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ABSTRAK 

 
Pengembangan mutu akademik mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) merupakan suatu sistem yang 

terintegrasi dengan sejumlah kompetensi utama mata kuliah dan kebijakan 

lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan saling  

bergantung (bersinergi) satu sama lain, ia bukan merupakan aktivitas yang 

berjalan sendiri-sendiri. Aktivitas yang bersinergi tersebut merupakan 

pelaksanaan dari setiap keputusan yang diambil, dengan demikian manajemen 

pengembangan sumber daya mahasiswa merupakan kebijakan dan keputusan yang 

tepat untuk mengembangkan mutu akademik lulusan. Atas dasar itulah, maka 

diperlukan manajemen pengembangan sumber daya mahasiswa yang berorientasi 

pada pengembangan mutu akademik bagi mahasiswa Jurusan PBA. 

Fokus penelitian dijabarkan dalam tiga rumusan operasional yaitu; 1) 

Bagaimana perencanaan pengembangan sumber daya mahasiswa dalam 

mengembangkan mutu akademik?, 2) Bagaimana implementasi pengembangan 

sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan mutu akademik?, dan 3) 

Bagaimana evaluasi pengembangan sumber daya mahasiswa dalam 

mengembangkan mutu akademik?.  Untuk mendapatkan data, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipan,  wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data, peneliti 

menggunakan teknik analisis data model interaktif seperti yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari  Data Collection (Pengumpulan 

Data),  Data Reduction (Reduksi Data),  Data Display (Penyajian Data), dan  

Conclusion Drawing/Verification.  

Kesimpulan penelitian ini adalah; 1) Perencanaan pengembangan sumber 

daya mahasiswa dalam mengembangkan mutu akademik dilakukan dengan 

perencanaan yang bersifat  kuantitatif maupun kualitatif. Rekonstruksi kurikulum 

berbasis KKNI dilakukan melalui FGD dan Workshop Kurikulum. Perencanaan 

program perkuliahan reguler dilakukan secara integratif, dengan prosedur 

identifikasi ketersediaan dosen dengan bidang keilmuan yang diajarnya, 

penyusunan draf jadwal kuliah, opering mata kuliah, penyusunan jadwal kuliah 

tetap, sosialisasi jadwal kuliah, dan pelaksanaan kuliah reguler. Sedangkan 

perencanaan program praktikum Jurusan PBA berbasis produk dengan tahapan; 

persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, editing, dan pelaporan. 2). 

Implementasi pengembangan sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan 

mutu akademik dilakukan dengan diterapkannya kurikulum berbasis KKNI untuk 

mahasiswa semester satu TA. 2016/2017. Mengoptimalkan perkuliahan reguler 

dengan mendistribusikan mata kuliah kepada dosen pengampu yang sesuai dengan 

bidangnya, menyiapkan fasilitas pendukung, dan mengadakan kuliah umum/tamu 

dengan mendatangkan pakar dari pihak luar. Sedangkan program praktikum 

dilakukan berbasis produk  dengan tiga tahapan yaitu praktik kalam 1, praktik 

kitabah 1, dan praktik qira’ah 2. Manajemennya ditangani oleh jurusan dan 

seluruh dosen dijadikan sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL). 3)  Evaluasi 

pengembangan sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan mutu akademik 

di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 
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IAIN Mataram dilakukan dengan rapat rutin tiap semester, rapat yang bersifat 

tentatif, dan FGD untuk berbagai tahapan kegiatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Globalisasi merupakan kenyataan hidup bahkan menjadi suatu kesadaran 

baru bagi setiap  manusia. Globalisasi telah memberikan dampak besar bagi 

segala segi kehidupan manusia, termasuk di dalamya dunia pendidikan.  

Globalisasi telah menimbulkan gaya hidup baru yang tampak dengan jelas di kota-

kota besar dan semakin merebak merasuki kehidupan-kehidupan yang dulunya 

terisolasi. Kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli sebagaimana dikutip 

oleh Idrus1 bertumpu pada empat kekuatan global, yaitu; 

1. Kemajuan IPTEK terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi 

baru dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. 

2. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan IPTEK. 

3. Kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan 

berusaha dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas. 

4. Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta kewajiban 

manusia di dalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan semakin 

meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi. 

Dalam era tersebut kompetisi peguruan tinggi Islam menjadi semakin 

tajam. Oleh karena itu, perguruan tinggi Islam sebagai suatu organisasi harus 

mampu merubah paradigmanya, dari traditional learning kepada knowledge 

creator and moral force , dari random planning kepada strategic planning, dari 

comparative ke competitive. 

Berdasar paradigma tersebut, kita berharap lembaga tersebut sebagai 

perguruan tinggi telah meninggalkan cara pengelolaan tradisional dan berubah ke 

cara pengelolaan  yang baik (good governance) sebagaimana tercantum dalam 

Higher education Long Term Strategy 2003-2010 terutama pada pengembangan 

                                                             
1 Ali Idrus, Manajemen Pendidikan Global; Visi, Aksi & Adaptasi, (Jakarta: GP Press, 

2009), h. 47. 
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strategis SDM-baik dosen maupun mahasiswanya dan mutu pendidikannya secara 

berkelanjutan. 

Selain cara pengelolaan  yang baik (good governance) sebagaimana 

tercantum dalam Higher Education Long Term Strategy, tentunya kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan harus lebih optimal dengan menyiapkan berbagai 

pasilitas yang menunjang terciptanya kompetensi mahasiswa pada jurusan yang 

digelutinya. Dalam kaitannya dengan mengoptimalkan proses pembelajaran dan 

meningkatkan mutu output mahasiswa dengan berbagai kreasi dan inovasi, maka 

lembaga diwajibkan untuk menyediakan tenaga dosen yang memiliki kualifikasi 

dan kompetensi yang sesuai dengan perundang-undangan  yang berlaku.  

Secara ringkas, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan sebagaimana 

dinyatakan oleh Nizar dan Syaifudin2 adalah: Pertama, memberikan layanan 

pendidikan yang bermutu dan terjangkau kepada rakyat (masyarakat). Jika 

dikaitkan dengan pendidikan agama, maka kewajiban pemerintah memberikan 

pendidikan tinggi agama yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat. 

Kewajiban ini telah dilaksanakan oleh PTAIN (UIN/IAIN/STAIN) yang tersebar 

di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Kedua, melindungi kepentingan 

masyarakat dari kemungkinan menderita akibat terjadinya “mal-praktik” di 

bidang pendidikan. Kewajiban ini dilaksanakan dengan  melakukan pengawasan 

terhadap layanan pendidikan yang diberikan oleh PTAI. Tujuan pengawasan ini 

adalah untuk menjamin bahwa masyarakat memperoleh layanan pendidikan tinggi 

agama Islam yang bermutu sehingga dana, tenaga, fikiran, dan waktu yang telah 

mereka korbankan untuk memperoleh kompetensi yang mereka inginkan dari 

PTAI tersebut tidak sia-sia (mubadzir). 

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang secara 

formal diserahi tugas dan tanggung jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengisi kebutuhan masyarakat akan 

tersedianya tenaga ahli dan tanaga terampil  dengan tingkat dan jenis kemampuan 

yang sangat beragam. Dalam PP 60 Tahun 1999 sebagaimana dikutip oleh Samsul 

                                                             
2 Samsul Nizar dan M. Syaifudin, Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Kalam Mulia, 2010), h. 263.  
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dan Nizar3 bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah; 1) menyiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. 2) mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan/atau kesenian serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 

Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu secara akademik di perguruan 

tinggi, termasuk di dalamnya mutu akademik mahasiswa di Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Mataram, maka perlu dikembangkan secara strategis sumber daya 

manusia (SDM) terutama tenaga edukatif atau dosen dan  mahasiswa secara 

kreatif dan berkelanjutan.  

Karena pentingnya peran SDM (mahasiswa) dalam pelaksanaan dan 

pencapaian tujuan lembaga, maka pengelolaan sumber daya manusia harus 

memperhatikan beberapa aspek seperti aspek pelatihan dan pengembangan, 

motivasi dan pemeliharaannya yang secara lebih mendetail. Dikemukakan oleh  

De Cenzo dan Robbin dalam Yuniarsih4 bahwa human resources management is 

the part of the organization that is concerned with the people or human resources 

aspect of management position, including recruiting, screening, training, 

rewarding, and appraising.  Karena mengelola SDM merupakan suatu sistem, 

maka beberapa aspek yang menjadi perhatian tersebut di atas dalam 

pelaksanaannya harus saling  bergantung (bersinergi) satu sama lain, bukan 

merupakan aktivitas yang berjalan sendiri-sendiri. Aktivitas yang bersinergi 

tersebut merupakan pelaksanaan dari setiap keputusan yang diambil, dengan 

demikian manajemen sumber daya manusia (MSDM) pada dasarnya merupakan 

integrasi keputusan yang membentuk hubungan antar komponen pejabat, dosen, 

karyawan, dan mahasiswa. Mutu sinergi mereka memberikan kontribusi terhadap 

kemampuan SDM dan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

                                                             
3 Ibid, h. 265. 
4 Tjutju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia; Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian, 

(Bandung: Al-Fabeta, 2009), h. 2. 
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Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang berada di bawah Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram merupakan jurusan tertua 

kedua setelah jurusan PAI. Jurusan ini secara terus menerus melakukan kreasi dan 

inovasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para mahasiswanya 

terutama yang menyangkut layanan akademik. Hal itu dilakukan agar para 

mahasiswa jurusan PBA memiliki mutu akademik dan/atau profesional di bidang 

pendidikan bahasa Arab yang mereka geluti.   

Pengembangan mutu akademik mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) merupakan suatu sistem yang 

terintegrasi dengan sejumlah kompetensi utama mata kuliah dan kebijakan 

lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan saling  

bergantung (bersinergi) satu sama lain, ia bukan merupakan aktivitas yang 

berjalan sendiri-sendiri. Aktivitas yang bersinergi tersebut merupakan 

pelaksanaan dari setiap keputusan yang diambil, dengan demikian manajemen 

pengembangan sumber daya mahasiswa merupakan kebijakan dan keputusan yang 

tepat untuk mengembangkan mutu akademik lulusan. Atas dasar itulah, maka 

diperlukan manajemen pengembangan sumber daya mahasiswa yang berorientasi 

pada pengembangan mutu akademik bagi mahasiswa Jurusan PBA. 

B. Fokus Penelitian  

Secara operasional fokus  penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana perencanaan pengembangan sumber daya mahasiswa dalam 

mengembangkan mutu akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram? 

b. Bagaimana implementasi pengembangan sumber daya mahasiswa dalam 

mengembangkan mutu akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram? 

c. Bagaimana evaluasi pengembangan sumber daya mahasiswa dalam 

mengembangkan mutu akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis perencanaan, implementasi, dan evaluasi pengembangan sumber 

daya mahasiswa dalam mengembangkan mutu akademik di Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah 

ilmu pengetahuan tentang manajemen pengembangan sumber daya mahasiswa 

dalam aspek pengembangan mutu akademik mahasiswa, sehingga dapat dijadikan 

sebagai konsep dan langkah alternatif dalam pengembangan mutu akademik  yang 

didasari dengan manajemen yang profesional. Secara praktis hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai model dalam pengembangan sumber saya mahasiswa 

terutama yang menyangkut aspek pengembangan mutu akademik mahasiswa di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

IAIN Mataram.  

E. Penelitian Terdahulu  

Penelitian tentang manajemen pengembangan sumber daya manusia 

(mahasiswa) telah banyak dilakukan oleh para peneliti maupun para praktisi 

pendidikan, diantara penelitian yang dimaksud adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo dengan judul Strategi Pengembangan 

Sumber Daya Manusia di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) Rayon Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 

2012-2013. Penelitian ini membahas mengenai  strategi pengembangan sumber 

daya manusia (mahasiswa) melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian tersebut menghasilkan 

bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia (mahasiswa) dilakukan 

dengan berbagai kegiatan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan yang 

diterapkan oleh PMII Rayon Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.  
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Taufani Chusnul Kurniatun,  Elin Rosalin, dan  

Nugraha Suharto dengan judul Implementasi Studi Kasus dalam Mata Kuliah 

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mengembangkan Kamapuan 

Berpikir Konstruktif dan Problem Solving.   Penelitian ini merupakan studi 

eksploratif yang bertujuan mengetahui implementasi metode pembelajaran 

studi kasus pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir konstruktif dan problem solving 

mahasiswa dalam bidang pengelolaan tenaga kependidikan. Penelitian ini 

menggunakan metode eksploratif yang dilanjutkan dengan metode deskriptif 

yang pada penerapannya menggunakan studi kecenderungan dan analisis isi 

(document analysis). Studi kasus yang diberikan adalah kasus tentang:  

kekurangan guru, demo buruh dan program Jamsostek sebagai faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan ketidakpuasan SDM dan program-program yang 

dapat memberikan keamanan dan peningkatan motivasi kerja, kesejahteraan 

guru serta pengembangan SDM dan organisasi profesi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lusia Dian Priska Belinda dan M. Parnawa 

Putranta denga judul Persepsi Mahasiswa Universitas Atma  Jaya Yogyakarta 

Terhadap Profesi Sumber Daya Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap 

profesi sumber daya manusia. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner 

sebanyak 150 pada mahasiswa manajemen. Sampel dalam penelitian ini terbagi 

atas 2, yaitu mahasiswa manajemen yang belum menentukan konsentrasi SDM 

dan mahasiswa yang sudah mengambil konsentrasi SDM. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara kedua sampel 

tersebut. Hasil penelitian menggunakan uji One Sample T-test menunjukkan 

bahwa persepsi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap profesi 

SDM cukup baik, sedangkan penelitian yang menggunakan uji Independent 

Sample T-test, menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa yang belum menentukan konsentrasi SDM dan mahasiswa yang 

sudah mengambil konsentrasi SDM. 
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Adapun penelitian ini berjudul “Manajemen Pengembangan Sumber Daya 

Mahasiswa (Studi Kasus Pengembangan  Mutu Akademik Mahasiswa Pada 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Mataram), dengan fokus pada aspek perencanaan,  implementasi, dan evaluasi 

pengembangan sumber daya mahasiswa.  

Tabel 01 

Posisi Penelitian 

 

Peneliti, Judul dan 

Tahun Penelitian 
Fokus Penelitian 

Temuan yang 

diharapkan 

Fathul Maujud, 

Manajemen 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Mahasiswa  

(Studi Kasus 

Pengembangan  

Mutu Akademik 

Mahasiswa Pada 

Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Dan 

Keguruan Iain 

Mataram), 2016. 

. 

1. Bagaimana 

perencanaan 

pengembangan 

sumber daya 

mahasiswa dalam 

mengembangkan 

mutu akademik? 

2. Bagaimana 

implementasi 

pengembangan 

sumber daya 

mahasiswa dalam 

mengembangkan 

mutu akademik? 

3. Bagaimana evaluasi 

pengembangan 

sumber daya 

mahasiswa dalam 

mengembangkan 

mutu akademik? 

Model pengembangan 

sumber daya 

mahasiswa dalam 

meraih mutu 

akademik.   

 

F. Kajian Teoritik 

1. Pengetian Manajemen  

Secara etimologi, manajemen berasal dari kata kerja “manage”. Kata ini 

menurut kamus The Random House Dictionary of the English Language  berasal 

dari bahasa Italia “manegg (iare)” yang bersumber dari perkataan Latin “manus” 
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yang berarti “tangan”. Secara harfiah, menurut Effendy (dalam Mulyono)5 

manegg (iare) berarti menangani atau melatih kuda, sementara secara 

maknawiyah berarti memimpin, membimbing atau mengatur. 

Sedangkan secara terminologi, menurut Mary Parker Follet (dalam 

Martinis), bahwa manajemen adalah “the art of getting things done through 

people”, yaitu sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan 

melalui orang lain. Hal ini meminta perhatian pada kenyataan bahwa manajer 

mencapai tujuan organisasi dengan mengatur orang lain untuk melakukan 

pekerjaan yang diperlukan, tanpa melakukan pekerjaan sendiri.6 

Definisi ini memberikan penekanan bahwa manajemen merupakan suatu 

seni yang dimiliki oleh seorang pimpinan dalam mengatur/mengelola pegawai 

(orang) untuk mencapai tujuan organisasi/lembaga yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam konteks ini, pemimpin organisasi/lembaga memanfaatkan 

segenap potensi yang dimiliki oleh para pegawai dengan menunjukkan dan 

menetapkan pembagian tugas yang jelas dan terarah (job description), sehingga 

mereka dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa 

mengandalkan orang lain. Di samping itu, pimpinan/manajer tidak meng-handle 

seluruh pekerjaan sendiri dan tidak mengabaikan potensi yang dimiliki oleh para 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi/lembaga.   

2. Pengertian dan Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Mahasiswa) 

Pengembangan sumber daya manusia (mahasiswa) merupakan salah satu 

fungsi operasional manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang berisi 

kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui 

peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan aspek-aspek lainnya. 

