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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

Bab ini menyajikan poin – poin awal yang berupa uraian latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah. Masing – masing poin 

akan disajikan sebagai berikut: 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini di era modernisasi, khususnya bangsa Indonesia, pendidikan merupakan 

modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan bangsa 

dan negara. Banyak sekali kajian pendidikan yang menunjukkan kuatnya hubungan antara 

pendidikan dengan perkembangan suatu negara. Pendidikan mampu menjadi pondasi kokoh 

bagi tercipta dan terbentuknya sumber daya manusia yang dinilai mampu menjadi pilar-pilar 

pengembang kemajuan suatu Negara. Pendidikan mampu memfasilitasi kebutuhan ilmu bagi 

masyarakat.  

Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: 

The Hidden Crisis, armed Conflict and Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, 

Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang 

diluncurkan di New York, Amerika Serikat, indeks pembangunan pendidikan (education 

development index/EDI) menurut data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai ini menempatkan 

Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak kepribadian bangsa yang berasaskan pada nilai-nilai moral untuk 
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menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia,  bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. 

Dalam sistem pendidikan nasional telah dijelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan oleh 

setiap jenjang pendidikan secara menyeluruh dan terstruktur. 

Pendidikan di Indonesia diberikan sejak usia 0 (nol) tahun sampai usia dewasa, di 

mana jenjang pendidikan dibagi menjadi empat yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 

Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Rangkaian pendidikan tersebut 

diberikan dengan tujuan yang telah terstruktur dan ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selama 

pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan awal siswa dibekali pendidikan dasar sebagai 

landasan pendidikan menengah. Pendidikan menengah diperuntukkan sebagai lanjutan 

pendidikan dasar. Pada jenjang akhir yang disebut dengan pendidikan tinggi adalah jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, 

sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.  

Dewasa ini, peran pendidikan tinggi di Indonesia sangat penting sebagai salah satu 

ujung tombak dalam pengembangan dan perkembangan kualitas sumber daya Manusia 

(SDM) Indonesia dalam persaingan global yang menuntut keterampilan yang lebih. 

Pendidikan tinggi di Indonesia sangat penting sebagai media untuk memperkuat daya saing 

sumber daya manusia dalam persaingan global. Pendidikan tinggi berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan mahasiswa sehingga mampu mengembangkan kapabilitas intelektual 

http://id.wikipedia.org/wiki/2003
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_anak_usia_dini
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembinaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasmani&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rohani
http://id.wikipedia.org/wiki/Diploma
http://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana
http://id.wikipedia.org/wiki/Magister
http://id.wikipedia.org/wiki/Doktor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spesialis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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untuk menjadi warganegara yang bertanggung jawab. Sejalan dengan Visi 2010 Pendidikan 

Tinggi Indonesia, semua perguruan tinggi di Indonesia terikat pada satu tujuan yaitu untuk 

mewujudkan perguruan tinggi yang sehat sehingga mampu memberikan kontribusi pada 

persaingan global. Pendidikan tinggi di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup 

signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Perguruan Tinggi merupakan tempat edukasi 

formal yang mana akan menumbuhkan dan menciptakan manusia-manusia yang berkualitas 

dan berkompeten. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki porsi yang sangat besar dalam 

meningkatkan kemampuan dan kreativitas alumni. Peran utama perguruan tinggi adalah untuk 

menciptakan mahasiswa yang mumpuni dalam menciptakan stabilitas bangsa. Secara garis 

besar, peran perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai penyalur bakat dan minat. 

Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia ternyata juga banyak didukung oleh 

partisipasi aktif perguruan tinggi swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah 

perguruan tinggi negeri yaitu 3017 PTS. Ada banyak perguruan tinggi swasta yang memiliki 

reputasi atau status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang setara dengan 

perguruan tinggi negeri. Bahkan sebagian perguruan tingi swasta telah memiliki jurnal ilmiah 

yang telah terakreditasi. Beberapa perguruan tinggi swasta yang cukup dikenal baik di tingkat 

lokal maupun tingkat nasional misalnya untuk di pulau Jawa ada Univ Trisakti, Universitas 

