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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Internet

2.1.1 Defenisi Internet

Dikutip dari buku Rusman (2012) internet atauinterconnection and

networking didefinisikan dua komputer atau lebih yang memiliki konektivitas

membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer didunia secara

global (internasional), yang saling berinteraksi dan bertukar informasi.Menurut

Tracy Laquey (1997) dalam Rusman, 2012 bahwa internet merupakan jaringan

longgar dari ribuan jaringan komputer yang menjangkau jutaan orang diseluruh

dunia.

Pengertian internet juga mencakup perangkat lunak berupa data yang

dikirim dan disimpan sewaktu-waktu dapat diakses. Beberapa komputer yang

saling berhubungan satu sama lain dapat menciptakan fungsi sharing yang

sederhana, hal ini dapat disebut sebagai jaringan (networking).

Fungsi sharing yang tercipta melalui jaringan tidak hanya mencakup

fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan, seperti printer atau modem, maupun

yang berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu.

Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol

standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan

mengalamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang

diizinkan, penanganan kesalahan (error handling), lalu lintas pesan dan standar

komunikasi lainnya.Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP/IP

(Transmission Control Protocol/ Internet Protocol).Protokol ini memiliki

kemampuan untuk bekerja diatas segala jenis komputer tanpa terpengaruh oleh

perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan.

Sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung kejaringan yag

memiliki nama domain dan alamat IP dalam bentuk numerik dengan format

tertentu sebagai pengenal. Internet juga memiliki gateway ke jaringan dan layanan

yang berbasis protokol lainnya.
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2.1.2 Sejarah Perkembangan Internet

Sejarah terciptanya internet pada awalnya internet itu sendiri merupakan

suatu jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika

diawal tahun 1969 dengan nama ARPANET (Advanced Research Projects

Agency). ARPANET dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan

computer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi disatu titik yang

dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan. Dengan cara ini

diharapkan apabila satu bagian dari jaringan teputus, maka jalur yang melalui

jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan kesaluran lainnya.

Diawal tahun 1980-an ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu

ARPANET dan Milnet (sebuah jaringan militer).Akan tetapi keduanya

mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat

dilakukan.Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA internet, yang

kemudian disebut internet saja. Sesudahnya, internet mulai digunakan untuk

kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi,

masing-masing UCLA, University of California at Santa Barbara, University of

Utah dan Stanford Research Institute. Ini disusul dengan dibukanya layanan

Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer

pribadi (PC). Berikutnya, protokol standar TCP/ IP mulai  diperkenalkan pada

tahun 1982, disusul dengan penggunaan sistem DNS (Domain Name Service)

pada tahun 1984.

Di tahun 1986 lahir National Science Foundation Network (NSFNET) yang

menghubungkan para periset diseluruh negeri dengan 5 buah pusat super

komputer.Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai

jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium-

konsorsium riset.NSFNET kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai

jaringan riset utama di amerika hingga pada bulan maret 1990 ARPANET secara

resmi dibubarkan.Pada saat NSFNET dibangun, berbagai jaringan internasional

didirikan dan dihubungkan ke NSFNET. Australia. Negara-negara Skandinavia,

Inggris, Prancis, Jerman, Kanada dan Jepang segera bergabung kedalam jaringan

ini.
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Pada awalnya, intrnet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi

remote access, email messaging, maupun diskusi melalui newsgroup.Layanan

berbasis grafis seperti World Wide Web (WWW) saat itu masih belum ada, yang

ada hanyalah layanan yang disebut Gopher yang dalam beberapa hal mirip seperti

web yang kita kenal saat ini, kecuali sistem kerjanya yang masih berbasis teks.

Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika World Wide Web mulai

dikembangkan oleh CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss)

berdasarkanproposal yang dibuat oleh Tim Bernes-Lee. Namun demikian, WWW

browser yang pertama baru lahir dua tahun kemudian tahun 1992 dengan nama

Viola. Viola diluncurkan oleh Pie Wie dan didistribusikan bersama CERN

WWW.Tentu saja web browser yang pertama ini masih sederhana, tidak

secanggih browser modern yang kita gunakan saat ini.

Terobosan berarti lainnya terjadi pada tahun 1993 ketika InterNIC didirikan

untuk menjalankan layanan pendaftaran domain.Bersaan dengan itu, gedung putih

(white house) mulai onlaine di internet dan pemerintah Amerika Serikat

meloloskan National Information Infrastructure Act.Penggunaan internet secara

komersial dimulai pada tahun 1994 dipelopori oleh perusahaan Pizza Hutn

Internet Banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Setahun kemudian,

Compuserve, America Online dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke

internet bagi masyarakat umum.

Sementara itu, di Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial

pada sekitar tahun 1994.Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti

Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet

melalui gateway yang menghubungkan Universitas dengan network diluar negeri.

2.1.3 Fungsi Internet

Internet telah memberikan pengaruh yang demikian besar bagi masyarakat

untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan.Manfaat internet menurut

Hardjito (2002) dalam Rusman (2012) bahwa manfaat internet lebih banyak

disebabkan oleh kecepatan, kemudahan, murah dan canggih. Pemakai lebih

cenderung menggunakan internet untuk kebutuhan e-mail dan browsing, padahal
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kemampuan dan fasilitas dari internet lebih dari itu. Transfer pengetahuan yang

dimungkinkan melalui internet justru bisa jauh lebih efektif sekaligus efesien

untuk membentuk intelektual manusia muda dan masa depan.