Pengembangan sumber daya manusia ini penting dilaksanakan disebabkan adanya 

perubahan baik manusia, teknologi, pekerjaan maupun organisasi.7  

                                                             
5 Mulyono, Manajemen Administrasi &Organisasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media,2009), h. 16. 
6Martinis Yamin dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas; Strategi Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012), hlm.1. 
7 Tjutju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia; Aplikasi dan Isu 

Penelitian, (Bandung: Al-Fabeta, 2009).h.36 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan SDM tidak hanya terfokus 

pada pegawai yang baru direkrut, akan tetapi untuk pegawai yang sudah lama 

bekerja. Menurut Flippo (1984), bahwa pengembangan merupakan suatu proses 

yang terdiri dari: 

1. Pelatihan, untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan untuk 

melakukan pekerjaan tertentu. 

2. Pendidikan yang berkaitan dengan perluasan pengetahuan umum, 

pengertian dan latar belakang. Ada dua kelompok besar yang harus 

dilatih adalah tenaga operasional dan para manajer. Operative training 

dapat dilakukan dengan cara on the job training, vestibule schools, 

apprenticeship program, dan special courses. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, mempertinggi moral, 

dan mempromosikan stabilitas dan fleksibilitas dari organisasi. 

Program pengembangan sumber daya manusia (mahasiswa) sangatlah 

penting guna mengatasi secara efektif terhadap terjadinya perubahan-perubahan 

karena adanya dinamika di dalam perguruan tinggi.  Adapun tujuan 

pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan adalah : 

1. Meningkatkan mutu kerja. 

2. Memperbahuri keterampilan. 

3. Menghindarkan penerapan manajerial yang telah usang. 

4. Memecahkan masalah organisasi. 

5. Mempersiapkan orang yang akan dipromosikan dan pengelolaan 

suksesi kepemimpinan. 

6. Memberikan bekal pelatihan untuk kebutuhan orientasi. 

7. Memenuhi kebutuhan karyawan/mahasiswa. 

3. Model Perencanaan Sumber Daya Manusia (Mahasiswa) 

Strategi perencanaan dan pengawasan sumber daya manusia (SDM) harus 

berawal dari komitmen terhadap visi, misi dan tujuan organisasi, untuk kemudian 

menyusun desain struktur yang tepat sebagai landasan utama dalam menempatkan 

orang dalam posisi yang tepat. Hal ini sejalan dengan konsep the right men in the 
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right job at the right time, hal ini menekankan pada pentingnya menempatkan 

orang pada posisi yang tepat dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan latar 

belakang keahliannya.  

Pola perencanaan sumber daya manusia (SDM) menurut Yuniarsih8  

digambarkan dalam empat tahap, yaitu : 

1. Tahap gathering, analyzing, and forecasting supply and demand data. Pada 

tahap ini, dilakukan sejumlah aktivitas untuk menumpulkan, menginvestigasi, 

dan memprediksi kebutuhan data untuk menetapkan supply and demand. 

Suber data bisa berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal, yang digali 

dari pengalaman masa lalu, pengamatan di masa kini, dan prediksi kebutuhan 

masa depan.  

2. Tahap establishing human resource objectives and policies. Pada tahap ini, 

penetapan tujuan dan kebijakan SDM mesti berlandaskaan tujuan dan 

kebijakan yang jelas, agar dapat mengantisipasi pengembangan kampus 

dalam merespon perubahan global.  

3. Tahap human resource programming. Pada tahap ini dirancang  mekanisme 

dan prosedur manajemen SDM yang dapat diimplementasikan dengan baik, 

terutama dalam rangka meningkatkan mutu mahasiswa yang qualified. 

Kagiatannya meliputi penyusunan program yang berkaitan dengan program 

peningkatan mutu akademik, program pemberdayaan secara optimal, program 

pengembangan mutu melalui pendidikan, pelatihan, promosi, perencanaan 

karier dan sebagainya. 

4. Tahap human resource-planning-control and evaluation. Pada tahap ini, 

kegiatan difokuskan untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi 

program-program manajemen SDM yang sedang berjalan agar tetap berada di 

jalur yang sudah ditetapkan (on the right track. Untuk itu, maka harus ada 

jaminan bahwa setiap program dapat diimplementasikan secara transparan 

dan profesional. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kondisi objektif 

dari mahasiswa di lembaga tersebut, yang kemudian dimanfaatkan sebagai 

feedback untuk merevisi kebijakan berikutnya. 

                                                             
8 Tjutju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia, .... h. 96 



11 
 

4. Mutu Akademik Mahasiswa 

Mutu dapat digunakan sebagai suatu konsep yang absolut dan relatif. Mutu 

dalam pembicaraan sehari-hari menurut Edward9 sebagian besar dipahami sebagai 

sesuatu yang absolut (tidak terbatas), misalnya restoran yang mahal dan mobil-

mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan 

sifat-sifat baik, cantik, dan benar, dan merupakan suatu idealisme yang tidak dapat 

dikompromikan.  

Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari 

standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk-produk yang 

bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang 

mahal. Produk-produk tersebut dapat dinilai serta mambuat puas dan bangga para 

pemiliknya. Mutu dalam hal ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan 

status dan posisi, dan kepemilikan terhadap barang yang memiliki “mutu”, akan 

membuat pemiliknya berbeda dari orang lain dan tidak mampu memilikinya. 

 Di samping itu, mutu juga dipandang sebagai sesuatu yang relatif. 

Menurut Edward1 0 definisi mutu yang relatif itu memandang bahwa mutu bukan 

sebagai suatu atribut produk atau layanan, tetapi sesuatu yang dianggap berasal 

dari produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah 

layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara untuk 

menentukan apakah produk itu sesuai dengan standar atau belum. Produk atau 

layanan yang memiliki kutu, dalam konsep relatif tidak harus mahal dan eksklusif.  

Definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki aspek. Pertama adalah 

menyesuaikan diri dengan spesifikasi. Kedua adalah memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Menyesuaikan diri terhadap spesifikasi sering disimpulkan sebagai 

“sesuai dengan tujuan dan manfaat”. Kadangkala definisi ini sering dinamai 

definisi produsen tentang mutu. Mutu bagi produsen bisa diperoleh melalui 

produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang telah ditetapkan dalam 

gaya yang konsisten. Suatu produk dikatan bermutu selama produk tersebut secara 

konsisten sesuai dengan tuntutan pembuatnya. 

                                                             
9 Edward Sallis, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, (Jogjakarta: IRCiSod, 2010), h. 51. 
1 0 Ibid, h. 53. 
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Sedangkan mutu akademik  secara konseptual menurut Alma1 1 adalah 

muara dari mutu proses pendidikan manusia, alat, kurikulum dan fasilitas, yang 

tercermin pada mutu mengajar dosen, mutu bahan pelajaran dan mutu hasil 

belajar, sehingga akhirnya membentuk seperangkat kemampuan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mutu akademik mahasiswa 

merupakan suatu hasil dari sebuah proses penyesuaian diri mahasiswa dengan 

spesifikasi keilmuan yang mereka tekuni dalam rangka memenuhi kebutuhan 

merka dan para pelanggan pendidikan lainnya. Mutu tersebut tercermin dari 

seperangkat kemampuan (skill) yang mereka miliki setelah menempuh sebuah 

proses pendidikan maupun pelatihan.  

Menurut Ahmad Sanusi sebagaimana dikutip oleh Alma1 2 bahwa mutu 

akademik (pendidikan) memiliki tiga dimensi, yaitu; mutu hasil belajar, mutu 

mengajar, dan mutu bahan kajian dan pelajaran. Mengenai mutu hasil belajar, 

harus dapat ditemukan dimensi kriteria, dan ukuran hasil belajar yang paling sah 

dan yang paling rasionabel. Tidak salah kiranya kalau dikatakan belajar dan mutu 

hasil belajar itu akhirnya merupakan ujung tombak mutu pendidikan. Dimensi 

kedua dari mutu pendidikan itu adalah dimensi mutu mengajar.  Selain 

pengetahuan dan kompetensi dasar paedagogisnya, sekurang-kurangnya guru-

dosen memiliki persepsi dan sikap terhadap sejumlah faktor  lain di luar dirinya 

yang turut memberi saham  terhadap pola dan mutu mengajarnya. Sedangkan 

dimensi ketiga ialah mutu bahan kajian. Bahan kajian ini bukan saja oleh pengajar 

serta siswa/mahasiswa sendiri akan dibuat bermutu, melainkan juga yang ada pada 

dirinya merupakan rangkaian-rangkaian mutiara, yang mengandung daya dan 

kekuatan yang dapat menggugah bahkan membangkitkan keseluruhan potensi 

pikiran, perasaan, kemauan dan kepercayaan siswa/mahasiswa dan pengajar 

sampai pada taraf optimal. 

Mutu akademik dapat dilihat dari sudut kuantitatif dan kualitatif. Dari segi 

kuantitatif orang melihatnya dari sisi prestasi hasil belajar, yudisium, jumlah 

                                                             
1 1 Buchari Alma, Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan, (Bandung: Al-Fabeta, 2005), 

h.125. 
1 2 Ibid, h. 125. 
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lulusan, banyaknya lulusan yang diterima di dunia kerja dan sebagainya. 

Sedangkan mutu akademik secara kualitatif memiliki indikator sebagai berikut: 

1. Kemampuan mengidentifikasi sesuatu secara jelas. Ini merupakan 

karakteristik berfikir tamatan suatu PT secara falsafah yang mampu 

melihat sesuatu secara menyeluruh kemudian melihat konstelasinya dan 

hubungan dengan konstelasi pengetahuan lainnya. 

2. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam eksplanasi. Eksplanasi ini 

merupakan kemampuan berargumentasi menerangkan apa yang ada dalam  

pikirannya dengan bahasa yang sesuai. 

3. Kemampuan memprediksi atau meramal. Misalnya di dalam ilmu alam, 

banyak gejala terjadi, sehingga perlu teori untuk melihat sebab akibat dari 

gejala tersebut dan akhirnya sanggup meramalkan gejala alam. 

4. Kemampuan mengawasi. Ini membutuhkan perhatian pada hal-hal yang 

fundamental daripada hubungan yang tampak kulit saja. Kadang-kadang 

suatu peristiwa demikian rumitnya sehingga hubungan-hubungan yang 

tampak menjadi kabur. Oleh sebab itu harus jelas dan dikontrol terhadap 

segala aspeknya.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan mengungkap fenomena tentang manajemen 

pengembangan sumber daya mahasiswa  dengan studi kasus pengembangan mutu 

akademik mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram, dalam hal ini pendekatan  yang tepat untuk  

mendeskripsikan dan menganalisa hal tersebut adalah dengan pendekatan 

kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif pada dasarnya adalah metode pemaknaan atau 

interpretasi terhadap sebuah fenomena atau gejala, baik pada pelakunya maupun 

produk dari tindakannya. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik , dan dengan cara 
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deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Peneliti menggunakan jenis studi kasus untuk mengungkap manajemen 

pengembangan sumber daya mahasiswa.  Penelitian ini menggunakan jenis studi 

kasus dengan alasan karena studi ini dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem 

yang padu dan memiliki pola, konsistensi dan sekuensi yang menonjol1 3 yaitu  

aktivitas yang tersistem dalam bentuk manajemen pengembangan sumber daya 

mahasiswa yang terdiri dari sekumpulan program, kegiatan-kegiatan pembinaan 

dan pengembangan,  evaluasi program, dan kegiatan pembelajaran yang terjadi 

pada sekelompok individu yang tergabung dalam komunitas mahasiswa jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab.  

Pada dasarnya penelitian dengan desain studi kasus secara metode 

berangkat dari konsentrasi perhatian pada kasus yang terjadi, dengan catatan 

bahwa aktivitas logika tersebut tidak sekedar bersifat observasional, namun pada 

prinsipnya lebih bersifat reflektif (interpretif). Kemudian  peneliti fokus untuk 

mengkaji berbagai kesan-kesan (impressions), dan melibatkan diri dalam upaya 

menghimpun ulang dan merekam data.  

2. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

Fakutas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. Hal ini dikarenakan 

Jurusan PBA memiliki visi yang sangat ideal menyangkut pengembangan 

bahasa Arab. Idealitas yang dirumuskan di atas diimplementasikan dengan 

berbagai program yang terstruktur untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, tidak 

terkecuali upaya pengembangan ssumber daya mahasiswa. Pengembangan 

sumberdaya mahasiswa terutama yang menyangkut aspek mutu akademik 

merupakan program strategis bagi Jurusan PBA untuk memberikan pelayanan 

yang bermutu bagi mahasiswa, masyarakat dan stakeholder lainnya. Mengenai 

waktu penelitian, penelitian ini akan dilakukan selama 6 bulan dengan melihat 

                                                             
1 3Robert E. Stake, Dalam Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, Handbook Of 

Qualitative Research, edisi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Dariyatno dkk, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 300.  
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seluruh aspek pengembangan akademik mahasiswa yang telah dilakukan oleh 

Jurusan PBA.     

3. Sumber Data 

Data  tentang perencanaan, implementasi, dan evaluasi pengembangan 

sumberdaya mahasiswa peneliti peroleh dari ketua jurusan PBA dan sekretarisnya, 

para dosen, para mahasiswa, dan beberapa orang ahli melalui observasi,  

wawancara,  dan dokumentasi tertulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data yaitu observasi 

partisipan,  wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

a. Observasi Partisipan 

Peneliti melakukan observasi dengan ikut berpartisipasi sebagai pengamat 

dalam berbagai kegiatanpengembangan yang dilakukan oleh pihak Jurusan PBA. 

Sebagai pengamat partisipan peneliti   mengamati  fenomena yang terjadi pada 

Jurusan PBA yang terkait dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi 

pengembangan sumberdaya mahasiswa terutama pada pengembangan mutu 

akademik mereka. 

 Seperti yang dinyatakan oleh Faisol1 4 bahwa : Observasi tidak hanya 

dilakukan terhadap fenomena yang tanpak, ada hal-hal lain yang juga dapat 

diamati seperti ungkapan-ungkapan yang dipergunakan dalam percakapan sehari-

hari. Semuanya merupakan hamparan data yang dianggap sebagai “tabel hidup”  

guna menggambarkan fenomena yang muncul dari subjek penelitian. 

Dengan observasi partisipan peneliti dapat melihat secara langsung 

bagaimana bentuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi pengembangan 

sumberdaya mahasiswa terutama pada pengembangan mutu akademik mereka. 

 

 

                                                             
1 4 Faisal, Sanapiah. Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya : Badan Musyawarah 

Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BMPTSI) Wilayah VII Jawa Timur, 1998),h.7. 
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b. Wawancara Mendalam 

Tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (deep 

interview). Dalam wawancara mendalam  ini, peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian, kemudian subjek penelitian 

diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban. Namun demikian peneliti 

senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam menyampaikan jawabannya. 

Dalam kaitannya dengan data tentang perencanaan, Implementasi, dan evaluasi 

pengembangan sumberdaya mahasiswa terutama pada pengembangan mutu 

akademik,   peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur.  

Wawancara dilakukan dengan informan (subjek penelitian) yang 

terseleksi, wawancara dilakukan secara formal dan berdasarkan kesepakatan 

terlebih dahulu, terutama wawancara dengan ketua jurusan, sekretaris jurusan, 

para dosen, dan para mahasiswa. Dalam kegiatan wawancara ini peneliti  

mengemukakan beberapa item pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya 

terkait dengan fokus penelitian, yaitu  bagaimana bentuk perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi pengembangan sumberdaya mahasiswa terutama pada 

pengembangan mutu akademik mereka di Jurusan PBA. 

d. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

non-manusia. Sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman. Lincoln dan Guba 

(1985)1 5 mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh atau untuk individu atau organisasi dengan tujuan membuktikan 

adanya suatu peristiwa. Dengan dokumentasi, peneliti dapat mencatat berbagai 

informasi tentang perencanaan, implementasi, dan evaluasi pengembangan 

sumberdaya mahasiswa terutama pada pengembangan mutu akademik, 

dokumentasi dapat berupa dokumen kegiatan praktikum, foto-foto, dokumen 

profil, struktur organisasi, job deskripsi dan dokumen lainnya yang dianggap 

                                                             
1 5 Dalam Syamsuddin AR, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: Diterbitkan atas 

Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan PT. Remaja Rosdakarya, 

2011),h. 108 
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penting.  Ini diambil dari beberapa ata tertulis yang dimiliki oleh ketua jurusan 

dan para dosen. 

 

5. Analisis Data 

Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 

(1994)1 6 sebagai berikut: 

a. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Langkah pertama, memusatkan perhatian pada kegiatan observasi, 

kegiatan observasi tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang 

terlihat, tetapi juga terhadap yang didengar dan dirasakan. Berbagai macam 

ungkapan atau pernyataan  yang terlontar dalam percakapan sehari-hari juga 

termasuk bagian dari kenyataan yang bisa diobservasi. Kesemuanya bisa 

dipandang sebagai suatu hamparan kenyataan yang mungkin saja bisa diangkat 

sebagai “tabel hidup”. Hal itu dilakukan untuk tujuan deskripsi atau  untuk tujuan 

verifikasi terhadap fenomena. 

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, 

maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

 

                                                             
1 6 Ibid, h. 79 
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c. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart  dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles and Huberman (1984)1 7 menyatakan “the most frequent form of 

display data for qualitative research data in the past has bee narrative text”.  

