
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 

manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, serta 

mengubah perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik (Fattah, 2012 : 35). 

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar dan menengah. 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pendidikan itu tidak dapat  diraih oleh semua orang yang 

menghendakinya, orang-orang yang sempat menjalani pun banyak diantaranya yang tidak 

berhasil menyelesaikannya dengan baik. Pendidikan tinggi dicitrakan sebagai arena untuk 

pengembangan potensi yang terbaik, untuk menyiapkan diri bagi kehidupan yang sesuai 

dengan status sosial yang tinggi dan bermartabat serta dengan karir yang berhasil. 

Demikianlah, pendidikan tinggi merupakan agent of change bagi kehidupan orang-perorang, 

kelompok, masyarakat, bangsa dan negara bahkan, bagi perkembangan kemanusiaan dari 

zaman ke zaman. Dengan citranya yang sungguh tinggi itu pendidikan tinggi perlu 

diwujudkan dan dikelola dalam kondisi yang terstandar untuk menjamin ketinggian mutunya. 

Penyelenggara satuan / program pendidikan berkewajiban menyediakan dan memeberikan 

bantuan dalam pemenuhan standar (Fattah, 2012 : 1). Untuk dapat menjadi salah satu 

universitas terbaik di Indonesia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah 

perguruan tinggi baik itu universitas, akademi, institut maupun sekolah tinggi. Salah satunya 

yang harus dipenuhi adalah status akreditasi. 

Akreditasi merupakan hal yang harus dipenuhi atau diperoleh sebuah perguruan 

tinggi, hal itu disebaBkan karena status akreditasi merupakan cerminan dari kinerja 

perguruan tinggi yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, serta relevansi 

suatu program studi yang diselenggarakan. Kemudian pemerintah menetapkan, untuk 

pelaksanaan akreditasi terhadap suatu perguruan tinggi swasta, sepanjang belum pernah 

dievaluasi (diakreditasi) oleh atau melalui (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) 



BAN PT, maka selanjutnya pelaksanaan akreditasi terhadap PTS yang bersangkutan 

dilakukan dengan berpedoman pada kriteria atau Borang Akreditasi dari BAN-PT. 

Dalam rangka akreditasi program studi/perguruan tinggi yang bertujuan, terutama 

untuk menilai dan memberikan jaminan mutu program dan satuan pendidikan tinggi (quality 

assessment and assurance), evaluasi diri yang merupakan evaluasi internal pada program dan 

satuan pendidikan tinggi (program studi dan perguruan tinggi), adalah langkah pertama yang 

hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi-diri dapat digunakan  untuk 

memutakhirkan pangkalan data program studi/perguruan tinggi dalam bentuk profil yang 

komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan program studi/perguruan 

tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal program studi/perguruan tinggi, dan 

untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi. Perbaikan dan peningkatan mutu 

pendidikan merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang diterapkan melalui berbagai 

kebijakan. Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha (Fattah, 2012 : 5). 

Bagi beberapa program studi/perguruan tinggi, evaluasi diri merupakan sesuatu 

yang baru, belum pernah dilaksanakan, bahkan belum difahami. Sementara itu, banyak 

program studi/perguruan tinggi yang telah pernah bahkan sering melakukan evaluasi diri 

untuk berbagai maksud. Bagi beberapa program studi/perguruan tinggi, evaluasi diri telah 

menjadi agenda berkelanjutan, dan telah menjadi “budaya” dalam kehidupan akademiknya. 

Sistem dan prosedur evaluasi diri yang telah dilaksanakan itu kadang-kadang berbeda satu 

dengan yang lainnya, bergantung kepada keperluan yang dirasakan sendiri oleh perguruan 

tinggi, atau kepada hal-hal yang dipersyaratkan oleh masing-masing pihak yang meminta 

laporan evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi. Dengan adanya evaluasi diri dan 

akreditasi itu, diharapkan nantinya Perguruan Tinggi dapat menjawab dari tuntutan 

“international recognation” terhadap kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia. 

Dalam berkehidupan kebangsaan dan kenegaraan, pendidikan tinggi menjadi pusat 

pengembangan kebudayaan bangsa, penguatan, kejayaan bangsa melalui pengoptimalan 

pengembangan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, dan peningkatan daya saing 

serta penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks globalisasi pendidikan 

tinggi diharapkan menjadi benteng untuk mempertahankan identitas budaya bangsa, menjadi 



pendorong berkembangnya bangsa secara dinamis dan modern sambil secara bijak menerima 

pengaruh globalisasi demi penguatan dan peningkatan budaya bangsa. 

Fenomena rendahnya mutu output perguruan tinggi, tidak terlepas dari kualitas 

mutu perguruan tinggi, kebijakan pemerintah dan strategi suatu perguruan tinggi. Kebijakan 

mutu merupakan statemen yang akan menjadi “paying” dalam menetapkan sasaran mutu, 

sehingga kebijakan mutu harus merupakan statemen yang lebih global. Selain itu kebijakan 

mutu juga harus selalu ditinjau ulang, karena adanya berbagai perubahan baik karena factor 

eksternal maupun internal maka membutuhkan kebijakan mutu yang baru.  

