan Mutu 

 

Penjamina
n mutu 

Kebijakan PTM & 
BPH

Pelaksanaan 
penjaminan 

mutu 

Model 
penjaminan 

mutu

PP Muham 
madiyah

diknas  Dunia 
kerja
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D.Kelebihan dan Kekurangan Model Penjaminan Mutu Perguruan tinggi  
    Muhammadiyah. 
 
 Model penjaminan mutu yang dihasilkan melalui penelitian ini, memiliki 

kelebihan dalam penerapan di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah. 

Kelebihan tersebut antara lain: 

1. Model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah dibangun dari 

kondisi internal Perguruan tinggi Muhammadiyah melalui penelusuran 

pendapat sivitas akademika Universitas Muhammadiyah dan kajian 

mendalam terkait dengan pemahaman dan gambaran empirik unsur-unsur 

yang menurut Perguruan tinggi Muhammadiyah harus dikenai penjaminan 

mutu. 

2. Model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam 

pelaksanaannya tidak membutuhkan banyak personal (task force) sehingga 

tidak terjadi disalokasi sumber daya dosen di tingkat program studi. Model 

ini memenuhi karakter Perguruan tinggi Muhammadiyah yang terbatas 

daya dukung dosen. 

3. Model ini penjaminan mutu ini telah mengakomodasikan pencapaian 

tujuan mutu akademik dan mutu ideologi melalui prosedur perumusan 

standar mutu yang melibatkan stakeholders baik dari Yayasan 

Muhammadiyah maupun Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi serta user 

lainnya. 

4. Model penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah dimulai dari 

penumbuhan komitmen mutu pada tingkat pimpinan Perguruan tinggi 
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Muhammadiyah. Pola ini sesuai dengan karakter lembaga pendidikan 

Muhammadiyah yang mengutamakan keteladan (uswah) pimpinan. 

Sedangkan kelemahan model ini adalah: 

1. Model ini pelaksanaanya sangat tergantung pada tingkat komitmen 

pimpinan, sehingga selama pimpinan tidak menginisiatifkan penjaminan 

mutu maka pelaksanaan penjaminan mutu menjadi sulit terealisasi. 

2. Model penjaminan mutu yang mengakomodasikan mutu ideologi ini tidak 

begitu mudah diterima sivitas akademik karena disamping domain 

ideologi merupakan kepentingan organisasi Muhammadiyah, juga unsur 

mutu  ideologi tidak popular di lingkungan sivitas Muhammadiyah. 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

A.Kesimpulan. 

 Penelitian yang bertujuann untuk menemukan model penjaminan mutu 

pada Perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah,  diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam universitas Muhammadiyah terdapat dua karakter proses 

pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Akibat dari perbedaan unsur 

yang dikenai penjaminan mutu dan proses pelaksanaannya menjadikan 

proses pelaksanaan penjaminan mutu di universitas Muhammadiyah ada 

yang bersifat latent dan radical. Pada universitas Muhammadiyah yang 

sedang berkembang  cenderung bersifat latent sehingga pelaksanaan 

penjaminan mutu sebatas pelaksanaan ujian pada pertengahan dan akhir 

perkuliahan atau melaksanakan perkuliahan dengan jumlah tatap muka 

tertentu. Dalam kategori ini perguruan tinggi yang melaksanakan model 

penjaminan mutu seperti ini misalnya Universitas Muhammadiyah 

Magelang, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. Sedangkan Perguruan tinggi Muhammadiyah 

yang lebih maju proses pelaksanaan penjaminan mutu condong bercorak 

radical yaitu mulai menerapkan penjaminan mutu dalam bentuk kegiatan 

khusus yang tersendiri dengan menempatkan kelembagaan secara 

tersendiri bahkan dalam status mandiri serta disediakan anggaran maupun 

personil sendiri. Perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah maju pada 
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tahapan radical ini pada umumnya telah terdokumentasikan sejumlah 

instrumen khusus pendukung pelaksanaan penjaminan mutu seperti adanya 

standar akademik, prosedur pelaksanaan maupun perangkat lainnya. 

Perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah memasuki tahapan seperti ini 

adalah Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta walaupun dalam 

pelaksanaannya berbeda-beda. 

2. Unsur-unsur yang harus diterapkan penjaminan mutu menurut Perguruan 

tinggi Muhammadiyah adalah: 

a. Unsur yang menyangkut dosen yaitu hal yang berhubungan dengan 

kualitas dosen, pelaksanaan tugas maupun kepribadian serta ideologi. 

Unsur dimaksud meliputi: 

- Kualifikasi akademik 

- Jumlah mata kuliah yang layak diampu 

- Jumlah karya tulis dosen 

- Tingkat kepuasaan mahasiswa dalam mengikuti kuliah 

- Dosen yang dapat membaca Alqur’an 

- Dosen yang menjadi pengurus organisasi Muhammadiyah 

b. Unsur yang menyangkut pembelajaran yaitu yang berkait dengan 

pelaksanaan pembelajaran. Unsur pembelajaran tersebut meliputi:  

Kualitas kurikulum, Pelaksanaan perkuliahan setiap semester, Acuan 

yang dipergunakan dalam pembelajaran. Terhadap unsur dosen, dan 
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unsure pembelajaran pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan 

dengan menerapkan standarisasi dosen dan pembelajaran. 

3. Proses pelaksanaan penjaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah, 

tahapan awal dimulai dengan didahului kemunculan komitmen pihak 

rektorat kemudian dikuti dengan perumusan standar mutu yang 

mengakomodasikan tuntutan universitas Muhammadiyah bersangkutan, 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Qoidah), Direktorat Jenderal Pendidikan 

tinggi, pengguna lulusan dan stakeholders. Adapun skema proses 

pelaksanaan penjaminan mutu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar. 28. Langkah penerapan penjaminan mutu 

4.  Model penjaminan mutu yang ada pada enam Perguruan tinggi 

Muhammadiyah  di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa 

Tengah, berdasarkan analisis yang dilakukan secara kualitatif lintas situs 

ditemukan model penjaminan mutu sebagai berikut: 
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operasi
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 B. Rekomendasi 

 Di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah dalam kerangka 

merespon tuntutan kualitas dari masyarakat serta keharusan memasuki tahapan 

mutu di masa depan, maka penerapan penjaminan mutu di PTM merupakan 

keniscayaan dan bersifat segera. Berdasarkan hasil temuan melalui penelitian ini, 

Perguruan tinggi Muhammadiyah agar segera mencapai kualitas baik ideologi dan 

akademik, peneliti rekomendasikan : 

1. Dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan intensif untuk penanaman 

kesadaran tentang mutu, mengingat gerakan mutu di Universitas 

Muhammadiyah belum menjadi budaya internal dalam prpses pelaksanaan 

penjaminan mutu Perguruan tinggi Muhammadiyah.  

2. Segera menetapkan model penjaminan mutu yang mempunyai aspek 

jaminan mutu dalam mutu ideologi dan mutu akademik di lingkungan 

universitas Muhammadiyah. Salah satu model penjaminan mutu dalam 

lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah yang bisa dipertimbangkan 

untuk diterapkan adalah model penjaminan mutu yang ditemukan melalui 

penelitian ini karena di samping model ini mengakomodasikan penjaminan 

mutu akademik sekaligus penjaminan mutu ideologi yang 

terstandarisasikan dalam standar mutu, juga dalam perumusan standar 

melibatkan seluruh stakeholder. Model ini dikembangkan berdasarkan 

pandangan internal sivitas akademika Perguruan tinggi Muhammadiyah. 
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