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

d. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

6. Validitas Data 

Dalam penelitian ini, Ada tiga kegiatan untuk mengecek keabsahan data 

dalam penelitian ini, yaitu: kepercayaan (credibitity), kebergantungan 

(dependability), dan objektifitas (confirmability). Ketiga kegiatan penelitian 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kredibilitas 

Peneliti melakukan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data 

dari hasil penelitian kualitatif ini  dengan memperpanjang pengamatan, 

meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Dalam perpanjangan pengamatan, 

peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan  

wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru 

untuk memastikan kredibelitas data. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

                                                             
1 7 Dalam Sugiono,...h. 249. 
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hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin intens, semakin akrab (tidak 

ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada 

informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk kepercayaan, maka telah 

terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi 

mengganggu perilaku dari seluruh aktivitas nara sumber. 

Dalam meningkatkan ketekunan, peneliti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sedangkan 

triangulasi dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dalam pengumpulan data. 

b. Konfirmabilitas 

Peneliti melakukan pengujian konfirmability dalam penelitian kualitatif  

dengan melakukan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila 

hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji 

konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat 

dilakukan secara bersama. Menguji konfirmability berarti menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut 

telah memenuhi standar konfirmability. 

c. Dependabilitas 

Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu 

penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi 

proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan uji 

dependability dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Pengujian seluruh proses dalam penelitian dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan keyakinan bahwa data yang telah diperoleh oleh peneliti memang  

dihasilkan dari proses-proses yang benar, sesuai dengan bentuk datanya.  

Untuk itu, agar data yang diperoleh tetap valid dan terhindar dari 

kesalahan dalam menformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan interpretasi 
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data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa 

proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan penelitian dapat 

dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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BAB II 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN 

 

A. Paparan Data Penelitian 
 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data tentang implementasi 

manajemen program praktikum dalam pembinaan keterampilan berbahasa Arab 

mahasiswa  dan implikasi manajemen program praktikum bagi tebinanya 

keterampilan berbahasa Arab mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram.   Namun terlebih 

dahulu peneliti akan memaparkan data tentang profil Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

 

1. Profil  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(FITK) IAIN Mataram. 

a. Sejarah berdirinya Jurusan PBA 

Jurusan PBA berada di bawah koordinasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan (FITK) IAIN Mataram. Jurusan PBA strata 1 (S-1) secara formal 

berdiri ketika masih dalam naungan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang 

Mataram pada tahun akademik 1993-1994. Sedangkan alih status dari Fakultas 

Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram menjadi 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram, sesuai Keppres RI. 

Nomor 11 Tahun 1997. Berdasarkan Kepres tersebut, ditetapkan Jurusan Tarbiyah 

STAIN Mataram terdiri dari 6 buah Program Studi, selain program Studi PBA 

terdapat juga Program Studi PAI,  Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS-Ekonomi, 

Tadris Ilmu Pengetahuan Alam /IPA-Biologi, Tadris Matematika, D.2 PGAI dan 

D.2 PGMI.  

Dalam perjalanan sejarahnya hingga tahun akademik 2015/2016, terutama 

setelah berdiri menjadi IAIN induk pada tahun 2004, Program Studi PBA 

mengalami penyesuaian status menjadi Jurusan PBA yang disahkan bersama 

dengan 5 jurusan lainnya, yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), jurusan 
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Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial / IPS-Ekonomi, jurusan Tadris Matematika, 

jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam /IPA-Biologi serta  jurusan D2 (PGMI-

PGPAI) dan  program Akta IV.1 8 

b. Visi, Misi, dan Tujuan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Visi:  

Terkemuka dalam mendidik tenaga pendidik dan kependidikan di bidang Bahasa 

Arab yang berbasis keislaman, keilmuan,  dan keindonesiaan. 

Misi:  

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Bahasa Arab 

secara profesional, kompetitif dan integratif. 

2. Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang kependidikan 

Bahasa Arab. 

3. Meningkatkan peranserta program studi dalam pendidikan dan pengajaran 

Bahasa Arab bagi masyarakat. 

4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri 

Darma Perguruan Tinggi terutama di bidang Bahasa Arab. 

Tujuan: 

1. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam mendidik dan 

membelajarkan Bahasa Arab secara profesional. 

2. Menghasilkan sarjana yang kompeten dan profesional dalam penelitian 

dan pengembangan kependidikan Bahasa Arab. 

1. Menghasilkan sarjana yang mampu mengintegrasikan Bahasa Arab dengan 

ilmu-ilmu lainnya. 

2. Menghasilkan sarjana yang mampu menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan (kursus) Bahasa Arab secara profesional. 

                                                             
1 8 Dokumentasi, Evaluasi Diri Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, dikutip tanggal 21 Juli 

2016. 
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3. Menghasilkan sarjana yang mampu menyusun buku-buku teks mata 

pelajaran bahasa Arab. 

4. Menghasilkan sarjana yang menmpunyai motivasi tinggi, gemar, dan    

aktif dalam membaca , mendengarkan, menulis dan berbicara bahasa Arab. 

c. Profil Dosen Jurusan Penddikan Bahasa Arab (PBA) 

Sampai saat ini PBA mempunyai dosen tetap berjumlah 19 orang, dengan 

kualifikasi berpendidikan strata-3 (S3) sebanyak 7 orang dan strata-2 (S-2) 

sebanyak 12 orang. Dari dosen yang berpendidikan S2 saat ini terdapat 4 orang 

sedang menempuh S-3.   

Mutu, kualifikasi dan kesesuaian sumber daya manusia yang dimilki PBA 

dapat dikatakan sangat memadai. Hal ini terjadi, karena 19 orang dosen tetap 

memiliki tingkat pendidikan S3 sebanyak 6 orang dan 11  sudah magister (S-2) 

dan 2 orang sedang menempuh S-3. Berbagai penelitian dan karya ilmiah 

kebanyakan sangat terkait dengan keahlian atau bidang studi dosen yang 

bersangkutan. Kegiatan penelitian tersebut berpengaruh pada pengembangan 

profesionalitas dosen. Untuk memperkuat profesionalitas dosen, PBA menetapkan 

beberapa dosen untuk memegang mata kuliah tertentu yang pada akhirnya 

menjadi bidang keahlian dosen. Penentuan mata kuliah baik pada semester genap 

maupun semester ganjil dituangkan dengan Surat Keputusan Dekan 

Dengan jumlah dan kualifikasi dosen (19 orang) sebagaimana diuraikan di 

atas, bila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 427, maka rasio 

dosen mahasiswa 1 : 23. Melihat angka rasio tersebut, maka tingkat kecukupan 

tenaga dosen dalam PBA ini sudah memadai apalagi jika ditambah dengan lima 

orang dosen tidak tetap yang dimiliki oleh program studi ini. Dilihat dari jumlah 

mata kuliah yang diprogramkan baik pada semester ganjil maupun semester 

genap, maka rata-rata setiap dosen mengajar tiga mata kuliah pada setiap 

semesternya. 
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Tabel 02 

Data Dosen Tetap Sesuai dengan Bidang Jurusan 

 

No. Nama Dosen Tetap Tgl. 

Lahir 
Pendidikan   Bidang Keahlian 

1. Dr. Hj. Warni 

Juwita, M. Pd. 

13-03-

1955 
 S1. Pendidikan Agama 

Islam IAIN Sunan 

Ampel Surabaya 

 S2. Evaluasi 

Pendidikan Universitas 

Negeri Jogjakarta 

 S3. PLS Universitas 
Negeri Jakarta 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Penelitian dan 

Evaluasi 

Pendidikan 

3. PAUD 

2. Drs. H. Sahrah, M. 

Pd. I 

31-12-

1952 
 S1. Pendidikan Agama 

Islam IAIN Sunan 

Ampel Surabaya 

 S2. Magister Srudi 
Islam UNISMA 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Manajemen 

Pendidikan 

Islam 

3. Drs. H.M. Achyar, 

M. Pd.I 

23-01- 

1954 
 Sarjana Muda Sastra 

Arab di IAIN Sunan 

Kalijaga  

 S1. Sarjana Lengkap 
Bahasa dan Sastra 

Arab di IAIN Sunan 

Kalijaga 

 S2. Magister 
Pendidikan Islam di 

Universitas Islam 

Malang 

1.  Bahasa dan 

Sastra Arab 

2. Bahasa dan 

Sastra Arab 

3. Manajemen 

Pendidikan Islam 

 

4. Dr. H. Fathul 

Maujud, MA 

31-12-

1971 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Arab STAIN Mataram 

 S2. Pendidikan Bahasa 
Arab  STAIN Malang. 

 S3 UIN Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

3. Manajemen 

Pendidikan 

Islam 

 

5. Drs. H.M. Nasikin, 

M. Ag 

17-06-

1963 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Arab IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

 S2. Kajian Islam IAIN 
Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pengkajian 

Islam 
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6. Dr. Ayip Rosidi, MA 31-12-

1973 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Arab STAIN Mataram 

 S2. Pendidikan Bahasa 
Arab UIN Malang   

 S3 Teknologi 
Pendidikan UNJ 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

7. Drs. H.L.A. 

Busyairi, MA 

22-10-

1966 
 S1. Pendidikan Agama 

Islam UNISMA 

Malang 

 S2. Islamic Studies 
Khartoum International 

Institute For Arabic 

Language 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

Bagi Non Arab 

 

8. Dr. S. Ali Jadid Al 

Idrus, M. Pd 

03-07-

1978  S1.  Dahwah IAI 

Ibrahimi 

 S1. Bahasa Indonesia 
FKIP Unram  

 S2. Manajemen 
Pendidikan di UNESA 

Surabaya. 

 S3 UIN Malang 

1.  

1. Komonikasi 

Penyiaran 

Islam 

2. Bhs. Indonesia 

3. Manajemen 

Pendidikan 

4. Manajemen 

Pendidikan 

Islam 

9. Erma Suryani, M. 

Ag 

31-12-

1976  S1. Pendidikan Bahasa 
Arab STAIN Mataram 

 S2. Studi Islam PPs 

IAIN Walisongo 

1.  

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Islam 

 

10. Dr. Sobri, M. Pd 09-10- 

1977 
 S1. Pendidikan Agama 

Islam STAIN 

Mataram. 

 S2. Manajemen 
Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret 

Surakarta. 

 S2. Manajemen 

Sekolah Tinggi 

Manajemen IMMI 

Jakarta. 

 S3. Manajemen 
Pendidikan UNINUS 

Bandung. 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Manajemen 

Pendidikan 

3. Manajemen 

4. Manajemen 

Pendidikan 

2.  
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11. Dra. Rabiatun 

Adawiyah, MA. 

31-12- 

1970 
 S1.Pendidikan Agama 

Islam IAIN Sunan 

Ampel Surabaya.  

 S2. Pendidikan Bahasa 
Arab STAIN Malang 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

12. Muhammad  

Nurman, M. Pd 

31-12-

1975 
 S1. Ilmu Hukum 

Universitas Mataram 

 S2. Evaluasi 
Pendidikan 

Universitas Singaraja 

Denpasar 

1. Ilmu Hukum 

2. Statistik  

 

13. Ahmad Zohdi, M. 

Ag 

31-12-

1979 
 S1. Bahasa dan Sastra 

Arab IAIN Sunan Kali 

Jaga Yogyakarta 

 S2. Pendidikan Islam 
IAIN Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta 

1. Bahasa dan 

Sastra Arab 

2. Pendidikan 

Islam 

 

 

Tabel 03 

Data Dosen Tetap Tidak Sesuai Dengan Bidang Jurusan 

No. Nama Dosen Tetap Tgl. 

Lahir 
Pendidikan  Bidang Keahlian  

1. Dr. H. Salimul Jihad, 

Lc. MA  

17-01-

1971 
 S1. Hukum Islam 

Universitas Al-Azhar 

Mesir 

 S2.Kajian Islam IAIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

 S3.Hukum Islam 
IAIN Sunan Ampel 

Surabaya 

1.Hukum   Islam 

2.Pengkajian Islam 

3.Hukum Islam 

 

2. Syamsu Sauqani, Lc. 

MA 

22-06-

1966 
 S1. Tafsir Hadist 

UNIV. Al-Azhar 

Kairo 

 S2. Tafsir Hadist UIN 
Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

1.Ushuluddin/Tafsi

r Hadist 

2.Tafsir Hadist 
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3. Ahmad Khalakul 

Khairi, M. Ag 

26-01-

1974 
 S1. Pendidikan 

Agama Islam IAIN 

Mataram 

 S2. Studi Islam 
Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Studi Islam 

4. Najamuddin, M. 

Hum 

03-01-

1974 
 S1. Pendidikan 

Bahasa Inggris IKIP 

Mataram 

 S2. Linguistik  
Universitas Udayana-

Denpasar 

 

1. Pendidikan 

Bahasa Inggris 

2. Linguistik 

5. Dr. H.L. Supriadi, 

Lc. MA 

25-08-

1976 
 S1. Syariah 

Universitas Islam 

Madinah Arab Saudi 

 S2. Ushul Fiqh 
Universitas Islam 

Omdurman Sudan 

 S3.Ushul Fiqh  

Universitas Islam 

Omdurman Sudan 

 

1. Syariah dan 

Studi Islam 

2. Ushul Fiqh 

3. Ushul Fiqh 

6. Dr. H. Dedy 

Wahyudin, M.A. 

19-02-

1976 
 S1.Muamalat  IAI 

Ibrahimy Situbondo 

Jatim 

 S2. Aqidah Filsafat 

Universitas al-

Qarawiyyin Maroko 

 S3. Dirasah Islamiyah 
Universitas Abdul 

Malik a-Sa’di 

Maroko 

1. Syariah/Muama

lat 

2. Aqidah Filsafat 

3. Dirasah 

Islamiyah 
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Tabel 04 

Data Dosen Tidak Tetap Jurusan PBA 

No. Nama Dosen Tidak 

Tetap 

Tgl. 

Lahir 
Pendidikan Bidang Keahlian  

1. Dr. Akhmad Asyari, 

M. Pd 

21-06-

1978 
 S1. PAI STAIN 

Mataram 

 S2. Pendidikan IPS 
Universitas Negeri 

Yogyakarta 

 S3  Teknologi 
Pendidikan UNJ 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Pendidikan 

IPS 

2. M. Sai, MA   S1. Bahasa dan 
Sastra Arab IAIN 

Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta 

 S2. Kajian Islam 
UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta 

1. Bahasa dan 

Sastra Arab 

2. Kajian Islam 

3. Dr. H. Musyari, M. 

Pd 

12-6- 

1975 
 S1. Bimbingan 

Konseling IKIP 

Malang. 

 S2. Bimbingan 

Konseling IKIP 

Malang. 

 S3. Studi Keislaman 
UIN Yogayakarta 

1. Bimbingan 

Konseling. 

2. Bimbingan 

Konseling. 

3. Studi 

Keislaman. 

4. Era Mutiara Pertiwi, 

M. Si 

09-12-

1974 
 S1. Psikologi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 S2. Psikologi 
Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta 

1. Psikologi 

2. Psikologi 

Perkembangan 

5. Dr. M. Tohri, M. Pd 01-11-

1972 
 S1. Sastra 

Universitas 

Nahdlatul Wathan 

Mataram 

 S2. Pendidikan 
Bahasa Universitas 

Pendidikan Ganesha 

 S3 Universitas 
Udayana Denpasar. 

1. Sastra Asia 

Barat 

2. Pendidikan 

Bahasa 

3. Pengembanga

n Kurikulum 
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6. Drs. Wildan, M. Pd 31-12-68  S1. PKn UNRAM. 

 S2. Teknologi 
Pembelajaran IKIP 

Malang 

1. PKn. 

2. Teknologi 

Pembelajaran 

7. Nazarudin, M. Hum 31-12-

1976 
 S1. Pendidikan 

Bahasa Arab Sunan 

Kali Jaga 

Yogyakarta 

 S2. Linguistik 
Universitas Gajah 

Mada 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Linguistik 

8. Dr. Jamaluddin, 

MA 

31-12-

1974 
 S1. Pendidikan 

Agama Islam IAIN 

Mataram. 

 S2. Sejarah 
Peradaban Islam 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta. 

 S3. Sejarah 

Peradaban Islam 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta. 

1. Pendidikan 

Agama Islam. 

2. Sejarah 

Peradaban 

Islam. 

3. Sejarah 

Peradaban 

Islam. 

9. Sarapudin, MA 31-12-

1978 
 S1. Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN 

Mataram 

 S2. Psikologi 

Pendidikan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Psikologi 

Pendidikan 

Islam 

10. Yahdi, M. Si 31-12-

1980 
 S1. Pendidikan 

MIPA IKIP 

Mataram. 

 S2. Kimia Institut 10 

Nopember 

1. Pendidikan 

IPA. 