Brobudur, Univ Guna Darma, Unika Atma Jaya, Unas, Unpar Bandung ,UII Jokyakarta, 

Universitas Muhammadiyah Malang, dan Ubaya dituntut untuk mempersiapkan 

mahasiswanya agar bisa bersaing dalam dunia global kelak ketika mereka sudah lulus dari 

pendidikan tinggi. Tentunya, bahasa Inggris menjadi sebuah keharusan bagi lulusan 

perguruan tinggi untuk terjuan dalam persaingan global karena bahasa inggris menjadi alat 

komunikasi internasional. 
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 Sebagai salah satu Universitas swasta terkemuka dan terunggul di Jawa Timur, 

Universitas Muhammadiyah Malang mengedepankan pengembangan kemampuan akademis 

dan non akademis sejalan dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Untuk 

menjawab polemik era globalisasi yang penuh dengan persaingan, Universitas 

Muhammadiyah Malang membuat suatu program pembelajaran bahasa Inggris sebagai bekal 

pengantar mahasiswa untuk menggali potensi yang dimiliki. Program ini dikemas dalam 

bentuk ESP (English for Specific Purposes) yang dikelola oleh Lembaga Bahasa di 

Universitas Muhammadiyah Malang. Program ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa 

semester awal (freshman) selama dua semester dan bersifat Wajib ditempuh bagi semua 

Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Transfer. Hal ini merujuk kepada Keputusan Rektor 

Universitas No. E.6.1/239/BAA/III/2007 yang merupakan revisi dari Keputusan Rektor No. 

E.6.1/027/BAA-UMM/I/2004, Keputusan Rektor No. E.1.a/612/UMM/VI/2001, dan 

Keputusan Rektor  No.  E.2.d/508/UMM/VIII/1999 tentang Ketentuan Pokok Perkuliahan 

ESP di UMM. English for specific purposes merupakan salah satu mata kuliah wajib yang 

berisi pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini berarti bahwa setiap pembelajaran Bahasa Inggris 

harus dikaitkan dengan bidang studi mahasiswa yang bersangkutan. 

Mata Kuliah ESP adalah Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). MBB 

adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat 

memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dngan pilihan keahlian dalam 

berkarya. Mata kuliah ini dikhususkan pada mahasiswa baru dan ditempuh selama 2 semester 

yang nantinya akan mendapatkan sertifikat beserta transkrip apabila mahasiswa telah 

menempuh dalam kategori “lulus” pada keseluruhan mata kuliah English for Specific 

Purposes. Ditinjau dari data tahunan Lembaga Bahasa tahun 2010 – 2012, jumlah mahasiswa 

yang tidak lulus tiap tahunnya mencapai 35 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa. 
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Faktor ketidaklulusan mahasiswa dikarenakan pada kurangnya minat mahasiswa pada 

pembelajaran bahasa Inggris di mata kuliah ESP, sehingga mereka tidak lulus hanya 

dikarenakan kurangnya kehadiran mahasiswa di kelas-kelas yang diambil.  Seringkali ditemui 

pada sebagian mahasiswa yang sudah masuk kategori semester akhir belum lulus atau sama 

sekali belum menempuh mata kuliah English for Specific Purposes. Problematika tersebut 

akan berakar pada titik akhir di mana mahasiswa hendak menuju ujian akhir skripsi. 

Mahasiswa harus menyelesaikan program ESP terlebih dahulu sebagai prasyarat ujian skripsi. 

Seringkali ditemui mahasiswa tingkat akhir yang belum menyelesaikan syarat tersebut. 

Penelitian terdahulu yang memiliki konteks serupa dilakukan oleh Sumantri (2009) 

yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Inggris 

Pariwisata dan Industri pada SMP Negeri 2 Mojosari di Kabupaten Mojokerto. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa proses penyusunan kurikulum yang dilakukan di SMP Negeri 

2 Mojosari melalui workshop KTSP sekolah dan mengacu kepada analisis konten, subtansi 

kurikulum yang digunakan memuat ketrampilan berbicara (speaking) dan menulis (writing), 

metode pembelajaran yang dilakukan oleh para guru muatan lokal adalah metode tanya jawab, 

diskusi dan bermain peran , sedangkan hambatan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal 

antara lain, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, masih ada guru bahasa Inggris yang tidak 

sesuai dengan keahliannya dan Bahasa Inggris.  