Dengan demikian kebijakan mutu akan senantiasa sesuai terus-menerus (Prabowo, 2009 : 

107). Salah satu keberhasilan implementasi kebijakan mutu perguruan tinggi, salah satunya 

adalah keterlaksanakannya standar nasional pendidikan dalam melaksanakan kebijakan 

secara konsisten. Peran yang ditampilkan perguruan tinggi semakin hari semakin dekat pada 

kondisi ‘stagnan’ yang tidak membawa perubahan cepat dalam kehidupan masyarakat. 

Fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh kalangan 

akademis. Kalangan akademis yang bertanggung jawab usaha untuk mengatasi keadaan ini. 

Perubahan yang dilakukan kadangkala bersifat parsial dan tidak menyeluruh (Abbas, 2009 : 

173). Terkondisinya pendidikan yang berorientasi mutu secara sinergi dengan diterapkannya 

Undang-Undang.  

Pemerintah sudah melakukan regulasi terhadap ketentuan pelaksanaan Sistem 

Penaminan Mutu – Perguruan Tinggi, namun realitanya belum semua Perguruan Tinggi 

menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Adanya gambaran kurangnya perhatian terhadap mutu sebagai kesalahan yang sulit dideteksi 

di era otonomi Perguruan Tinggi, hal ini mencerminkan lemahnya kemandirian Perguruan 

Tinggi  dan ketidak strategisnya Perguruan Tinggi dalam mencapai visi misi tujuan dalam 

pencapaian mutu di Perguruan Tinggi . Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini tertarik 

menelaah mengenai kebijakan mutu di Perguruan Tinggi, strategi untuk pelaksanaan 

pencapaian visi misi dan tujuan penjaminan mutu. kehendak perguruan tinggi adalah 

mewujudkan peserta didik yang siap duduk melalui proses yang sesuai sebagaimana 

dimaklumi pada era globalisasi perkembangan sains dan tehnologi berlangsung sangat 

dinamis. Konsekuensinya setiap lembaga pendidikan tinggi dituntut pelayanan yang relevan 

dengan kondisi yang dihadai peserta didik agar mereka siap pada jamannya. Sebagai 



penyediaan jasa pendidikan tinggi dihadapkan dengan tangan untuk memberikan layanan 

yang actual, sehingga proses pendidikan menjadi relevan sesuai era globalisasi (Ladamay, 

2009:5). 

Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas mutu produk Perguruan Tinggi, terindikasi 

dengan tampilnya anak bangsa berkualitas rendah sebagai penguasa yang rendah atau krisis 

moral dan krisis kepercayaan, terhadap penguasa berasal dari PTN atau PTS. Maka dari itu 

perguruan tinggi harus pandai melaksanakan standart dan strategi sesuai aturan yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Dengan standar yang baik maka output pun akan berkualitas, 

untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan penjaminan mutu, 

implementasi kebijakan intern perguruan tinggi dan beberapa cara mengatasi permasalahan 

intern perguruan tinggi  (Ghafur, 2010:5) 

B. Rumusan Masalah  

Sehubungan dengan permasalahan dari peran dan kebijakan penjaminan mutu yang 

demikian luas ruang lingkupnya, peneliti membatasi agar lebih fokus dan mendalam. Maka 

perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah: 

1. Bagaimana perencanaan implementasi kebijakan akreditasi dalam sistem pendidikan 

tinggi untuk menunjang ketercapaian mutu maksimal di prodi Bk dan PKn FKIP 

Universitas PGRI Bayuangga ? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan akreditasi dalam sistem pendidikan tinggi untuk 

menunjang ketercapaian mutu maksimal di prodi Bk dan PKn FKIP Universitas PGRI 

Bayuangga ? 

3. Apakah faktor penunjang pelaksanaan implementasi kebijakan akreditasi dalam sistem 

pendidikan tinggi untuk menunjang ketercapaian mutu maksimal di prodi Bk dan PKn 

FKIP Universitas PGRI Bayuangga ? 

4. Adakah faktor penghambat dari pelaksanaan implementasi kebijakan akreditasi dalam 

sistem pendidikan tinggi untuk pencapaian mutu maksimal di prodi Bk dan PKn FKIP 

Universitas PGRI Bayuangga ? 

5. Bagaimana solusi dan rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan akreditasi dalam sistem pendidikan tinggi untuk menunjang 

ketercapaian mutu maksimal di prodi Bk dan PKn FKIP Universitas PGRI Bayuangga ? 

 



C. Batasan  Masalah 

Dalam pengembangan dan peningkatan perguruan tinggi terdapat beberapa 

komponen, akan tetapi supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam maka tidak 

semua masalah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu peneliti memberi batasan, dimana 

akan dilakukan penelitian. Alasan pemilihan komponen batasan masalah tersebut 

dikarenakan komponen tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan suatu kebijakan. 