2. Biologi Umum 

11. H. Musawwar, M. 

Ag 

31-12-

1969 
 S1. Perbandingan 

Mazhab IAIN Sunan 

Kali Jaga Yogyakarta 

 S2. Hukum Islam 

IAIN Sunan Kali 

Jaga Yogyakarta 

1. Perbandingan 

Mazhab 

2. Hukum Islam 
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12. Dr. Nazar Na`amy, 

M. Si 

01-02-

1975 
 S1. KPI IAI 

Ibrahimy Situbondo 

 S2. Sosiologi 
Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 S3. Sosiologi 
Universitas Merdeka 

Malang 

1. Komonikasi 

Penyiaran 

Islam 

2. Sosiologi 

3. Sosiologi 

13. Nasarudin, MA 31-12-

1977 
 S1. Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN 

Mataram 

 S2. Pendidikan 
Bahasa Arab UIN 

Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

14. Ahmad Fathoni, M. 

Pd 

31-12-

1973 
 S1. Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN 

Mataram 

 S2. Pendidikan 

Bahasa Arab UIN 

Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

15. Mursidin, M. Pd 01-07-

1979 
 S1. Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN 

Mataram 

 S2. Pendidikan 

Bahasa Arab UIN 

Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

 

16. M. Arfan, M. Pd 24-07-

1985 
 S1.Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN 

Mataram 

 S2. Linguistik UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Linguistik 

17. Muhammad Ramzi, 

M. Pd 

31-12-

1985 
 S1.Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN 

Mataram 

 S2. Pendidikan 

Bahasa Arab UIN 

Maulana Malik 

Ibrahim Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 
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d. Profil Mahasiswa Jurusan Penddikan Bahasa Arab (PBA) 

 Potensi asal mahasiswa dari Nusa Tenggara Barat yang berminat masuk 

pada jurusan ini cukup besar, hal ini memberikan gambaran bahwa sumber daya 

manusia dari Nusa Tenggara Barat memandang lulusan dari jurusan PBA sangat 

dibutuhkan.  

 Profil mahasiswa berdasarkan sosial ekonomi keluarga, sebagian besar 

berasal dari keluarga menengah, sehingga tidak berlebihan bila mahasiswa pada 

program studi ini memiliki etos kerja dan motivasi cukup tinggi dengan 

keterbatasan fasilitas yang dimiliki.  

 Sedangkan potensi dari input asal sekolah mahasiswa menunjukkan 

sesuatu yang sangat membanggakan karena tidak hanya didominasi lulusan 

Madrasah, tetapi juga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.  

 Usia mahasiswa  jurusan PBA adalah pada rentang antara 18 sampai 

dengan 20 tahun. Status sosial ekonomi keluarga mahasiswa umumnya 

berada pada tingkat menengah ke bawah. Daerah asal mahasiswa umumnya 

dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian dari 

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Bali .        

 Umumnya, mahasiswa yang berasal dari daerah menunjukkan 

kemandirian lebih besar dibanding dengan mahasiswa dari Kabupaten/Kota 

Mataram sendiri. Pengamatan beberapa tahun terakhir ini menunjukkan 

semakin meningkatnya kreativitas mahasiswa terutama dalam kegiatan-kegiatan 

ekstra kurikuler. 

Tabel 05 

Jumlah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab1 9 

No. Tahun 

Akademik 

Jumlah Mahasiswa Reguler  

Per-Angkatan 

1. 2009-2010 80 Orang Mahasiswa 

                                                             
1 9 Dokumentasi, Borang Jurusan Pendidikan Bahasa Arab tahun 2014, dikutip tanggal 2 

Agustus 2016. 
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2. 2010-2011 105 Orang Mahasiswa 

3. 2011-2012 160 Orang Mahasiswa 

4. 2012-2013 160 Orang Mahasiswa 

5. 2013-2014 150 Orang Mahasiswa 

6. 2014-2015 120 Orang Mahasiswa 

7. 2015-2016 113  Orang Mahasiswa 

8. 2016-2017 130 Orang Mahasiswa 

 

2. Perencanaan pengembangan sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan 

mutu akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

Pengembangan mutu akademik mahasiswa merupakan langkah strategis 

dan bagian penting dari ikhtiar untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan 

tinggi. Upaya peningkatan mutu akademik mahasiswa sangat ditunjang oleh 

kualitas perencanaan yang diambil oleh jurusan (dalam hal ini Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab). Jika perencanaan sudah dilakukan secara matang, maka akan 

berdampak pada aktivitas-aktivitas lanjutan seperti pelaksanaan dan evaluasi. 

Berikut peneliti paparkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dari beberapa sumber data. Data tersebut dipaparkan 

secara berurutan sesuai dengan program-program yang dikembangkan oleh 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dalam mengembangkan mutu akademik 

mahasiswa baik yang berupa mutu akademik secara kuantitatif maupun kualitatif.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris  Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA), bahwa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

sebagaimana organisasi pada umumnya, melaksanakan atau mambuat suatu 

perencanaan dari sebuah kegiatan sebelum melakukannya. Perencanaan 

pengembangan sumber daya mahasiswa dalam upaya mengembangkan mutu 

akademik dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Bahasa Arab berdasarkan bentuk 
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kegiatan atau program yang diorientasikan untuk pengembangan mutu akademik 

tersebut, seperti  perencanaan pada kegiatan rekonsruksi kurikulum Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab berbasis KKNI, perencanaan program perkuliahan tiap-

tiap semester, perencanaan program praktikum mahasiswa berbasis produk,  dan 

perencanaan Gebyar Hazanah Arabiyah (Ghaza).2 0 

Demikian halnya dengan pandangan ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab dalam sebuah wawancara dengan peneliti, bahwa untuk mengembangkan 

mutu akademik mahasiswa baik yang bersifat  kuantitatif maupun kualitatif 

jurusan PBA sudah melakukan berbagai upaya dan program seperti percepatan 

atau akselerasi lulusan, secara kuantitatif hal ini terbukti dari bertambahnya 

jumlah lulusan PBA dari semester ke semester berikutnya. Sementara itu secara 

kualitatif mahasiswa memiliki skill atau keterampilan fungsional untuk 

mengajarkan dan mengembangkan keterampilan  berbahasa arab yang mereka 

miliki. Pencapaian hasil tersebut tentu disebabkan oleh adanya perencanaan yang 

matang dan terprogram oleh pihak Jurusan PBA dengan melibatkan seluruh 

dosennya.2 1    

a. Rekonsruksi kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab berbasis KKNI. 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab secara berkelanjutan telah melakukan 

berbagai upaya untuk meng-upgrade mutu lulusannya, lulusan yang tidak hanya 

memiliki pengetahuan tetapi juga memiliki skill dan sikap yang baik.  

Rekonstruksi kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab berbasis KKNI 

dihajatkan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara kemampuan berfikir 

kritis dan keterampilan praktis dalam bekerja bagi seluruh mahasiswa PBA. 

Rekonstruksi kurikulum merupakan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran 

yang mendalam dan komprehensif dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan 

lulusan, dengan demikian maka jurusan melakukannya dengan perencanaan yang 

matang.  

Sebagaimana terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan ketua 

Jurusan PBA bahwa: 

                                                             
2 0 Wawancara dengan Najamuddin (Sekretaris Jurusan PBA), tanggal 19 Juli 2016. 
2 1 Wawancara dengan H. Dedy Wahyudin, (Ketua Jurusan PBA), tanggal 25 Juli 2016. 
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Jurusan PBA sangat merespon positif kebijakan pemerintah terkait dengan 

penyesuaian kurikulum pada level Perguruan Tinggi, kebijakan tersebut 

ditindaklanjuti dengan melakukan rekonstruksi kurikulum Jurusan PBA 

berbasis KKNI.  Tentu dalam hal ini pihak Jurusan PBA melibatkan 

sebagian besar dosen  jurusan untuk merencanakan dan membuat design 

kurikulum berbasis KKNI secara bertahap. Tahapan-tahapan perencanaan 

tersebut dilakukan dengan Focus Group Discusion (FGD). FGD dilakukan 

dalam dua kali tahap, pada FGD pertama para peserta (termasuk di 

dalamnya Wakil Dekan FITK bidang Akademik) membicarakan tentang 

rencana desain profil lulusan Jurusan PBA. Kemudian pada FGD tahap 

kedua peserta membicarakan tentang rencana konstruksi kurikulum 

Jurusan PBA. Upaya dari Jurusan PBA tidak terhenti sampai kegiatan 

FGD, melainkan juga dengan mengadakan Workshop Kurikulum Berbasis 

KKNI. Workshop tersebut dihadiri oleh seluruh dosen PBA, unsur 

pimpinan FITK dengan dipandu oleh narasumber lokal yang memiliki 

pengalaman dalam menyusun kurikulum berbasis KKNI. Namun 

demikian, kurikulum tersebut sampai saat ini belum final dan masih dalam 

proses penyempurnaan.2 2     

 

Selain dari hasil wawancara tersebut, peneliti juga melakukan pengamatan 

(observasi) terhadap proses-proses yang dilakukan oleh Jurusan PBA dalam 

merencanakan kurikulum berbasis KKNI, pada tanggal 15 April 2016 sejumlah 

dosen PBA yang dikoordinir oleh Ketua dan Sekretaris Jurusan PBA melakukan 

pembahasan tentang rencana profil lulusan mahasiswa PBA. Para peserta 

melakukan identifikasi terhadap seluruh kebutuhan dan harapan para mahasiswa 

Jurusan PBA dan stakeholder  lainnya, harapan-harapan tersebut kemudian 

dirumuskan dalam profil lulusan Jurusan PBA. Selain itu, para peserta juga 

melakukan penelaahan terhadap Visi dan Misi lembaga (dalam hal ini Jurusan 

PBA), penelaahan terhadap Visi dan Misi dilakukan untuk mensinkronkan antara 

Visi dan Misi IAIN Mataram, FITK dan Jurusan PBA, selain itu juga dilakukan 

pembahasan terhadap strategi pencapainnya.2 3    

Perencanaan pada aspek kurikulum berbasis KKNI yang dilakukan oleh 

pihak jurusan tidak terbatas dengan melakukan FGD, melainkan juga dengan 

melakukan workshop pada tingkat Jurusan PBA.  Untuk memperkuat pemahaman 

dalam rangka penyusunan kurikulum berbasis KKNI Jurusan PBA, dilakukan 

                                                             
2 2 Wawancara dengan H. Dedy Wahyudin, (Ketua Jurusan PBA), tanggal 28 Juli 2016. 
2 3 Observasi kegiatan FGD perencanaan Kurikukulum berbasis KKNI, 15 April 2016. 



35 
 

workshop pada tanggal 9 Mei 2016 dengan menghadirkan narasumber yang 

memiliki kompetensi pada desain kurikulum berbasis KKNI, workshop juga 

dihadiri oleh beberapa orang pimpinan Fakultas (FITK). Dalam kesempatan 

workshop tersebut seluruh hasil pada FGD sebelumnya dibahas kembali untuk 

menyelaraskan dengan tuntutan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa PBA. 

Disamping itu, workshop juga membahas tentang konstruksi kurikulum yang ideal 

bagi Jurusan PBA yang dapat mengakomodir seluruh keinginan dan kebutuhan 

mahasiswa dan para pengguna lainnya, sehingga sajian kurikulum Jurusan PBA 

tidak hanya memiliki side efek pada ranah kognisi saja, melainkan juga dapat 

memberi bekal berupa skill  bagi lulusannya.2 4  

Data di atas memberikan gambaran bahwa Jurusan PBA dalam melakukan 

pengembangan kurikulum berbasis KKNI didasarkan atas perencanaan yang ideal 

dengan memperhatikan aspek-aspek internal maupun eksternal dari Jurusan PBA. 

Jurusan PBA memperhatikan faktor internal seperti visi, misi, dan tujuan jurusan, 

karena semuanya itu merupakan muara dari pengembangan kurikulum yang 

dilakaukan. Di samping itu, untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, jurusan 

PBA juga melakaukan analisis terhadap ketersediaan sumber daya manusia (dosen 

dan pegawai/staf), sarana dan prasarana penunjang maupun infrastruktur yang 

terdapat di Jurusan PBA.  

Pengembangan mutu akademik mahasiswa Jurusan PBA baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif tidak terlepas dari kualitas perencanaan di bidang 

kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Jurusan PBA 

memperhatikan substansi dari kurikulum dengan memperhatikan kebutuhan pasar, 

tuntutan lingkungan dan norma/kaidah yang berlaku di masyarakat, kebijakan dan 

arah pembangunan serta trend yang berkembang di masyarakat. Karena kurikulum 

yang baik adalah kurikulum yang mampu mengarahkan mahasiswa tidak hanya 

memiliki integritas dan pengetahuan spesifik semata,  namun juga kurikulum yang  

mampu mengarahkan mahasiswa dapat berperan nyata dalam memberikan 

sumbangan bagi pembangunan dan menghasilkan karya-karya nyata.  

                                                             
2 4 Observasi kegiatan Workshop Kurikukulum berbasis KKNI Jurusan PBA, tanggal 9 Mei 

2016. 
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b. Program Perkuliahan Tiap Semester. 

Selain perencanaan di bidang kurikulum berbasis KKNI yang dilakukan 

oleh Jurusan PBA untuk mengembangkan mutu akademik mahasiswa, program 

lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk direncanakan secara mendalam adalah 

program perkuliahan tiap-tiap semester. Program perkuliahan merupakan kegiatan 

akademik tatap muka antara dosen dan mahasiswa dalam rangka transformasi 

ilmu pengetahuan, diskusi dan sebagainya yang dilaksanakan oleh dosen baik di 

ruang kuliah, maupun di luar ruang kuliah ataupun menggunakan teknologi 

informasi. 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) sebagai sebuah organisasi/institusi 

pendidikan membuat perencanaan yang integratif untuk melaksanakan program 

perkuliahan. Hal tersebut sebagaimana terungkap dari hasil wawancara peneliti 

dengan  Ketua Jurusan PBA bahwa perencanaan program perkuliahan merupakan 

kegiatan yang integratif, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan prosedur yang 

terdiri dari identifikasi ketersediaan dosen dengan bidang keilmuan yang 

diajarnya, penyusunan draf jadwal kuliah tiap semester, opering mata kuliah 

kepada semua dosen PBA, penyusunan jadwal kuliah tetap, sosialisasi jadwal 

kuliah, dan pelaksanaan kuliah. Prosedur-prosedur tersebut dilakukan secara 

cermat oleh Jurusan PBA agar distribusi mata kuliah diberikan kepada dosen 

secara profesional sesuai bidang keilmuan yang diajarkannya dan secara 

proporsional sesuai dengan beban kerja dosen.2 5   

Ungkapan dan pandangan yang senada juga dipaparkan oleh bapak 

Nurman, salah seorang dosen di Jurusan PBA, dalam ungkapan sebagai berikut: 

Sebelum kegiatan perkuliahan tiap-tiap semester dimulai di Jurusan PBA, 

para dosen dilibatkan dalam perencanaan kegiatan tersebut. Para dosen 

terlibat secara aktif dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Jurusan PBA, 

seperti rapat opering mata kuliah. Kegiatan rapat opering mata kuliah 

memberikan banyak manfaat bagi jurusan, disamping sebagai 

penyelarasan mata kuliah dengan dosen pengampunya, juga sebagai wadah 

untuk merefleksikan capaian pembelajaran dan hambatan-hambatannya 

pada semester yang sudah berjalan. Dengan demikian diharapkan Jurusan 

PBA (dalam hal ini Ketua Jurusan PBA) dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas perencanaannya dalam mengimplementasikan 

                                                             
2 5 Wawancara dengan H. Dedy Wahyudin, (Ketua Jurusan PBA), tanggal 28 Juli 2016.  



37 
 

program perkuliahan. Karena bagaimanapun perencanaan yang baik itu 

harus melihat capaian-capaian yang sudah dihasilkan dan hambatan-

hambatan yang terjadi, serta melihat pada hasil analisis terhadap 

kebutuhan banyak pihak termasuk mahasiswa dan dosen, ketersediaan 

sumber daya dosen dan staf, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas 

pendukung lainnya. 2 6     

 

Menurut Sekretaris Jurusan PBA dalam sebuah wawancara dengan peneliti 

bahwa perencanaan program perkuliahan dilakukan oleh Jurusan PBA dalam hal 

ini ketua jurusan dan sekretarisnya adalah melalui berbagai tahapan, yaitu 

melakukan identifikasi terhadap ketersediaan dosen yang disesuaikan dengan 

bidang keilmuan yang diajar, penyusunan draf jadwal kuliah tiap semester, 

melakukan opering mata kuliah kepada semua dosen PBA untuk memastikan 

distribusi mata kuliah agar tepat sasaran, setelah itu kemudian dilakukan 

penyusunan jadwal kuliah tetap. Sebelum perkuliahan dimulai, pihak jurusan 

melakukan sosialisasi jadwal kuliah kepada dosen dengan cara mengirimkan 

jadwal kuliah tersebut, adapun sosialisasi jadwal kuliah kepada mahasiswa 

dilakukan dengan menempel/memasangnya di papan pengumuman.2 7 

Data hasil wawancara tersebut peneliti perkuat dengan data yang diperoleh 

peneliti dari dokumen milik Jurusan PBA berupa distribusi mata kuliah  

sementara yang ditetapkan oleh pihak jurusan yang dijadikan sebagai bahan dalam 

opering  mata kuliah kepada semua dosen PBA. Hasil penelusuran dokumen 

tersebut tersebut memberikan gambaran bahwa distribusi mata kuliah sementara 

yang dibuat oleh jurusan tidak bersifat final, terjadi beberapa perubahan setelah 

dilakukan opering  mata kuliah dengan semua dosen PBA. Di antara 

perubahannya menyangkut pengalihan mata kuliah dari satu dosen ke dosen 

lainnya namun tetap dalam bidang keilmuan yang serumpun dan relevan. Selain 

itu, perubahan distribusi terjadi karena alasan proporsional agar jumlah SKS 

antara semua dosen tidak terlalu mencolok jumlahnya. Perubahan-perubahan yang 

ada kemudian direvisi dan dijadikan acuan untuk membuat jadwal kuliah tetap.2 8   

                                                             
2 6 Wawancara dengan Bapak Nurman, (dosen Jurusan PBA), tanggal 2 Agustus 2016. 
2 7 Wawancara dengan Najamuddin (Sekretaris Jurusan PBA), tanggal 19 Juli 2016. 
2 8 Dokumentasi distribusi mata kuliah dan jadwal kuliah tetap, dikutip dan dianalisis 

tanggal 23 Juni 2016.  
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Selain data yang telah dipaparkan di atas, peneliti juga menggali data 

terkait dengan bagaimana jurusan merencanakan fasilitas pendukung pelaksanaan 

program perkuliahan untuk mengembangkan mutu akademik mahasiswa. Menurut 

Ketua Jurusan PBA2 9 bahwa pelaksanaan program perkuliahan sangat ditentukan 

oleh fasilitas pendukung yang memadai, dalam hal penyiapan sarana pendukung 

perkuliahan, jurusan PBA berkoordinasi dengan pihak akademik Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan (FITK) untuk kelancaran poses belajar mengajar. 