 Identifikasi hambatan dan pengembangan kurikulum serta sarana dan prasarana yang 

dipaparkan pada penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal yang sama 

namun dalam lingkup yang berbeda yaitu “Analisis Implementasi Program Mata Kuliah ESP 

(English for Specific Purposes) sebagai Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di 

Universitas Muhammadiyah Malang”. 

 



6. MKPP/Tesis/ Tanjung Admaningrum/ 09370016 

 

6 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut masalah dalam penelitian ini dirumuskan seperti 

dibawah ini: 

1. Bagaimana implementasi program mata kuliah ESP sebagai Mata Kuliah 

Berkehidupan Bermasyarakat di Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Bagaimana kendala – kendala yang dihadapi dalam mata kuliah ESP di Lembaga 

Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang? 

3. Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala – kendala dalam penyelenggaraan mata 

kuliah ESP di Lembaga Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan maka, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan implementasi program mata kuliah ESP sebagai Mata Kuliah 

Berkehidupan Bermasyarakat di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala - kendala penyelenggaraan perkuliahan ESP di Lembaga 

Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Memaparkan solusi atas kendala – kendala dalam penyelenggaraan mata kuliah ESP di 

Lembaga Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai  kegunaan teoritis dan praktis yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Kegunaan praktis 

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

kepada : 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini secara praktis bagi peneliti diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman peneliti 

terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan sebuah program yang nantinya 

bisa di applikasikan pada dunia nyata terutama dalam kehidupan sehari-hari 

peneliti yang bergelut dalam pengembangan pendidikan. Dari hal tersebut 

diharapkan nantinya bisa bekal bagi peneliti dalam mengembangkan sebuah 

lembaga pendidikan. 

b. Bagi Lembaga Bahasa 

Hasil dari penelitian ini secara praktis bagi Lembaga Bahasa diharapkan dapat 

memberikan konstribusi pemikiran, pengetahuan dan pengembangan khususnya 

didalam meningkatkan mutu SDM dalam hal ini pendidik, manajemen intitusi 

pendidikan, dan para peserta didik atau lulusan yang memiliki daya saing tinggi di 

era globalisasi dan dapat bekerja pada bidang pekerjaan yang sesuai, sehingga 

dapat berkompetisi dan diterima oleh masyarakat. 

2. Kegunaan teoritis 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan keilmuan khususnya Program Studi Magister Kebijakan 

dan Pengembangan Pendidikan terkait dengan konstruksi analisis implementasi suatu 

program pendidikan dan pengelolaan sebuah program dalam upaya perbaikan 
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pendidikan di Indonesia. Srata dari penelitian juga diharapkan bisa dijadikan rujukan 

bagi penilitian-peniltian selanjutnya. 

 

E. Penegasan Istilah 

Supaya pembaca memahami dan terhindar dari penafsiran yang berbeda dalam 

memahami isi penelitian ini, penulis menegaskan beberapa istilah yang terkait merujuk pada 

rumusan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan kedalam beberapa tujuan 

penelitian. 

1. Implementasi 

Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan (KBI, 2008:580). Implementasi 

merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, program atau inovasi dalam suatu 

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan atau nilai. 

2. Lembaga Bahasa 

Lebih dikenal dengan sebutan LC (Language Center) adalah salah satu unit di 

Universitas Muhammadiyah Malang yang menangani berbagai hal yang berhubungan 

dengan pengajaran Bahasa Inggris bagi seluruh mahasiswa semester I dan II di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.  

3. Mata Kuliah ESP 

English for specific purposes merupakan salah satu mata kuliah wajib yang berisi 

pembelajaran bahasa Inggris. Perbedaan ESP dengan General English adalah ESP 

merupakan salah satu pembelajaran Bahasa inggris yang lebih menekankan pada 

bidang studi yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap 
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pembelajaran Bahasa Inggris harus dikaitkan dengan bidang studi mahasiswa yang 

bersangkutan untuk membekali mahasiswa di dunia kerja. 

4. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat  

Mata Kuliah ESP adalah Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). MBB 

adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat 

memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dngan pilihan keahlian dalam 

berkarya (Keputusan Dirjen pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No 

44/Dikti/Kep/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


