
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesiannya. Sejalan dengan tuntutan global, peran dan tanggung jawab dosen 

pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut dosen untuk 

senantiasa melakukan berbagai peningkatan penguasaan kompetensi dosen. 

Pendidikan tinggi adalah sarana untuk menumbuh kembangkan kualitas 

sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi 

tantangan global. Tuntutan globalisasi menuntut semua pihak untuk dapat 

beradaptasi dengan kata lain meningkatkan mutu Perguruan Tinggi agar dapat 

bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.  

Dalam pengelolaan perguruan tinggi terdapat 3 (tiga) unsur utama yaitu 

Dosen, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa. Dosen merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi dosen pada 

perguruan tinggi. Tenaga Pendidik bertugas melaksanakan administrasi, 

pengelolaan, pengembangan,  pengawasan, dan pelayan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan. Mahasiswa pada tingkat perguruan 

tinggi adalah mahasiswa. 

Sesuai diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen adalah dosen profesional dan 

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian kedudukan 

dosen sebagai tenaga professional pada jenjang perguruan tinggi sangatlah 
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penting, diperlukan kompetensi yang sesuai dengan bidang dan tanggung 

jawabnya agar mampu melaksanakan tugas dosen dengan baik. Tugas utama 

dosen tersebut adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pengajaran/pendidikan, penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Untuk 

memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan 

profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan 

pengembangan kasrir dosen dilaksanakan dengan cara penugasan kenaikan 

pangkat dan promosi.  

Untuk itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2009 menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang 

dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Sumber daya manusia merupakan asset suatu perusahaan/instansi yang 

besar, yang dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Menurut 

Tb.Hasanuddin (2003:1) masalah peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi 

sebagai salah satu masalah kualitas tergantung pada dukungan sumber daya 

dosen, selaku unsur pimpinan , selaku unsur pelaksana akademik, dan selaku 

dosen yang melaksanakan tugas pendidikan, tugas penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Bagi suatu Perguruan Tinggi, salah satu pihak yang berperan 

strategis dalam meningkatkan kemajuan dan kualitas lembaga tersebut adalah 

kinerja dosen (lecturer). Maka dari itu dosen merupakan orang yang sangat 

berperan penting dalam proses belajar dan mengajar disuatu universitas. 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban 

melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran; Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; Bertindak objektif dan tidak diskriminatif 

atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, 

atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; Menjunjung 
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tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai 

agama dan etika; dan Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

Selain tugas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, dosen 

pun mempunyai kualifikasi persyaratan yaitu : Pendidikan dosen yang minimum 

sarjana (S1) untuk program diploma (DIII), program magister (S2) untuk program 

sarjana (S1), dan program doktor (S3) untuk program magister (S2). Selain 

kualifikasi tersebut dosen harus memilik sertifikat kompetensi sesuai dengan 

tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. 

Maka berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ada 4 (empat) 

kompetensi yang harus dikuasai oleh dosen agar memenuhi standar dosen, 

kompetensi yang dimaksud tersebut yaitu meliputi; kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Universitas Widyatama, dengan sektor pendidikannya sangat penting 

mempunyai tenaga pengajar atau dosen yang berkompeten dalam bidangnya 

masing-masing untuk menjalankan job description (deskripsi jabatan) yang 

diberikan pada para dosen, sehingga perusahaan dapat meningkatkan daya saing 

untuk menyaingi perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama.  

Setiap dosen pada Universitas Widyatama khususnya dosen Fakultas 

Bisnis dan Manajemen (FBM) mempunyai Jabatan fungsional dosen atau jabatan 

akademik dosen, Jabatan akademik dosen tersebut adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam 

satu-satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada 

keahlian tertentu serta bersifat mandiri, berikut adalah jabatan akademik yang di 

duduki oleh dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen (FBM): 
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Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Jumlah Dosen FBM dan Jumlah 

Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Manajemen (FBM) 

  

Sumber  : Biro SDM Universitas Widyatama 

Berdasarkan data tersebut jumlah dosen pada periode 2011-2012 ke 

periode 2012-2013 hanya bertambah sebanyak 7 dosen, sedangkan pada periode 

tersebut jumlah mahasiswa meningkat cukup drastis yaitu bertambah sebanyak 

197 mahasiswa. Pada periode 2012-2013 ke periode 2013-2014 jumlah dosen 

hanya bertambah sebanyak 5 dosen, sedangkan pada periode tersebut jumlah 

mahasiswa meningkat drastis yaitu bertambah sebanyak 270 mahasiswa. 