Fasilitas-fasilitas yang ada dalam ruang kelas harus mampu mendukung 

pelaksanaan belajar mengajar, oleh karenanya fasilitas ruang tersebut harus dapat 

dipersiapkan, antara lain kebersihan ruang kuliah, pengecekan perangkatnya, 

sarana ventilasi udara, kipas angin, dan penerangan ruangan. Disamping itu juga 

dipersiapkan alat tulis yang cukup dan alat bantu pembelajaran seperti LCD. 

Untuk meningkatkan suasana akademik guna mengembangkan mutu 

akademik mahasiswa, Jurusan PBA menyediakan fasilitas perkuliahan yang cukup 

memadai. Setiap ruang kuliah sudah dilengkapi dengan kipas angin dan jurusan 

juga menyediakan ruang laboratorium bahasa untuk pengembangan keterampilan 

mahasiswa dalam berbahasa Arab dan Inggris. Di samping itu, jurusan 

bekerjasama dengan pihak akademik fakultas untuk menyediakan fasilitas jarigan 

internet bagi seluruh civitas akademik.3 0 

Beberapa data yang telah dipaparkan di atas memberikan gambaran bahwa 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab telah melakukan berbagai tahapan perencanaan 

yang menyangkut aspek program perkuliahan. Hal tersebut dilakukan dengan 

berbagai tahapan/prosedur yang melibatkan semua unsur dosen di Jurusan PBA. 

Perencanaan di bidang program perkuliahan merupakan muara dari seluruh upaya 

jurusan untuk mengembangkan mutu akademik mahasiswa selain program-

program strategis jurusan lainnya. Jurusan berupaya untuk meningkatkan kualitas 

layanannya kepada seluruh mahasiswa melalui program perkuliahan yang 

bermutu untuk menghasilkan lulusan PBA yang bermutu pula. 

 

                                                             
2 9 Wawancara dengan H. Dedy Wahyudin, (Ketua Jurusan PBA), tanggal 18 Juli 2016. 
3 0 Observasi fasilitas pendukung Jurusan PBA, tanggal 26 Juli 2016. 
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c. Program Praktikum Mahasiswa Berbasis Produk. 

Perencanaan program praktikum berbasis produk dilakukan oleh Jurusan 

PBA didasarkan atas keinginan dan harapan semua pihak agar mahasiswa 

memiliki keterampilan berbahasa Arab yang memadai sebagai wujud pencapaian 

kompetensi utama Jurusan PBA. Kompetensi utama (core competence) yang ingin 

dicapai oleh Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) FITK IAIN Mataram adalah 

untuk melahirkan lulusan yang mahir dalam empat keterampilan berbahasa Arab 

(istima, kalam, qir’ah dan kitabah) sebagai modal materi untuk menjadi guru 

bahasa Arab yang kompeten. 

Untuk itulah menurut Ketua Jurusan PBA3 1, mata kuliah-mata kuliah 

utama Jurusan PBA didesain tidak hanya untuk memberikan penguasaan materi di 

kelas (aspek pembelajaran/ta’allum/learning), tetapi juga didesain agar 

mahasiswa dapat mempraktikkan mata kuliah-mata kuliah tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari (aspek pemerolehan/iktisab/acquiring).  

Lebih lanjut dikatakan bahwa, proses pembelajaran yang melibatkan para 

peserta ajar dalam proses penguasaan sebuah materi belajar akan memberikan 

penguasaan sampai dengan 90 persen bagi mahasiswa. Pelibatan mahasiswa yaitu 

dalam melakukan simulasi, bermain peran atau melakukan sesuatu yang riil 

berkaitan dengan mata kuliah-mata kuliah utama Jurusan PBA. Melalui 

praktikum, para mahasiswa akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk 

menghasilkan kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah-mata kuliah yang 

dipraktikkan.  

Penelusuran data terus dilakukan oleh peneliti dengan melihat dokumen 

program praktikum untuk melihat perencanaan yang dilakukan oleh pihak jurusan. 

Berdasarkan dokumen tersebut terlihat bahwa perencanaan program praktikum 

tahun 2016 diarahkan pada program praktikum berbasis project/product”. 

Maksudnya, setiap paket praktikum harus tercermin pada proses yang melahirkan 

produk nyata. Sebagaimana penjabaran berikut:  

 

 

                                                             
3 1 Wawancara dengan H. Dedy Wahyudin, Ketua Jurusan PBA, tanggal 18 Juli 2016. 
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1. Praktikum Kalam 1 

Praktikum ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa semester II Jurusan 

PBA untuk memperoleh keterampilan berbicara Bahasa Arab. Produk 

yang diharapkan dari praktikum mata kuliah ini adalah film pendek.  

2. Praktikum Kitabah 1  

Praktikum ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa semester IV Jurusan 

PBA untuk memperoleh keterampilan menulis Bahasa Arab tingkat 

dasar (elementary). Produk yang dihasilkan dari praktikum ini adalah 

review/resensi buku berbahasa Arab.  

3. Praktikum Qira’ah 2  

Praktikum ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa semester VI Jurusan 

PBA. Setelah mengikuti praktikum, peserta diharapkan memiliki 

keterampilan membaca Bahasa Arab. Produk yang diharapkan dari 

praktikum ini adalah buku terjemahan dari Bahasa Arab.3 2  

Program praktikum Jurusan PBA direncanakan dalam beberapa tahapan 

secara cermat untuk memastikan proses dan produk sesuai dengan harapan, ada 

beberapa tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan praktikum mulai dari persiapan 

sampai dengan pelaporan dengan berbagai detil kegiatan di masing-masing tahap.  

 

Alur pelaksanaan praktikum ini dapat dilihat pada bagan berikut:  
 

 
 

                                                             
3 2 Dokumentasi program praktikum Jurusan PBA tahun 2016, dikutip tanggal 27 Juli 2016. 

Tahap 
Persiapan

Tahap 
Sosialisasi

Tahap 
Pelaksanaan I, 

II Dan III

Tahap 
Monitoring

Tahap Editing
Tahap 

Pelaporan
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Adapun perencanaan kegiatan di masing-masing tahap dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:3 3  

Tabel: 06 

Perencanaan Program Praktikum  

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

IAIN Mataram Tahun 2016 
  

NO TAHAP KEGIATAN 

1 Persiapan  

  

Membuat TOR praktikum 

Membuat manual praktikum  

Mempersiapkan bahan praktikum 

Menghubungi para pihak yang terlibat pada 

praktikum untuk kegiatan sosialisasi. 

2 Sosialisasi  Menyebarluaskan informasi pelaksanaan 

praktikum ke semua pihak yang dilibatkan.  

Menyelenggarakan rapat-rapat sosialisasi 

dengan para pihak.  

Menyelenggarakan acara technical meeting 

praktikum untuk para pihak.  

3 Pelaksanaan I, II 

dan III  

Kelompok-kelompok mahasiswa praktikum 

melaksanakan tugas praktikum sesuai manual.  

Para dosen pembimbing melaksanakan tugas 

bimbingan sesuai manual. 

Tim kerja pada manajemen praktikum 

membantu kelancaran tugas mahasiswa dan 

dosen pembimbing.  

4 Monitoring  Para dosen pembimbing memonitor 

pelaksanaan praktikum oleh mahasiswa.  

Ketua memastikan seluruh lini tim kerja 

berjalan sesuai schedule yang telah ditetapkan.  

                                                             
3 3 Dokumentasi Program Praktikum Jurusan PBA tahun 2016, dikutip tanggal 27 Juli 2016. 
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5 Editing  Tim editing melaksanakan finishing touch 

terhadap produk praktikum mahasiswa.  

Ketua memastikan penjaminan mutu bagi 

produk yang telah di-edit. 

6 Pelaporan  Sekretaris dibantu tim sekretariat menyusun 

laporan akhir pelaksanaan praktikum.  

Ketua memvalidasi laporan dan 

menyampaikannya kepada penanggung jawab.  

 

d. Gebyar Hazanah Arabiyah (Ghaza) 

Upaya peningkatan mutu akademik mahasiswa merupakan suatu kegiatan 

yang tidak pernah lepas dari perhatian seluruh civitas akademik Jurusan PBA, 

Oleh karena itu Jurusan PBA mengembangkan strategi yang tepat untuk 

melaksanakannya. Salah satu program yang telah dilaksanakan oleh Jurusan PBA 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram adalah Gebyar 

Hazanah Arbiyah (Ghaza) yang merupakan agenda rutin setiap tahunnya. 

Menurut Sekretaris Jurusan PBA dalam sebuah wawancara bahwa secara 

umum program Gebyar Hazanah Arbiyah (Ghaza) dirancang bagi mahasiswa 

Jurusan PBA untuk menggali dan membentuk potensi diri dan kebersamaan setiap 

individu dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif. Dengannya 

diharapkan muncul kesadaran mahasiswa secara internal untuk mengembangkan 

potensi yang mereka miliki sebagai bentuk realisasi dari peningkatan mutu 

akademik mereka. Maka kerelibatan seluruh elemen mahasiswa sangat dibutuhkan 

untuk mensukseskan program tersebut. Program tersebut direncanakan dengan 

berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PBA. Secara lebih 

rinci tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut  adalah  : 

1. Memelihara persatuan dan kesatuan diantara mahasiswa Jurusan PBA. 

2. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik dengan sportivitas 

yang tinggi. 
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3. Memperkokoh persaudaraan dan rasa saling memiliki diantara 

mahasiswa Jurusan PBA. 

4. Mengangkat mutu Jurusan PBA sebagai lembaga pencetak guru Bahasa 

Arab.  

5. Optimalisasi pembinaan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non 

akademik dengan berbagai mata lomba yang digelar untuk seluruh 

mahasiswa PBA.3 4 

Secara substansi kegiatan Ghaza merupakan kegiatan pentas sekaligus 

lomba yang diadakan untuk seluruh mahasiswa Jurusan PBA. Dalam kegiatan 

tersebut mahasiswa berpartisipasi untuk mengikuti berbagai mata lomba di 

antaranya lomba pidato, kaligrafi, baca kitab, debat bahasa Arab, dan sebagainya. 

Di samping lomba yang menyangkut bidang keahlian jurusan, juga diadakan 

lomba olahraga  seperti futsal, tenis meja, badminton dan sebagainya. Kegiatan 

tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan pengembangan dari berbagai materi 

kebahasaan yang mendasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa Jurusan PBA, di 

samping itu  kegiatan olah raga digelar untuk membangun kebugaran dan 

sportifitas yang tinggi di kalangan mahasiswa.  

 

3. Implementasi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Dalam 

Mengembangkan Mutu Akademik Di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

Pengembangan mutu akademik mahasiswa Jurusan PBA merupakan  

bagian dari proses dan tujuan dalam pengembangan sumber daya mahasiswa 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. Oleh karena itu, 

berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Jurusan PBA untuk menggiring mutu 

mahasiswanya ke arah yang lebih berkualitas, seperti menyusun kembali 

kurikulum Jurusan PBA dengan basis KKNI, mengoptimalkan proses perkuliahan 

regular, dan mengadakan program praktikum berbasis produk untuk memberikan 

                                                             
3 4 Wawancara dengan Najamuddin (Sekretaris Jurusan PBA), tanggal 21 Juli 2016. 
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kesempatan kepada mahasiswa PBA untuk dapat bekerja secara nyata di samping 

teori yang telah mereka pelajari di dalam kelas.3 5 

 Lebih lanjut dikatakan bahwa kurikulum berbasis KKNI Jurusan PBA 

yang sudah disusun berdasarkan kesepakatan dalam berbagai FGD dan workshop 

serta penyelarasan di tingkat fakultas dan institut telah dapat diimplementasikan 

untuk mahasiswa semester satu Jurusan PBA tahun akademik 2016/2017. 

Sedangkan mahasiswa pada jenjang atau semester lainnya masih menggunakan 

kurikulum lama. Penerapan kurikulum KKNI tersebut akan berdampak pada 

berbagai perubahaan, misalnya jenis persiapan mengajar dosen, jenis evaluasi 

yang dipergunakan dan hal-hal lain yang harus mengikuti dan menyesuaikan 

dengan kebijakan penerapan kurikulum KKNI tersebut. 

Dalam rapat sosialisasi perkuliahan semester gasal tahun akademik 

2016/2017 yang diadakan oleh Jurusan PBA dengan mengundang semua dosen 

Jurusan PBA, terlihat bahwa ketua jurusan beserta sekretarisnya memaparkan 

tentang kebijakan penerapan kurikulum KKNI bagi semester satu saja, sedangkan 

semester atau jenjang yang lainnya masih menggunakan kurikulum lama.    

Berbagai pikiran berkembang di dalam rapat sosiaslisasi tersebut yang 

kesemuanya megarah pada bagaimana upaya jurusan untuk mengoptimalkan 

seluruh proses perkulihan agar betul-betul dapat mendongkrak mutu akademik 

mahasiswa.3 6  

Di samping implementasi kurikulum berbasis KKNI sebagai upaya jurusan 

PBA untuk mengembangkan mutu akademik mahasiswa, Jurusan PBA telah 

mengupayakan secara optimal perkuliahan reguler.  Perkuliahan reguler yang 

diselenggarakan oleh jurusan merupakan  kegiatan pembelajaran dengan cara 

tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang terjadwal.  

Berdasarkan penelusuran dokumen pendistribusian mata kuliah dan jadwal 

kuliah yang telah disusun oleh pihak jurusan, kuliah reguler diampu oleh dosen 

yang memiliki persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuan serta ditetapkan  

oleh Rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen sebagai pelaksana 

                                                             
3 5 Wawancara dengan H. Dedy Wahyudin, (Ketua Jurusan PBA), tanggal 3 Agustus 2016. 
3 6 Observasi Rapat Sosialisasi Perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 di 

ruang rapat Jurusan PBA, hari Kamis 18 Agustus 2016. 



45 
 

tugas pendidikan dan pengajaran terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. 

Dosen tetap jurusan PBA adalah dosen yang terikat penuh dengan jurusan dan 

berstatus PNS, sedangkan dosen tidak tetap adalah dosen yang terikat dalam 

hubungan kerja dengan jurusan PBA untuk jangka waktu tertentu.3 7 

Prosedur pelaksanaan perkuliahan yang telah dilaksanakan di Jurusan PBA 

sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ustaz H. Achyar, bahwa di antara 

prosedur pelaksanaan perkuliahan reguler yang dilakukan adalah;  1) Mahasiswa 

hadir pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan oleh pihak jurusan. 2) Dosen 

hadir pada waktu dan di tempat yang telah dijadwalkan dengan membawa 

presensi kuliah dan jurnal kuliah. Presensi mata kuliah dan jurnal kuliah diambil 

di Jurusan PBA. 3) Dosen memberikan kuliah sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditentukan. 4) Mahasiswa mengisi presensi kuliah. 5) Dosen mengisi jurnal kuliah 

sesuai dengan tanggal  dan topik yang diajarkan serta memantau presensi 

mahasiswa. 6) Setelah selesai memberi kuliah, dosen mengembalikan presensi  

dan jurnal kuliah ke jurusan PBA atau diletakkan di masing-masing meja dosen 

yang bersangkutan.3 8  

Adapun kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan mutu proses 

belajar mengajar, jurusan PBA dengan beberapa jurusan lainnya di bawah 

lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram 

melakukan kuliah tamu/umum dengan mengundang dosen tamu dari perguruan 

tinggi luar. Kuliah tamu dilakukan dengan menghadirkan seluruh mahasiswa 

lintas jurusan, dan biasanya kuliah tamu/umum tersebut dilakukan dalam rangka 

mengawali perkuliahan pada  tiap semesternya. 

 Pengembangan sumber daya mahasiswa melalui peningkatan mutu 

akademik merupakan tugas bersama yang diemban untuk  menciptakan lulusan 

PBA yang menguasai teori-teori pembelajaran bahasa Arab  dan terampil secara 

praktis dalam menerapkan keterampilan dasar berbahasa Arab tersebut dalam 

kehidupannya sehari-hari ataupun dalam pelaksanaan tugas akademiknya sebagai 

guru Bahasa Arab.  

