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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

      Suatu perguruan tinggi merupakan penyelenggara pendidikan tinggi baik itu 

perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Perguruan tinggi yang melaksanakan 

proses belajar mengajar di pendidikan tinggi senantiasa tergantung pada 

beberapa faktor untuk tetap menjaga eksistensinya. Seperti yang tertuang 

dalam pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi departemen pendidikan 

nasional, direktorat jenderal pendidikan tinggi, bahwasannya penjaminan mutu 

pendidikan tinggi disuatu perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada 

pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian stakeholders 

(Mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta 

pihak-pihak lain yang berkepentingan) (Djanali, 2003). Dari beberapa faktor 

tersebut, fakor dosen dan mahasiswa merupakan dua faktor yang sangat 

menunjang tercapainya tujuan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. 

Berapapun investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, 

tanpa kehadiran dosen yang kompeten dapat dipastikan tidak akan tercapai 

tujuan yang diharapkan. Faktor dosen bisa dinilai dari salah satu kompetensinya 

yaitu kompetensi pedagogik dosen. Kompetensi pedagogik dosen ini bisa 

dikatakan baik atau sukses apabila nilai kinerja yang mewakili dari kompetensi 

dosen tersebut juga memiliki nilai yang baik. Demikian pula, seorang mahasiswa 

di katakan memiliki nilai yang baik pada suatu mata kuliah  apa  bila 
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mendapatkan nilai akhir yang baik dari mata kuliah tersebut, dalam hal ini nilai 

lebih dari atau samadengan ‘B’. 

      Nilai faktor kompetensi pedagogik dosen  merupakan nilai yang 

direpresentasikan dalam bentuk kualitatif secara linguistic, seperti : baik, cukup, 

buruk, puas dan lain-lain. Nilai kualitatif kompetensi pedagogik dosen ini 

didapatkan dari pengisian quisioner yang dilakukan oleh mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Selain 

penilaian mahasiswa terhadap kompetensi pedagogik dosen yang bersifat 

kualitatif, faktor kehadiran mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

yang nilainya jelas terukur atau numeris juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi untuk tercapainya tujuan proses belajar mengajar di perguruan 

tinggi. 

      Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan salah satu lembaga yang 

memberikan jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perbaikan mutu 

pendidikan dilakukan setiap satu semester sekali. Penilaian mutu tenaga 

pengajar atau dosen dinilai melalui penelusuran dan penilaian mahasiswa 

terhadap tenaga pengajar yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto.Sistem Indeks Kinerja Akademik Dosen (IKAD) merupakan alat ukur 

yang diterapkan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto untuk memantau kinerja atau kompetensi dosen. Pemberian 

quisioner kepada mahasiswa untuk menilai kompetensi dosen dilakukan untuk 

mengisi variabel-variabel kompetensi dosen yang ada di sistem IKAD. 

Monitoring yang dilakukan LJM terhadap kompetensi dosen dilakukan secara 
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rutin dengan mengevaluasi IKAD. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan dosen dalam mengajar. 

      Penelitian ini bertujuan mengukur seberapa jauh pengaruh kompetensi 

pedagogik dosen dan kehadiran mahasiswa terhadap nilai kelulusan mahasiswa 

pada suatu matakuliah tetentu. Data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh dari survey yang dilakukan oleh LJM Universitas Muhammadiyyah 

Purwokerto terhadap mahasiswa jurusan teknik informatika yang mengambil 

matakuliah di semester gasal tahun 2010/2011 yang bersifat data kualitatif. 

Sedangkan data numeris yang akan digunakan untuk membandingkan adalah 

data kehadiran mahasiswa teknik informatika dan data nilai mahasiswa teknik 

informatika di semester gasal tahun 2010/2011. Berdasarkan data hasil survey 

kompetensi pedagogik dosen  yang dilakukan oleh LJM Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto yang bersifat data kualitatif, maka perlu suatu 

metode kuantifikasi yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara 

variabel – variabel kualitatif dan variabel – variabel yang bersifat numeris. 

Secara umum metode kuantifikasi menggunakan data – data kasar seperti data 

yang diperoleh dari hasil survei yang mana kuantitas data – data tersebut tidak 

secara normal diekspresikan secara numeris. Biasanya, suatu evaluasi terhadap 

suatu aktivitas akan direpresentasikan dalam bentuk kualitatif secara linguistik. 

Padahal sebenarnya, untuk membandingkan ekspresi yang berbentuk kualitatif 

tersebut, akan lebih mudah apabila diganti kedalam bentuk numeris. Salah satu 

metode yang dapat digunakan adalah Fuzzy quantification theory yang 

merupakan metode yang terdapat di cabang ilmu Artificial Intellegentce yaitu 

logika fuzzy. Fuzzy quantification theory adalah metode untuk mengendalikan 
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data-data kualitatif dengan menggunakan himpunan fuzzy. Pengendalian 

dimaksudkan untuk menjelaskan kejadian-kejadian fuzzy menggunakan nilai 

dalam rentang antara 0 samapi 1 yang mengekspresikan pendapat-pendapat 

atau hasil evaluasi secara kualitatif (Kusumadewi dan Purnomo, 2004). Metode 

Fuzzy quantification theory akan digunakan untuk menentukan seberapa besar 

faktor-faktor kualitatif penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam hal ini 

kompetensi pedagogik dosen jurusan teknik informatika Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto dan hubungan antara kehadiran mahasiswa dan 

nilai akhir kelulusan mahasiswa. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

      Analisis hubungan penilaian kompetensi kinerja dosen  yang bersifat 

kualitatif dan nilai kehadiran mahasiswa terhadap nilai kelulusan mahasiswa 

pada suatu matakuliah tertentu, ada beberapa hal yang perlu dikaji, diantaranya 

adalah : 

1. Bagaimana analisis hubungan antara kompetensi pedagogik dosen terhadap 

nilai kelulusan mahasiswa menggunakan teori kuantifikasi   fuzzy I ?. 

2. Bagaimana analisis hubungan antara kehadiran mahasiswa terhadap nilai 

kelulusan mahasiswa menggunakan teori kuantifikasi fuzzy I ?. 

3. Bagaimana analisis hubungan antara kompetensi pedagogik dosen dan 

kehadiran mahasiswa terhadap nilai kelulusan mahasiswa menggunakan 

teori kuantifikasi fuzzy I?. 
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4. Bagaimana membangun sistem untuk menganalisis hubungan antara 

kompetensi pedagogik dosen dan kehadiran mahasiswa terhadap nilai 

kelulusan mahasiswa menggunakan teori kuantifikasi fuzzy I ?. 

 

C. Batasan Permasalahan 

      Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, 

penelitian ini dibatasi hanya menggunakan Fuzzy quantification theory I. Batasan  

masalah yang diperlukan pada penelitian ini adalah :  

1. Kompetensi dosen yang akan di bahas hanya pada kompetensi pedagogik 

dosen. 

2. Data masukan yang diperlukan berupa data kehadiran mahasiswa, nilai 

kelulusan mahasiswa dan data skor nilai kompetensi pedagogik dosen.  

3. Keluaran yang dihasilkan adalah rangkuman dan kesimpulan bobot kategori 

dan tambahan konstribusi  dari tiap – tiap faktor kompetensi pedagogik 

dosen. 

4. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman C# (C Sharp). 

5. Tidak dibahas mengenai pelaporan. 
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