Maka selanjutnya dapat dirumuskan batasan penelitian: 

1. Implementasi Kebijakan 

Merupakan suatu penerapan pelaksanaan dari suatu kebijakan serta penanganan masalah 

yang menjadi kepentingan peserta didik, pendidik, masyarakat serta pemerintah. 

2. Penjaminan Mutu 

 Kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi oleh Perguruan 

Tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi 

secara berkelanjutan. Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan 

tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui 

Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama 

masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 60 

ayat (2) UU. Sisdiknas dan Pasal 86 ayat (3) PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP (disebut 

Akreditasi).  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian, penelitian ini memilki beberapa tujuan secara umum 

maupun khusus diantaranya adalah: 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini tujuan umumnya adalah mendeskripsikan implementasi penjaminan mutu 

eksternal dalam sistem pendidikan tinggi untuk menunjang ketercapaian akreditasi prodi 

Bk dan PKn di FKIP Universitas PGRI Bayuangga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan perencanaan implementasi kebijakan akreditasi dalam sistem 

pendidikan tinggi untuk menunjang ketercapaian mutu maksimal di prodi Bk dan PKn 

FKIP Universitas PGRI Bayuangga . 
   



b. Mendeskripsikan implementasi kebijakan akreditasi dalam sistem pendidikan tinggi 

untuk menunjang ketercapaian mutu maksimal di prodi BK dan PKn FKIP Universitas 

PGRI Bayuangga . 

c. Mendeskripsikan faktor penunjang implementasi kebijakan akreditasi dalam sistem 

pendidikan tinggi untuk menunjang ketercapaian mutu maksimal di prodi BK dan PKn 

FKIP Universitas PGRI Bayuangga. 

d. Mendiskripsikan faktor penghambat implementasi kebijakan akreditasi dalam sistem 

pendidikan tinggi untuk menunjang ketercapaian mutu maksimal di prodi Bk dan PKn 

FKIP Universitas PGRI Bayuangga. 

e. Mendiskripsikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi hambatan implementasi 

kebijakan akreditasi dalam sistem pendidikan tinggi untuk menunjang ketercapaian 

mutu maksimal di prodi Bk dan PKn FKIP Universitas PGRI Bayuangga. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai banyak manfaat bagi para pengambil 

kebijakan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan strategi dan komitmen pengelolaan 

kebijakan penjaminan mutu pendidikan, adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan input bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

kebijakan pendidikan 

b.Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan pendidikan tinggi 

c. Mengembangkan pemahaman ilmiah tentang substansi standar pendidikan nasional di 

perguruan tinggi. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang akurat bagi pihak pengambil 

kebijakan, adanya faktor pendukung dan penghambat dalam strategi dan pengelolaan 

standar nasional pendidikan yang ditemukan dalam penelitian ini, dalam hal ini bagi: 

a. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman ilmiah, 

berkaitan dengan kebijakan perguruan tinggi 

b. Bagi perguruan tinggi, dapat memberi masukkan kepada perguruan tinggi terutama 

Universitas PGRI Bayuangga Fakultas Ilmu Pendidikan, berkaitan dengan komitmen 



pengelola pelaksanaan standar pendidikan nasional, dalam relevansinya dengan 

penerapan kebijakan pendidikan tinggi. 

c. Bagi instansi terkait, dapat memberikan input kepada Departemen Pendidikan Nasional 

berkenaaan dengan upaya meningkatkan kualitas kebijakan perguruan tinggi di 

Indonesia. 

F. Penegasan Istilah 

Kesamaan persepsi dalam memahami konsep dasar dalam penelitian diperlukan, agar 

tidak terjadi kesalahan penafsiran saat mengkritisi hasil penelitian. Bedasarkan pemikiran 

tersebut, berikut diberikan batasan istilah atas beberapa konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini:   

1. Implementasi kebijakan merupakan kejadian dan kegiatan yang timbul setelah di 

salahkannya suatu pedoman kebijakan yang meliputi usaha – usaha untuk 

mengadministrasikan dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat Menurut 

Yayuk (2010; 16), sedang dalam penelitian ini implementasi kebijakan merupakan 

penerapan dari suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan . 

2. Penjaminan Mutu, merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di 

Perguruan Tinggi oleh Perguruan Tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan 

tinggi oleh Perguruan Tinggi secara berkelanjutan. Kegiatan sistemik penilaian kelayakan 

program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan 

tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi 

untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 60 ayat (2) UU. Sisdiknas dan Pasal 86 ayat (3) PP.No. 19 Tahun 

2005 tentang SNP (disebut Akreditasi) (Pedoman Akreditasi Program Sarjana).  

3. Standar akreditasi 

Akreditasi merupakan salah satu pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pendidikan 

yang dilakukan secara ekstrernal oleh Badan Akreditasi Nasinal Satuan/program 

pendidikan/madrasah (BAN S/M) dan Bada Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN 

PT).  Pengukuran dilakukan secara berkala untuk mengetahui pencapaian standar acuan 

mutu satuan/program pendidikan. 
 