                                                             
3 7 Dokumentasi, dokumen distribusi mata kuliah dan jadwal kuliah Jurusan PBA, dikutip 

tanggal 15 Juni 2016.  
3 8 Wawancara dengan Ustaz H. Achyar, (Dosen Jurusan PBA), tanggal 22 Juni 2016. 
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Mempertimbangkan peran strategis program perkuliahan yang optimal 

bagi mahasiswa untuk mengakselerasi pengembangan mutu akademiknya, maka 

proram perkuliahan reguler tersebut diperkuat dengan pelaksanaan program 

praktikum berbasis produk. Program praktikum merupakan upaya mensinergikan 

antara pengetahuan yang diperoleh melalui kuliah reguler dengan skill yang 

dikembangkan dalam program praktikum yang mengarah pada keterampilan 

berbahasa secara praktis. 

Dalam implementasinya, berdasarkan penelusuran dokumen program 

praktikum berbasis produk,3 9 bahwa program tersebut telah dilaksanakan dari 

bulan Maret sampai dengan Juli 2016. Tahap pelaksanaan praktikum terbagi 

menjadi tiga kali kegiatan. Pelaksanaan pertama untuk praktikum Kalam, 

pelaksanaan kedua untuk praktikum Kitabah 1 dan pelaksanaan ketiga untuk 

praktikum Qira’ah 2. Kerangka waktu (time line) seluruh tahap tergambar pada 

tabel berikut ini:  

Tabel: 07 

Jadwal Kegiatan Praktikum  

Jurusan PBA FITK IAIN Mataram Tahun 2016 

 

No Kegiatan 

BULAN / MINGGU 

MARET APRIL MEI JUNI JULI 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan √ √                   

2 Sosialisasi   √ √                 

3 Pelaksanaan 

Tahap I 

    √ √ √ √             

4 Pelaksanaan 

Tahap II 

        √ √ √ √         

5 Pelaksanaan 

Tahap III 

            √ √ √ √     

6 Monitoring     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Editing                 √ √   

8 Laporan                   √ √ 

 

                                                             
3 9 Dokumentasi, dokumen Program Praktikum Jurusan PBA tahun 2016, dikutip  tanggal 28 

Juli 2016. 
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Adapun lokasi pelaksanaan program/kegiatan praktikum dilaksanakan di 

dalam dan di luar kampus sesuai jenis praktikum. Lokasi praktikum Kalam  

disesuaikan dengan setting lokasi dalam skenario film pendek yang hendak dibuat 

oleh mahasiswa dalam masing-masing kelompok. Sedangkan lokasi praktikum 

Kitabah 1 dan Qira’ah 2  dilaksanakan di dalam dan di luar areal kampus FITK 

IAIN Mataram  sesuai kebutuhan dan kelancaran pengerjaan produk yang 

diharapkan.  

Sedangkan manajemen program/kegiatan-kegiatan pada praktikum ini 

dilaksanakan oleh manajemen yang bekerja dalam sebuah sistem yang tergambar 

pada bagan struktur di bawah ini:  

Gambar: 01 

Struktur Manajemen Program Praktikum 

Jurusan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

IAIN Mataram Tahun 20164 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 0 Ibid, dikutip  tanggal 28 Juli 2016. 

PENANGGUNG JAWAB 

KETUA SEKRETARIS 

LOGISTIK EDIT CAMERA SUTRADARA 

DPL 

GUGUS 

KONTEN 

GUGUS 

PROSES 

MAHASISWA/PESERTA  
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Sementara itu, tugas dari masing-masing bagian dalam struktur terinci 

pada tabel di bawah ini:  

Tabel: 08 

Tugas Manajemen Program Praktikum 

Jurusan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

IAIN Mataram Tahun 20164 1 
 

PERSONALIA TUGAS 

Penanggung Jawab  Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh 

kegiatan dan penggunaan anggaran kegiatan. 

Ketua 1. Mengkoordinir seluruh kegiatan 

praktikum 

2. Memastikan seluruh lini manajemen 

berjalan sesuatu tugas dan fungsinya. 

3. Melaporkan hasil pelaksanaan 

praktikum ke penanggung jawab.  

Sekretaris  1. Mengkoordinir pekerjaan tim 

sektetariat. 

2. Memastikan ketersediaan dan distribusi 

seluruh bahan dalam pelaksanaan 

praktikum. 

Dosen Pembimbing  1. Membimbing mahasiswa dalam seluruh 

kegiatan praktikum. 

2. Dosen pembimbing bagian proses 

melakukan monitoring dan pengarahan 

untuk memastikan mahasiswa 

melaksanakan tugas mereka sesuai 

rencana. 

3. Dosen pembimbing bagian konten 

membimbing mahasiswa agar secara 

                                                             
4 1 Ibid, dikutip  tanggal 28 Juli 2016. 
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konten pekerjaan mereka baik dan 

benar.  

Tim Sekretariat  1. Mempersiapkan bahan-bahan praktikum  

2. Membantu mahasiswa dalam rekam 

proses praktikum  

3. Membantu mahasiswa dalam penulisan 

naskah dan pemilihan peran di film 

pendek (khusus praktikum kalam) 

4. Melakukan editing terhadap produk 

praktikum karya mahasiswa  

Mahasiswa Peserta 

Praktikum  

1. Mengikuti seluruh kegiatan praktikum. 

2. Fokus pada menghasilkan produk yang 

direncanakan pada masing-masing jenis 

praktikum. 

3. Mengikuti bimbingan dari dosen dan 

berkoordinasi dengan tim sekretariat 

selama proses dan pasca menghasilkan 

produk praktikum  

 

Nara sumber dalam masing-masing kegiatan praktikum adalah dosen 

pengampu mata kuliah terkait ditambah dengan nara sumber yang dibutuhkan 

untuk memperlancar pelaksanaan praktikum. Pembekalan Praktikum Kalam 1 

(Tahap I) dilaksanakan di Lesehan Taliwang Nada Sayang-Sayang Mataram, 

Sabtu 19 Maret 2016. Sementara itu, pembuatan film pendek dilaksanakan sesuai 

dengan setting dan skenario yang dibuat oleh peserta dengan bimbingan DPL 

(Dosen Pembimbing Lapangan) dalam rentang waktu yang sudah dirancang dalam 

jadwal, yaitu pada Bulan April 2016. Rincian tema dan nara sumber tergambar 

pada tabel berikut ini:  
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Tabel: 09 

Tema dan Narasumber Program Praktikum 

Jurusan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

IAIN Mataram Tahun 20164 2 

 

NO TEMA SEMESTER NARA SUMBER 

1 Kebijakan Umum Praktikum 

FITK IAIN Mataram  II 

Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd 

(Dekan FITK IAIN 

Mataram)  

2 Praktikum Kalam  

II 

Drs. H.L. Ahmad Busyairi, 

MA. (Dosen Kalam PBA 

FITK IAIN Mataram)  

3 Teknik Pembuatan Film 

Pendek  II 

Bp. Indra Alfian, SE. 

(Praktisi Media dari TVRI 

NTB) 

  

Dalam observasi4 3 yang dilakukan peneliti terlihat bahwa pada saat 

pembekalan, mahasiswa dibekali dengan kerangka kebijakan praktikum di FITK 

IAIN Mataram yang disampaikan oleh Dekan FITK IAIN Mataram. Kemudian, 

para peserta juga dibekali dengan materi teknik-teknik pembuatan film pendek 

oleh praktisi media dari TVRI NTB, yaitu bapak Indra Alfian, SE dan penyegaran 

materi-materi kalam/keterampilan berbicara disampaikan oleh Drs. H.L. Ahmad 

Busyairi, MA., salah seorang dosen Kalam Jurusan PBA IAIN Mataram.  

Praktikum Kalam 1 ini terbagi ke dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan 

penyegaran atau pembekalan dan kegiatan praktik di lapangan. Kegiatan 

penyegaran atau pembekalan dilaksanakan di Lesehan Taliwang pada Hari Sabtu, 

19 Maret 2016. Sedangkan pelaksanaan pembuatan film dengan seluruh 

rangkaiannya (skenario, casting, pengambilan gambar sampai dengan produksi) 

dilakukan di lokasi yang disesuaikan dengan skenario dan setting film.  

                                                             
4 2 Ibid, dikutip  tanggal 28 Juli 2016. 
4 3 Observasi Kegiatan Pembekalan Praktikum, hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 
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Pelaksana praktikum tersebut adalah panitia dan dosen pembimbing 

lapangan. Susunan panitia sebagaimana dalam lampiran SK Dekan FITK No: In. 

12/PP.00.9/SK/146/2016 adalah sebagai berikut:  

Tabel: 10 

Nama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Praktikum 

Jurusan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

IAIN Mataram Tahun 2016 

 

NO DPL I DPL II KET 

1 Drs. H. Sahrah, M.Pd.I Erma Suriani, M.Si.  

2 Drs. HM. Acyar, M.Pd.I Ahmad Khalakul Khairi, M. 

Ag 

 

3 Drs. H. L. Busyairi, MA. Najamuddin, M.Hum  

4 Dr. H. Dedy Wahyudin, MA Risa Umami, M.Sc.  

5 Drs. HM. Nasikin, MA. Dr. H.L. Supriadi, MA.  

6 Dr. H. Fathul Maujud, MA Dr. S. Ali Jadid, M.Pd.  

7 Drs. H.Salimul Jihad H. Syamsu Syauqani, Lc. MA   

8 Dr. Ayip Rosidi, MA Moh. Nurman, M.Pd  

 

4. Evaluasi pengembangan sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan mutu 

akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

 

Evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang 

berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan. 

Evaluasi pengembangan sumber daya mahasiswa dalam upaya mengembangkan 

mutu akademik merupakan bagian dari sistem manajemen profesional yang terdiri 

dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa 

evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut 

dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. 

 Menurut Ketua Jurusan PBA, bahwa untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan program pengembangan sumber daya mahasiswa telah mencapai 
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sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi untuk 

meningkatkan  kinerja program yang telah dikembangkan oleh pihak Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Di samping itu evaluasi program dilakukan 

untuk melihat pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah yang terjadi guna 

memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan 

pada program berikutnya.4 4  

Lebih lanjut dikatakan bahwa keberhasilan program itu sendiri dapat 

dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Program 

rekonstruksi kurikulum Jurusan PBA berbasis KKNI yang  dilakukan telah 

memberikan hasil nyata bagi jurusan, yaitu kurikulum tersebut sudah mulai 

dipergunakan untuk mahasiswa semester satu tahun akademik 2016/2017. Hal ini 

terbukti dari distribusi mata kuliah yang telah selesai dilakukan di Jurusan PBA. 

Sedangkan evaluasi program tersebut dilakukan oleh pihak jurusan dengan 

melakukan berbagai FGD dan rapat untuk melakukan penyempurnaan-

penyempurnaan. Rapat internal jurusan PBA membahas hasil konstruksi 

kurikulum KKNI yang telah dilakukan sebelumnya, pada kesempatan tersebut 

para dosen memberikan masukan-masukan terkait dengan profil jurusan, profil 

lulusan sampai pada jumlah SKS dan nama mata kuliah, sehingga menghasilkan 

capaian dalam bentuk kurikulum yang siap dipergunakan untuk tahun ajaran 

2016/2017. 

Sedangkan evaluasi program perkuliahan reguler  yang telah dilakukan 

oleh Jurusan PBA menurut Halaqul Khairi (salah seorang dosen PBA) dalam 

sebuah wawancara dengan peneliti bahwa untuk memastikan apakah rencana 

pengajaran yang telah dibuat oleh dosen sebagai panduan melaksnakan 

perkuliahan telah berjalan dengan efektif dan efisien, jurusan PBA melakukan 

evaluasi melalui rapat rutin tiap semester dan rapat-rapat evaluasi berkala. 

Program perkuliahan yang dibuat oleh dosen tidak selamanya dapat efektif dan 

dapat dilaksanakan dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut, maka supaya 

program perkuliahan yang telah dibuat jika  memiliki kelemahan, agar  tidak 

terjadi lagi pada program perkuliahan berikutnya, maka perlu dilakukan evaluasi 

                                                             
4 4 Wawancara dengan H. Dedy Wahyudin, (Ketua Jurusan PBA), tanggal 18 Juli 2016. 
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program perkuliahan reguler. Selama ini program perkuliahan reguler telah 

berjalan dengan baik, kendati terdapat berbagai kekurangan yang menyangkut 

aspek fasilitas media pembelajaran yang terbatas.4 5 

Sisi lain  dari program yang dilakukan oleh Jurusan PBA adalah program 

praktikum, program tersebut dalam implementasinya dievaluasi dan dimonitoring 

secara berkelanjutan mulai dari pelaksanaan penyegaran atau pembekalan sampai 

kepada produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Mahasiswa mengorganisir diri 

sesuai pengelompokan yang sudah ditentukan oleh panitia. Mereka melakukan 

kegiatan pembuatan film pendek berbahasa Arab di bawah bimbingan 2 dosen 

sekaligus. DPL 2 membimbing proses pelaksanaan kegiatan dan DPL 1 

membimbing penyusunan konten film.  

Evaluasi program praktikum dilakukan oleh pihak jurusan dengan 

melibatkan dosen pembimbing lapangan, dari hasil evaluasi tersebut ditemukan 

beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan praktikum  dan sekaligus 

upaya-upaya mengatasinya dapat dikemukakan sebagai berikut:4 6  

1. Paktikum kalam dengan orientasi produk film pendek adalah model 

pratikum yang relatif baru di jurusan PBA. Untuk menghasilkan produk 

yang sangat baik, diperlukan keterampilan khusus pembuatan film, logistik 

pendukung yang memadai dan waktu yang cukup. Namun dengan segala 

keterbatasan itu, para peserta dapat meyelesaikan tugas membuat film 

berbahasa Arab dengan seluruh tahapan prosesnya sekaligus sebagai 

pelakunya (membuat skenario, memainkan skenario, mengambil gambar 

dan proses produksi). Sebagai sebuah upaya rintisan, hasilnya kerja 

mereka bisa dinilai baik. Upaya dan kerjasama panitia, DPL dan 

mahasiswa membuat praktikum menghasilkan produk film pendek sesuai 

yang direncanakan.  

2. Fasilitas pendukung yang tersedia di Jurusan PBA FITK IAIN Mataram 

jauh dari ideal, karena di jurusan hanya ada 2 kamera yang dipakai 

                                                             
4 5 Wawancara, tanggal 25 Juli 2016. 
4 6 Dokumentasi, dokumen program Praktikum Jurusan PBA tahun 2016, dikutip tanggal 4 

Agustus 2016. 
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bergantian oleh kelompok-kelompok peserta praktikum. Sementara, 

swadaya mahasiswa di bawah bimbingan DPL dalam menentukan lokasi, 

kostum dan peralatan yang lain juga menjadi solusi sementara untuk 

menghasilkan produk yang diinginkan.  

 Inovasi dan terobosan dalam membuat model praktikum yang 

menyenangkan dan melibatkan peserta praktikum secara total memerlukan upaya 

berkesinambungan. Rintisan model praktikum kalam semacam ini dilaksanakan 

oleh Jurusan PBA FITK IAIN Mataram di tahun ajaran 2015-2016 sebagaimana 

mestinya meskipun perlu diperbaiki, baik proses maupun produknya.  

 Evaluasi program juga mengemukakan beberapa rekomendasi yang dapat 

mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Fasilitas pendukung praktikum kalam berbasis produk perlu terus 

dilengkapi di Jurusan PBA agar hasil praktikum bisa lebih baik.  

2. Motivasi dan antusiasme para mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa Arab mereka harus terus dijaga dengan tambahan-

tambahan pembekalan yang berkaitan dengan kemampuan menghasilkan 

produk kemahiran berbahasa Arab, baik itu kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis.  

3. Perlu ada publikasi dan promosi hasil praktikum mahasiswa untuk 

meningkatkan citra jurusan di masyarakat yang juga berarti kontribusi 

bagi peningkatan citra fakultas dan institut.  

B. Temuan Penelitian 

Dari paparan data yang sudah disajikan di atas, peneliti dapat memaparkan 

beberapa temuan penelitian sebagai berikut: 

Tabel: 11 

Temuan Penelitian 

No Fokus Temuan Penelitian 

1. Perencanaan 

pengembangan sumber 

daya mahasiswa dalam 

mengembangkan mutu 

a. Perencanaan bersifat  kuantitatif maupun 

kualitatif. Design kurikulum berbasis 

KKNI dilakukan secara bertahap, mulai 

dari FGD dan Workshop Kurikulum. 
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akademik. 

 

Perencanaan pengembangan kurikulum 

berbasis KKNI didasarkan atas aspek-

aspek internal maupun eksternal Jurusan 

PBA. 

b. Perencanaan program perkuliahan reguler 

dilakukan secara integratif, yaitu dengan 

prosedur identifikasi ketersediaan dosen 

dengan bidang keilmuan yang diajarnya, 

penyusunan draf jadwal kuliah, opering 

mata kuliah, penyusunan jadwal kuliah 

tetap, sosialisasi jadwal kuliah, dan 

pelaksanaan kuliah reguler.  

c. Perencanaan program praktikum Jurusan 

PBA berbasis produk dengan tahapan; 

tahap persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, 

monitoring, editing, dan pelaporan. 