Tabel 1.1 

Jabatan Akademik Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen (FBM) 

No Jabatan Akademik Jumlah 

1 Guru Besar 2 

2 Lektor Kepala 10 

3 Lektor 11 

4 Assisten Ahli 27 

5 Tenaga Pengajar 30 

    Sumber: Biro SDM Universitas Widyatama  
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Berdasarkan data tersebut jabatan akademik dosen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen (FBM) dengan jumlah dosen terbanyak adalah Tenaga Pengajar yang 

berjumlah 30 dosen. Disini telihat bahwa jabatan Tenaga Pengajar atau jabatan 

akademik yang  paling rendah yang terbanyak di duduki oleh dosen Fakultas 

Bisnis dan Manajemen (FBM), maka perlu segera adanya peningkatan keahlian 

dan kompetensi untuk meningkatkan jabatan akademik para dosen tersebut dan 

agar kualitas pendidikan di Universitas Widyatama atau di Fakultas Bisnis dan 

Manajemen menjadi semakin lebih baik. 

Maka dapat di simpulkan adanya masalah dari data tersebut karena masih 

banyaknya jumlah jabatan Tenaga Pengajar maka kompetensi dosen sebaiknya 

segera dipersiapkan dengan baik, agar dosen dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi  ,dan mempunyai kinerja 

yang unggul. Kompetensi itu ditinjau dari kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Berdasarkan data tersebut, oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mengangkat judul penelitian yang berjudul “Analisis Profil Kompetensi 

Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Profesional, Dan Kompetensi 

Pedagogik Pada Dosen Yang Berkinerja Unggul (Studi Kasus pada Dosen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama)”.   

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Didasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

diatas, maka dapat didefenisikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi profil kompetensi dosen melalui (kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi 

pedagogik) yang menyebabkan dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen di 

Universitas Widyatama berkinerja unggul?  

2. Adakah perbedaan kompetensi dosen fakultas bisnis dan manajemen di 

Universitas Widyatama secara signifikan antara yang berkinerja unggul 

dan yang berkinerja rata-rata. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data, informasi, dan 

masalah yang berkaitan dengan profil kompetensi dosen fakultas bisnis dan 

manajemen pada universitas widyatama : 

1. Untuk mengidentifikasi profil kompetensi dosen melalui (kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi 

pedagogik) yang menyebabkan dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen di 

Universitas Widyatama berkinerja unggul. 

2. Untuk menganalisis adanya perbedaan profil kompetensi dosen Fakultas 

Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama secara signifikan antara 

yang berkinerja unggul dan berkinerja rata-rata. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Dalam melakukan penelitian penulis mengharapkan agar penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Perusahaan, yang menjadi objek penelitian, Diharapkan dari hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat 

bagi universitas yang berkaitan dengan kompetensi dosen. Diharapkan 

pula penelitian ini dapat menjadi landasan untuk menentukan langkah 

dalam meningkatkan kompetensi dosen sebagai komponen penting untuk 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

2. Penulis, diharapkan penelitian ini memperluas wawasan berpikir penulis 

dalam masalah manajemen sumber daya manusia di perusahaan, 

khususnya mengenai profil kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik pada dosen yang 

berkinerja unggul.  

3. Pihak lain, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bacaan 

dan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkannya, khususnya mengenai 

profil kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, 

dan kompetensi pedagogik pada dosen yang berkinerja unggul.  
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam memperoleh data-data yang diperlukan di dalam penyusunan 

skripsi ini penulis melakukan penelitian di Universitas Widyatama Jl. Cikutra No. 

204A, Bandung 40125. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan 

Oktober sampai dengan selesai.  

 

 

 

 