 

2. Implementasi 

pengembangan sumber 

daya mahasiswa dalam 

mengembangkan mutu 

akademik. 

a. Kurikulum berbasis KKNI Jurusan PBA 

telah dapat diimplementasikan untuk 

mahasiswa semester satu tahun akademik 

2016/2017. 

b. Perkuliahan reguler dilakukan secara 

optimal dengan mendistribusikan mata 

kuliah kepada dosen pengampu yang 

sesuai dengan bidangnya, menyiapkan 

fasilitas pendukung, dan mengadakan 

kuliah umum/tamu dengan mendatangkan 

pakar dari pihak luar. 

c. Program praktikum dilakukan berbasis 

produk  dengan tiga tahapan yaitu praktik 

kalam 1, praktik kitabah 1, dan praktik 

qira’ah 2. Manajemennya ditangani oleh 

jurusan dan seluruh dosen dijadikan 

sebagai dosen pembimbing lapangan 

(DPL). 

3. Evaluasi 

pengembangan sumber 

daya mahasiswa dalam 

mengembangkan mutu 

akademik. 

 

Evaluasi program pengembangan sumber 

daya mahasiswa dilakukan dengan rapat rutin 

tiap semester, rapat yang bersifat tentatif, dan 

FGD untuk berbagai tahapan kegiatan. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini  peneliti akan mendiskusikan temuan penelitian dengan 

konsep-konsep yang relevan untuk menghasilkan temuan substantif atau praktis. 

Pada bagian ini akan dibahas secara berurutan mengenai: 1) Perencanaan 

pengembangan sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan mutu akademik 

di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

IAIN Mataram. 2) Implementasi pengembangan sumber daya mahasiswa dalam 

mengembangkan mutu akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 3) Evaluasi pengembangan 

sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan mutu akademik di Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN 

Mataram. 

A. Perencanaan pengembangan sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan 

mutu akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram.  

Peningkatan kualitas/mutu akademik mahasiswa melalui pengembangan 

program-program strategis merupakan tugas bersama seluruh civitas akademik   

dalam menciptakan  perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing secara 

global. Peningkatan mutu akademik mahasiswa merupakan bagian dari upaya 

untuk menciptakan sumber daya-sumber daya manusia yang unggul, kuat dan 

makmur. Melalui Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas 

baik secara fisik maupun mental akan berdampak positif terhadap peningkatan 

daya saing dan kemandiriannya. 

Berdasarkan temuan penelitian, perencanaan pengembangan sumber daya 

mahasiswa terutama pada pengembangan mutu akademik bersifat  kuantitatif 

maupun kualitatif. Rekonstruksi kurikulum berbasis KKNI dilakukan secara 

bertahap, mulai dari FGD sampai dengan kegiatan Workshop Kurikulum. 

Perencanaan pengembangan kurikulum berbasis KKNI didasarkan atas aspek-

aspek internal maupun eksternal Jurusan PBA.  Perencanaan program perkuliahan 
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reguler dilakukan secara integratif, yaitu dengan prosedur identifikasi ketersediaan 

dosen dengan bidang keilmuan yang diajarnya, penyusunan draf jadwal kuliah, 

opering mata kuliah, penyusunan jadwal kuliah tetap, sosialisasi jadwal kuliah, 

dan pelaksanaan kuliah reguler. Sedangkan perencanaan program praktikum 

Jurusan PBA berbasis produk dengan tahapan; tahap persiapan, sosialisasi, 

pelaksanaan, monitoring, editing, dan pelaporan. 

Perencanaan pengembangan sumber daya mahasiswa yang dilakukan oleh 

Jurusan PBA selalu diarahkan kepada upaya peningkatan mutu akademik yang 

sekaligus sebagai upaya mengawal pencapaian visi, misi, dan tujuan Jurusan PBA 

dan visi, misi, dan tujuan lembaga IAIN Mataram dalam domain yang lebih besar. 

Strategi perencanaan sumber daya mahasiswa  (SDM) memang harus berawal dari 

komitmen terhadap visi, misi dan tujuan organisasi atau institusi, kemudian 

dikembangkan desain struktur program  yang sesuai sebagai landasan utama 

dalam mengembangkan mutu akademik baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif. Perencanaan program juga dilakukan atas dasar analisis terhadap 

berbagai situasi, baik situasi pada internal jurusan PBA sendiri maupun situasi 

yang berkembang di luar jurusan PBA. Upaya semacam ini sebagai bagian dari 

mensinergikan antara harapan masyarakat dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

lulusan.  

Baik buruk atau berkualitas tidaknya pendidikan akan banyak dipengaruhi 

oleh manajemen yang diterapkan.  Manajemen pengembangan sumber daya 

mahasiswa akan berkembang baik manakala dilaksanakan melalui sistem 

manajemen yang profesional. Manajemen profesional dilandaskan pada fungsi-

fungsi manajemen secara proprsional yang secara sederhana  dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.   

Tata kelola pendidikan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 

19 tahun 2007 pada komponen perencanaan program menyatakan bahwa 

perencanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan harus 

mencerminkan adanya visi, misi, dan tujuan yang  paling tidak berisi:4 7  

                                                             
4 7 Dedy Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 98. 
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1. Memiliki Visi yang baik yang dijadikan sebagai: 

a. Cita-cita bersama ntuk kepentingan masa depan. 

b. Pemberi inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi warga sebuah 

institusi/lembaga dan segenap pihak yang berkepentingan. 

c. Dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga lembaga 

dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi  

di atasnya serta visi pendidikan nasional. 

d. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh 

pimpinan lembaga atas dasar masukan berbagai pihak. 

e.  Disosialisasikan kepada warga lembaga dan segenap pihak yang 

berkepentingan. 

f. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan 

perkembangan dan tantangan di masyarakat. 

2. Memiliki Misi yang baik dijadikan sebagai: 

a. Arah dalam mewujudkan visi. 

b. Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. 

c. Dasar program pokok lembaga pendidikan. 

d. Standar kualitas layanan peserta didik/mahasiswa dalam rangka 

mencapai mutu lulusan yang diharapkan. 

e. Memuat kegiaan-kegiatan satuan-satuan unit pendidikan yang 

terlibat. 

f. Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang 

berkepentingan dan diputuskan dalam rapat dewan pendidik/dosen 

yang dipimpin oleh kepala lembaga. 

g. Disosialisasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan. 

h. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan 

perkembangan dan tantangan di masyarakat. 

3. Merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya; 

a. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka 

tertentu. 
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b. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

c. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan 

oleh pihak lembaga dan pemerintah. 

d. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan 

dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik/dosen yang dipimpin 

oleh pimpinan lembaga. 

e. Disosialisasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan. 

Pola perencanaan yang dikembangkan oleh Jurusan PBA semacam itu 

identik dengan pola perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang dikemukakan 

oleh Yuniarsih4 8 bahwa perencanaan SDM itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

tahap pertama,  gathering, analyzing, and forecasting supply and demand data. 

Pada tahap ini, Jurusan PBA melakukan pengumpulan data, pengumpulan data 

dilakukan tentunya bersesuaian dengan program yang direncanakan. Misalnya 

pada perencanaan perkuliahan reguler, Jurusan mengumpulkan dan 

mengidentifikasi sebaran mata kuliah yang akan berjalan, kemudian dilakukan 

identifikasi terhadap jumlah dosen dengan keseuaian bidang ilmu yang 

diampunya, jika jurusan belum menemukan kesesuaian mata kuliah dengan 

bidang keilmuan dosen, maka jurusan melakukan pemetaan terhadap dosen luar 

biasa.  

Tahap kedua, yaitu establishing human resource objectives and policies. 

Pada tahap ini, Jurusan PBA menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh program 

yang akan dilaksanakan, misalnya menyusun tujuan kegiatan rekonstruksi 

kurikulum berbasis KKNI, program perkuliahan reguler dan program praktikum.  

Setelah penentuan tujuan program, kemudian dibuat kebijakan tentang SDM 

(dosen, pegawai/staf) yang akan melaksanakan program yang dirancang tersebut 

agar pencapaian tujuan pengembangan mutu akademik mahasiswa dapat 

terlaksana.   

                                                             
4 8 Tjutju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia, .... h. 96 
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Tahap ketiga, yaitu  human resource programming. Pada tahap ini Jurusan 

PBA merancang mekanisme dan prosedur manajemen SDM yang dapat 

diimplementasikan dengan baik, terutama dalam rangka meningkatkan mutu 

akademik mahasiswa yang qualified. Kagiatannya meliputi penyusunan program 

yang berkaitan dengan program peningkatan mutu akademik dan  program 

pengembangan  lainnya secara optimal. Program tersebut dirancang dengan 

melihat big goal,  yaitu pencapaian kompetensi utama jurusan PBA.  

Tahap keempat, yaitu human resource-planning-control and evaluation. 

Pada tahap ini, jurusan PBA mengawasi dan mengevaluasi implementasi 

program-program yang dilaksanakan agar berjalan di jalur yang sudah ditetapkan. 

Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan 

kegiatan, baik melalui rapat maupun FGD.  

Pada saat perencanaan program dalam upaya pengembangan mutu 

akademik mahasiswa Jurusan PBA baik secara kualitatif maupun kuantitatif, 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Jurusan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram melakukan analisis terhadap data faktual 

yang dimiliki sehingga tidak menyusun program hanya berdasarkan angan-angan 

dan harapan yang muluk tanpa dibarengi dengan kekuatan sumber daya yang 

memadai. Dalam kaitannya dengan penyusunan rencana ini, dilakukan analisis 

terhadap kondisi internal saat ini kemudian dipadukan dengan analisis prediksi 

kebutuhan masa yang akan datang. Analisis internal dapat dilakukan terhadap 

kondisi dan strategi jurusan, budaya kerja, serta rancangan pengembangan mutu 

akademik mahasiswa ke depan. 

Kemudian analisis eksternal dilakukan untuk memahami dan memprediksi 

perubahan kebutuhan lulusan PBA sebagai dampak dari adanya globalisasi, 

perkembangan teknologi, kekuatan angkatan kerja, tantangan dari para pesaing, 

perubahan kebutuhan, harapan atau selera pelanggan, pertumbuhan ekonomi 

mikro dan makro, regulasi dan kegiatan pemerintah dan sebagainya. Sehingga 

kedua hasil analisis tersebut dipergunakan untuk menganalisis seluruh 

perencanaan program jurusan  baik dari segi kekuatan dan kelemahan (internal), 

maupun peluang dan ancaman (eksternal). 
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Perencanaan seperti inilah yang disebut dengan perencanaan strategik, 

sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Sonhadji4 9 bahwa  dalam perencanaan 

strategik yang pertama dirumuskan adalah visi dan misi organisasi. Begitu visi 

dan misi ditentukan, kekuatan (stenghts) dan kelemahan (weaknesses) organisasi 

serta peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam lingkungan harus 

diakses. Langkah seperti itu disebut dengan analisis SWOT. Setelah itu ditentukan 

tujuan-tujuan khusus dan strategi organisasi untuk mencapai visi dan misi  

tersebut.  

Rekonstruksi kurikulum PBA berbasis KKNI dilakukan untuk 

menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kekinian,  maka dalam 

perencanaannya pihak jurusan beserta seluruh elemen jurusan memperhatikan 

kebutuhan stakeholder  dan memperhatikan trend kebutuhan pengguna lulusan 

(market signal) sebagai bagian dari sinergisitas antara jurusan dan masyarakat.  

Pengkajian kebutuhan (need assessment) umumnya difokuskan pada kebutuhan 

stakeholder  maupun user terhadap profil lulusan PBA baik dari sisi knowledge, 

attitude maupun skillnya.  

 

B. Implementasi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dalam 

Mengembangkan Mutu Akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram.  

Pengembangan sumber daya mahasiswa melalui pendidikan merupakan 

hal urgen dalam upaya membangun mutu/kualitas akademik yang dimilikinya, 

pendidikan mencetak mahasiswa-mahasiswa berkualitas dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga laju perkembangannya 

dalam rangka menjadi bangsa maju dapat ditentukan oleh kemampuan mutu 

produksi, mutu layanan, efisiensi, dan efektivitas dari sebuah lembaga pendidikan. 

Berdasarkan temuan penelitian bahwa kurikulum berbasis KKNI Jurusan 

PBA telah dapat diimplementasikan untuk mahasiswa semester satu tahun 

akademik 2016/2017 sebagai wujud nyata dari upaya Jurusan PBA 

                                                             
4 9 Ahmad Sonhadji, Assesmen Kebutuhan, Pengambilan  Keputusan, dan Perencanaan ; 

Matarantai dalam Manajemen Pendidikan, (Malang; UM Press, 2014), h. 89. 
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mengakomodir tuntutan perubahan  yang terjadi. Di samping itu, perkuliahan 

reguler dilakukan secara optimal dengan mendistribusikan mata kuliah kepada 

dosen pengampu yang sesuai dengan bidangnya, menyiapkan fasilitas pendukung, 

dan mengadakan kuliah umum/tamu dengan mendatangkan pakar dari pihak luar. 

Di sisi lain, jurusan PBA juga mengembangkan program praktikum berbasis 

produk  dengan tiga tahapan yaitu praktik kalam 1, praktik kitabah 1, dan praktik 

qira’ah 2. Manajemennya ditangani oleh jurusan dan seluruh dosen dijadikan 

sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL). Semua program tersebut dilakukan 

untuk memberikan layanan maksimal kepada mahasiswa, dan sebagai upaya 

untuk memaksimalkan proses pendidikan untuk mencapai output yang maksimal. 

Jurusan PBA berupaya untuk memaksimalkan proses perkuliahan reguler 

untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan, upaya tersebut diimbangi 

dengan berbagai program strategis jurusan, di antaranya melakukan rekonstruksi 

kurikulum dari kurikulum lama menjadi kurikulum berbasis KKNI, 

mengoptimalkan proses perkuliahan dengan menempatkan dosen sesuai bidang 

keahliannya, menyiapkan pasilitas pendukung, dan melaksanakan kuliah tamu 

dengan mengundang pakar pendidikan dari luar kampus, upaya-upaya tersebut 

dilakukan untuk meningkatkan mutu akademik mahasiswa.  

Pentingnya sebuah lembaga pendidikan untuk memperhatikan proses 

implementasi pengembangan sumber daya mahasiswa agar tidak terjebak pada 

kegagalan atau melemahnya mutu akademik mahasiswa. Menurut berbagai 

pengamatan dan analisis, sebagaimana dinyatakan oleh Saputra5 0 bahwa 

sedikitnya ada dua faktor yang menyebabkan turunnya mutu pendidikan, yaitu; 

pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan 

pendekatan education function atau input-output tidak dilaksanakan secara 

konsekuen. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa lembaga pendidikan berfungsi 

sebagai pusat produksi. Apabila semua input dipenuhi untuk kegiatan produksi, 

maka lembaga pendidikan akan menghasilkan output yang dikehendakinya. 

Pendekatan ini menganggap bahwa jika input seperti pengadaan sarana dan  

                                                             
5 0 Kiki Saputra, Pendidikan Berbasis Enterpreneurship; Upaya Peningkatan Mutu 

Pendidikan Secara Mandiri, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 52. 
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prasarana, pengadaan buku serta alat pelajaran dipenuhi, maka mutu pendidikan 

otomatis terjadi, namun realitasnya berbeda 

Mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, sebab dalam penerapannya 

selama ini, terlalu sibuk memasukkan input dan tidak memperhatikan proses 

pendidikan. Padahal hal yang penting dalam pendidikan adalah proses. Adapun 

hasil pendidikan merupakan buah dari proses pendidikan. Jika mementingkan 

hasil saja, maka hal tersebut cenderung bersifat pragmatis dalam pendidikan. 

Faktor kedua adalah kerjasama antara semua elemen. Jika pengelolaan hanya 

dilakukan oleh para pengelola lembaga pendidikan, maka pendidikan tidak akan 

bisa maju. Realitasnya, peran masyarakat sangat minim selama ini.  

Implementasi seluruh program strategis jurusan dilakukan dengan dengan 

tahapan-tahapan yang sudah tercencana secara baik, seperti pada rekonstruksi 

kurikulum berbasis KKNI, pelaksanaan program kuliah reguler, dan pelaksanaan 

program praktikum, keseluruhannya  diimplementasikan sesuai dengan tahapan-

tahapan yang sudah dirancang. Tahapan-tahapan tersebut menyangkut seluruh 

proses baik yang berkenaan dengan dosen, mahasiswa, bahan, fasilitas 

pendukung, dan lain-lainnya yang tentunya seluruh proses tersebut diarahkan pada 

peningkatan mutu akademik mahasiswa baik pada tataran knowledge, attitude, 

maupun skillnya. Mutu akademik  yang menjadi sasaran utama adalah muara dari 

mutu proses pendidikan, alat, kurikulum dan fasilitas, yang tercermin pada mutu 

mengajar dosen, mutu bahan pelajaran dan mutu hasil belajar, sehingga akhirnya 

membentuk seperangkat kemampuan. 5 1 

Mutu akademik mahasiswa yang diperoleh melalui serangkaian program 

jurusan merupakan suatu hasil dari sebuah proses penyesuaian diri mahasiswa 

dengan spesifikasi keilmuan yang mereka tekuni dalam rangka memenuhi 

kebutuhan mereka dan para pelanggan pendidikan lainnya. Mutu tersebut 

tercermin dari seperangkat kemampuan (skill) yang mereka miliki setelah 

menempuh sebuah proses pendidikan dan pengajaran.  

                                                             
5 1 Buchari Alma, Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan, (Bandung: Al-Fabeta, 2005), 

h.125. 
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Peningkatan kualitas implementasi pengembangan sumber daya 

mahasiswa sangat ditentukan oleh kualitas peroses belajar mengajar (kuliah) yang 

dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa.  Selain pengetahuan dan kompetensi 

dasar paedagogisnya, sekurang-kurangnya dosen memiliki persepsi dan sikap 

terhadap sejumlah faktor  lain di luar dirinya yang turut memberi saham  terhadap 

kualitas mengajarnya. Dosen menyiapkan bahan kajian yang bermutu untuk 

mahasiswanya, di samping menyiapkan berbagai strategi dan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kemampuan mahasiswa. 

Sebagai pengelola pendidikan (dalam hal ini pihak jurusan), sebelum 

memasarkan jasa pendidikannya kepada konsumen, pengelola pendidikan harus 

memperhatikan dan meningkatkan jasa pendidikan, yaitu dengan meningkatkan 

mutu dosen, akademik, serta pelayanan yang diberikan kepada seluruh elemen 

yang terkait. Dengan meningkatkan aspek-aspek tersebut, maka lembaga 

pendidikan tersebut mempunyai daya tarik dan dapat dibanggakan. 

Selain itu, sebagai pelaksana seluruh proses dari program yang telah 

direncakanan untuk pengembangan sumber daya mahasiswa, tenaga pendidik 

(dosen) juga harus bermutu.  Tenaga pendidik (dosen) yang bermutu dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting. Sebab pendidikanlah yang 

dapat membentuk atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan 

adanya pendidik profesional, daya tarik lembaga pendidikan akan mudah didapat. 

Para mahasiswa cenderung suka dengan pendidik/dosen yang profesional. 

Pendidik profesional dapat mengelola pendidikan agar tidak monoton, mereka 

sering melakukan inovasi pembelajaran, baik pada metode maupun media 

pembelajarannya. 

 

C. Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dalam Mengembangkan 

Mutu Akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

Evaluasi pengembangan sumber daya mahasiswa sebagai bagian dari 

fungsi pengawasan (controlling) dalam perspektif manajemen. Tugas manajer 

(ketua Jurusan PBA) atau pimpinan lembaga pendidikan yang berhubungan secara 
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langsung dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu fungsi pengawasan, 

pembinaan, dan pengarahan.  Pengawasan (controlling) adalah fungsi manajemen 

yang berhubungan dengan pemantauan, pengamatan, pembinaan, dan pengarahan 

yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan. 

Berdasarkan temuan penelitian bahwa evaluasi program pengembangan 

sumber daya mahasiswa dilakukan dengan rapat rutin tiap semester, rapat yang 

bersifat tentatif, dan FGD untuk berbagai tahapan kegiatan. Seluruh kegiatan 

evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja dan capaian 

program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh dosen, staf, dan 

mahasiswa sebagai bagian yang terintegrasi dari seluruh program di jurusan PBA. 

Evaluasi program pengembangan sumber daya mahasiswa sebagai bagian 

dari fungsi pengawasan. Menurut Hikmat5 2 fungsi pengawasan berhubungan erat 

dengan fungsi directing atau commanding dalam mengendalikan penyelenggaraan 

organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga 

dapat menjamin berlangsungnya pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, berjalan lancar, dan memperoleh hasil yang 

maksimal.  

Directing juga sekaligus berfungsi menilai keberhasilan pelaksanaan tugas 

dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga pendidikan. Di 

samping memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, 

kekurangan, dan kekhilafan, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi 

para pihak, sehingga dapat mencegah kesalahan yang lebih jauh, juga 

mengembangkan situasi kerja yang lebih baik melalui pembinaan yang 

berkelanjutan. 

Evaluasi program yang dilakukan melalui rapat rutin tiap awal semester, 

rapat tentatif setiap tahapan kegiatan , dan melalui  Focus Group Discution (FGD) 

diarahkan untuk mengukur capaian program dan kinerja berbagai pihak yang telah 

diberi tugas dan tanggungjawab. Melalui evaluasi program pimpinan jurusan 

(ketua jurusan) memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program, dan 

memberikan arahan, masukan, dan bimbingan terhadap masalah-masalah atau 

                                                             
5 2 Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 138. 



66 
 

kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam pelaksanaan program pengembangan 

sumber daya mahasiswa tersebut. 

Langkah evaluasi tersebut sudah mencerminkan fungsi commanding yang 

dijalankan oleh ketua jurusan PBA. Menurut Hikmat5 3 bahwa commanding perlu 

diperankan oleh manajer atau pimpinan lembaga pendidikan dengan menekankan 

diri pada fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi pelayanan (service activity), yaitu kegiatan untuk penigkatan 

profesionalitasnya. 

2. Fungsi penelitian, yaitu untuk memperoleh data yang objektif dan 

relevan, misalnya untuk menemukan hambatan kerja, pemahaman 

rencana kerja, dan tata cara mempergunakan alat-alat atau fasilitas 

lembaga. 

3. Fungsi kepemimpinan, yaitu agar para pihak di organisasi/jurusan 

memiliki kecerdasan dalam memecahkam masalah yang berkaitan 

dengan pelaksanaan rencana kerja. 

4.  Fungsi manajemen, yaitu agar orang-orang yang dibina dan diarahkan 

memiliki kemampuan mengelola tugas dan kewajibannya dengan baik 

dan mengembangkan profesionalitasnya. 

5. Fungsi evaluasi, yaitu untuk mengevaluasi hasil atau kemajuan yang 

diperoleh. Evaluasi ditujukan untuk menemukan indikator-indikator 

kelemahan dan kekurangan semua hal yang berhubungan dengan 

kinerja lembaga pendidikan. 

6. Fungsi supervisi atau bimbingan, yaitu yang diarahkan sepenuhnya 

pada pola-pola pembinaan untuk mewujudkan tujuan lembaga 

pendidikan. 

7. Fungsi perbantuan, untuk membantu semua pihak yang dibina menuju 

sistem kerja yang optimal. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumya, bahwa evaluasi yang 

dilakukan oleh jurusan PBA diarahkan untuk perbaikan seluruh program yang 

dilaksanakan. Evaluasi program pengembangan sumber daya mahasiswa 

                                                             
5 3 Ibid, h. 138. 
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dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen jurusan, misalnya pada program 

praktikum evaluasi dilakukan oleh pihak jurusan dengan melibatkan dosen 

pembimbing lapangan, dari hasil evaluasi tersebut ditemukan beberapa hambatan 

yang muncul dalam pelaksanaan praktikum  dan sekaligus upaya-upaya 

mengatasinya. 

Proses evaluasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan tersebut dilakukan 

dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang sudah diskenario sebelumnya, yang 

tentunya merupakan bagian dari proses pengawasan profesional. Hal tersebut 

sebagaimana dinyatakan oleh Yuniarsih5 4 bahwa untuk keberhasilan proses 

pengawasan, terdapat prosedur yang harus dipertimbangkan sebagai tahapan atau 

langkah-langkah pengawasan; 1) Menetapkan standar, 2) Menilai dan mengukur 

hasil yang telah dicapai, 3) Membandingkan antara hasil pengukuran dengan 

standar, 4) Melakukan tindak lanjut (follow up)  disesuaikan dengan kondisi riil 

yang dicapai dari hasil penilaian.  

Dengan diterapkannya langkah-langkah tersebut di atas, Jurusan PBA 

telah dapat mengidentifikasi berbagai bentuk capaian kinerja dari seluruh program 

yang dilakukan. Rekonstruksi kurikulum berbasis KKNI yang telah dilaksanakan 

telah diimplementasikan untuk mahasiswa angkatan 2016/2017, sedangkan 

program perkuliahan reguler dan program praktikum berbasis produk  yang telah 

dilaksanakan menghasilkan berbagai hasil yang memuaskan baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif.  Secara kuantitatif, lulusan PBA telah mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan secara kualitatif, mahasiswa telah 

memiliki skill yang memadai untuk keterampilan berbahasa Arab. 

 

 

  

                                                             
5 4 Tjutju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia, .... h. 109. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pengembangan sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan 

mutu akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram dilakukan dengan perencanaan yang 

bersifat  proaktif. Perencanaan proaktif tersebut tercermin dalam berbagai 

kegiatan yaitu: a) rekonstruksi kurikulum berbasis KKNI dilakukan melalui 

FGD dan workshop kurikulum, b) perencanaan program perkuliahan reguler 

dilakukan secara integratif, dengan prosedur identifikasi ketersediaan dosen 

dengan bidang keilmuan yang diajarnya, penyusunan draf jadwal kuliah, 

opering mata kuliah, penyusunan jadwal kuliah tetap, sosialisasi jadwal 

kuliah, dan pelaksanaan kuliah reguler, dan c) perencanaan program 

praktikum Jurusan PBA berbasis produk dilakukan dengan tahapan; 

persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, editing, dan pelaporan. 

2. Implementasi pengembangan sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan 

mutu akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram dilakukan dengan: a) penerapan 

kurikulum berbasis KKNI untuk mahasiswa semester satu TA. 2016/2017,      

b) mengoptimalkan perkuliahan reguler dengan mendistribusikan mata kuliah 

kepada dosen pengampu yang sesuai dengan bidangnya, menyiapkan fasilitas 

pendukung, dan mengadakan kuliah umum/tamu dengan mendatangkan pakar 

dari pihak luar, dan c) pelaksanaan program praktikum dilakukan berbasis 

produk  dengan tiga tahapan yaitu praktik kalam 1, praktik kitabah 1, dan 

praktik qira’ah 2. Manajemennya ditangani oleh jurusan dan seluruh dosen 

dijadikan sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL). 

3. Evaluasi pengembangan sumber daya mahasiswa dalam mengembangkan mutu 

akademik di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
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Keguruan (FITK) IAIN Mataram dilakukan dengan rapat rutin tiap semester, 

rapat yang bersifat tentatif, dan FGD untuk berbagai tahapan kegiatan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian dan simpulan, maka peneliti memberikan 

saran-saran dalam rangka perbaikan sebagai berikut: 

1. Bagi ketua jurusan PBA dan sekretarisnya bahwa perencanaan atas 

program-program yang telah dibuat walaupun sudah mencerminkan 

visi, misi dan tujuan jurusan PBA, namun perlu dilakukan analisis 

lingkungan internal dan eksternal dengan lebih cermat. Analisis 

tersebut dapat berupa analisis SWOT untuk melihat kekuatan, 

kelemahan, tantangan, dan peluang yang dimiliki oleh jurusan PBA. 

Dengan demikian perencanaan program pengembangan sumber daya 

mahasiswa akan lebih sempurna dan selalu relevan dengan tuntutan 

banyak pihak.  

2. Bagi para dosen yang terlibat dalam berbagai kegiatan baik di 

perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi agar lebih 

memaksimalkan potensi yang dimiliki, agar sasaran pengembangan 

sumber daya mahasiswa dapat tercapai guna meng- upgrade 

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa selaku calon guru bahasa 

Arab. 

3. Bagi mahasiswa PBA yang menjadi sasaran pengembangan agar 

membantu dan berpartisipasi aktif dalam seluruh program yang sudah 

direncanakan oleh pihak jurusan, lebih-lebih di antara beberapa 

program yang dikembangkan ada yang masih baru, seperti kurikulum 

KKNI dan praktikum berbasis produk. Sehingga mahasiswa masih 

harus terus belajar dan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan 

kebijakan jurusan PBA. 
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INSTRUMEN OBSERVASI 

MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA  

(Studi Kasus Pengembangan  Mutu Akademik Mahasiswa 

Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Mataram) 
 

NO RAGAM SITUASI YANG DIAMATI KETERANGAN 

1. Keadaan fisik Jurusan PBA :  

a. Ruang kelas beserta sarana prasarana. 

b. Suasana kegiatan belajar mahasiswa 

c. Suasana kegiatan pengembangan mutu 

mahasiswa. 

d. Laboratorium bahasa 

e. Karya tulis mahasiswa 

Kegiatan yang dianggap perlu dan 

penting akan  diambil 

foto/gambarnya.   

2. Lingkungan Jurusan PBA: 

a. Aktivitas berbahasa mahasiswa sehari-

hari. 

b. Aktivitas berkomunikasi mahasiswa 

dengan dosen. 

c. Aktivitas berkomunikasi mahasiswa 

dengan teman sejawat.   

3. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi  pengembangan mutu akademik 

mahasiswa:  

a. Rapat sosialisasi. 

b. Rapat pembagian tugas dosen. 

c. Pelaksanaan program pengembangan. 

d. Proses pembimbingan mahasiswa oleh 

dosen. 

e. Rapat evaluasi program pengembangan. 

f. Tindak lanjut hasil evaluasi. 

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA MENDALAM 

 

MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA  

(Studi Kasus Pengembangan  Mutu Akademik Mahasiswa 

Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Mataram) 
 

SUB FOKUS 

PENELITIAN 

ASPEK/ 

INDIKATOR 

PERTANYANAN 

PENELITIAN 
INFORMAN 

Perencanaan 

pengembangan mutu 

akademik 

1. Prosedur 

perencanaan 

pengembangan mutu 

akademik.  

2. Sistem perencanaan 

pengembangan mutu 

akademik. 

3. Pengembangan 

bidang keahlian 

jurusan.  

 

 

1. Bagaimanakah 

prosedur perencanaan  

pengembangan mutu 

akademik yang 

dikembangkan di 

Jurusan PBA?  

2. Bagaimanakah  

sistem 

pengembangan mutu 

akademik di Jurusan 

PBA?  

3. Bagaimanakah 

proses 

pengintegrasian 

antara bidang 

keahlian dengan 

program 

pengembangan? 

5. Apa tujuan 

pengembangan mutu 

akademik bagi 

mahasiswa? 

 

 

1. Ketua Jurusan PBA 

2. Sekretaris Jurusan 

PBA 

3. Dosen PBA. 

4. Co-asisten 

5. Mahasiswa PBA. 

Pelaksanaan  

pengembangan mutu 

akademik 

1. Prosedur 

pelaksanaan  

pengembangan mutu 

akademik  

2.  Pembagian tugas 

(job description) 

pengembangan mutu 

akademik bagi dosen. 

3. Pengelompokan  dan 

penjadwalan 

mahasiswa. 

4. Penentuan 

arah/materi program 

pengembangan mutu 

akademik. 

 

1. Bagaimanakah 

prosedur pelaksanaan 

pengembangan mutu 

akademik yang 

dilakukan oleh 

Jurusan PBA? 

2. Bagaimanakah 

jurusan PBA 

membagi tugas dan 

tanggung jawab 

kepada dosen dalam 

pengembangan mutu 

akademik? 

3. Bagaimanakah 

Jurusan PBA 

mengelompokkan 

dan menjadwalkan 

mahasiswa ? 

4. Bagaimanakah 

 



Jurusan PBA 

menentukan arah dan 

materi 

pengembangan? 

Evaluasi 

pengembangan mutu 

akademik 

1. Prosedur evaluasi  

pengembangan mutu 

akademik. 

2. Teknik evaluasi 

pengembangan mutu 

akademik. 

3. Tindak lanjut hasil 

evaluasi program.  

 

1. Bagaimanakah 

prosedur evaluasi 

pengembangan mutu 

akademik yang 

dilakukan oleh 

Jurusan PBA? 

2. Bagaimanakah 

teknik evaluasi 

pengembangan mutu 

akademik yang 

dilakukan oleh 

jurusan PBA? 

3. Bagaimana Jurusan 

PBA 

menindaklanjuti hasil 

evaluasi program ? 

5. Apakah hasil 

evaluasi dijadikan 

sebagai feed back 

untuk merancang 

program berikutnya? 

 

 

 



INSTRUMEN  DOKUMENTASI 

MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA  

(Studi Kasus Pengembangan  Mutu Akademik Mahasiswa 

Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Mataram) 
 

NO JENIS DOKUMEN 

1. Manajemen: 

a. Rumusan visi dan misi  

b. Kebijakan Jurusan PBA 

c. Notulen dan agenda rapat Jurusan PBA. 

2. Data Mahasiswa:  

a. Jumlah kelas dan jumlah mahasiswa  

b. Kelompok kajian mahasiswa 

c. Kegiatan mahasiswa 

3. Data ketenagaan: 

a. Data dosen Jurusan PBA. 

b. Keterlibatan dosen dalam program jurusan. 

4. Organisasi: 

a. Struktur organisasi Jurusan PBA. 

b. Kumpulan surat-surat keputusan dan surat tugas 

5. Pedoman  pengembangan mahasiswa: 

a. Tujuan pengembangan mutu akademik mahasiswa.  

b. Deskripsi program pengembangan . 

c. Program kemahasiswaan yang dikelola Jurusan 

6. Sarana Prasarana Jurusan PBA: 

a. Gedung dan ruang kuliah 

b. Sarana dan alat-alat pembelajaran  

c. Sarana dan fasilitas penunjang lainnya 

7. Proses pelaksanaan pengembangan : 

a. Waktu pengembangan 

b. Materi pengembangan 

 



FOTO-FOTO KEGIATAN (DOKUMENTASI) 

 

 

 

 

 

Rapat dan FGD Penyusunan 

Kurikulum Berbasis KKNI 

Rapat Dosen Jurusan PBA 

Rapat dan FGD Penyusunan 

Kurikulum Berbasis KKNI 



 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana Pembekalan Praktikum Jurusan PBA 

Diskusi Kelompok Mahasiswa 

Diskusi Kelompok Mahasiswa 
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