Fungsi dasar internet menurut Sidharta (1996) dalam Rusman (2012) adalah

untuk:

a. Pelayanan mail (SMTP: Simple Mail Transfer Protocol), yaitu pelayanan

untuk mengirim dan menerima pesan-pesan. Setiap pesan dikirim dari

satu sistem ke sistem lain. Dibelakang layer, pelayanan mail memastikan

bahwa pesan-pesan dikirim dan diterima secara lengkap pada alamat

yang benar. Apabila terjadi kesalahan, pengirim akan menerima pesan

yang menunjukkan bahwapesannya belum atau tidak dapat diterima oleh

si penerima pesan.

b. Pelayanan telnet (HTTP: Hyper Text Transfer Protocol) yaitu pelayanan

yang memberi kesempatan kepada pemakai internet untuk menghubungi

suatu sistem yang terletak ditempat yang jauh

c. Pelayanan FTP (File Transfer Protocol) yaitu pelayanan yang

memberikan kesempatan kepada pemakai internet untuk mentransfer file

dari satu sistem ke sistem yang lain. Proses ini disebut juga sebagai

downloading.

d. Pelayanan client/ server, yaitu suatu sistem yang didukung oleh program

server. Misalnya Gopher, white pages, yellow pages, dll.

2.1.4 Manfaat Internet

Secara umum, manfaat yang bisa diperoleh dalam mengakses internet antara

lain (Febriansyah, 2009):

1. Mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi

kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani dan sosial.

2. Mendapatkan informasi untuk kehidupan professional, seperti sains dan

teknologi, perdagangan, saham, komuditas, berita bisnis, asosiasi

profesi, asosiasi bisnis dan berbagai forum komunikasi.
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3. Sebagai sarana untuk kerja sama antar pribadi atau kelompok tanpa

mengenal jarak dan waktu, batas Negara, ras, kelas ekonomi, ideologi

atau faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran.

4. Sebagai sarana bisnis, termasuk iklan dan publikasi secara online, bisnis

baru (koneksi ke internet dan web page), alternatif cetak jarak jauh, jenis

layanan baru untuk pelanggan, jasa surat elektronik dan bulletin board.

5. Sebagai media komunikasi termasuk untuk mengikuti perkembangan

teknologi, menjembatani lembaga pemerintahan, universitas, sekolah,

laboratorium dan penelitian

6. Sebagai penunjang sistem pendidikan jarak jauh

7. Sebagai sarana hiburan dan hobi

8. Dapat menekan biaya administrasi pengiriman pesan, fax, gambar dan

biaya cetak

9. Dapat memperluas wawasan masyarakat

10. Merupakan sarana diskusi global bagi para professional, peneliti, pelajar

dan mahasiswa juga masyarakat umum.

2.1.5 Aplikasi Internet

Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk

berbagai keperluan. Aplikasi internet cukup banyak sehingga mampu memberikan

dukungan bagi keperluan militer, akademis, kalangan media massa, maupun

kalangan bisnis. Beberapa aplikasi internet yang sering digunakan antara lain

(Febriansyah, 2009):

1. Browser

Browser adalah melihat situs yang ada di internet. aplikasi yang

digunakan untuk browsing adalah Word Wide Web (WWW). Adapun

informasi yang diletakkan di WWW disebut “HomePage” dan setiap

HomePage mempunyai alamatnya masing-masing.

2. Electronic Mail (E-Mail)

Adalah surat elektronik yang dikirimkan melalui internet. dengan

fasilitas ini, orang bias mengirim atau menerima surat dari dan ke
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pengguna internet di seluruh dunia.keunggulan dari e-mail adalah proses

pengiriman dan penerimaan lebih cepat dan biayanya relatif lebih murah

dibandingkan dengan surat via pos maupun faks.

3. Mailing List (Milis)

Adalah ajang berdiskusi dalam kelompok melalui e-mail. Melalui milis,

orang bias berdiskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok.

Setiap e-mail yang dikirim ke alamat milisakan dikirimkan keseluruh

alamat e-mail yang terdaftar sebagai anggota milis tersebut. Fasilitas ini

digunakan oleh kelompok, organisasi, atau instansi tertentu untuk

bertukar informasi dan berdiskusi sesama anggota.

4. File Transfer Protocol (FTP)

Adalah mekanisme transfer data di internet. Melaluisoftware FTP, orang

dapat mengirim data atau file dari satu komputer ke komputer lain.

Proses mengirimfile dari komputer kita kekomputer lain disebut upload.

FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk

kepentingan pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui

jaringan internet.

5. Chat Groups

Adalah forum untuk pemakai internet agar dapat saling berdiskusi atau

berbincang-bincang dengan pemakai internet lain. Program aplikasi ini

biasa disebut Internet Relay Chat (IRC). Disini pengguna berbicara

melalui tombol keyboard komputer dan harus mengadakan hubungan

dengan IRC server

2.1.6 Sumber Informasi pada Internet

Sumber informasi merupakan suatu sarana penyimpanan informasi. Dalam

kehidupan sehari-hari, informasi dapat ditemukan dimana saja, seperti dirumah,

tempat ibadah, sekolah, perpustakaan, internet dan lain sebagainya. Setiap saat

dapat tercipta informasi baru yang merupakan masukan dari berbagai sumber

seperti hasil penelitian, ide, pengalaman dan lain-lain, selanjutnya temuan-temuan

informasi tersebut memerlukan wadah untuk penyimpanan. Media internet
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menyediakan banyak tempat untuk penyimpanan dan penyebarluasan temuan

informasi. Internet sebagai sumber informasi memiliki banyak alat bantu yang

disebut dengan aplikasi dalam menyebarluaskan informasi yang tersimpan dalam

data basenya. Adapun alat bantu yang dimaksudkan berupa aplikasi yang disebut

dengan Search Engine, Engine, Web Log, News Group, Massege Board, Website,

dan lain-lain. Dengan alat-alat bantu tersebut diharapkan pengguna dapat

menemukan informasi yang dibutuhkan, misalnya seperti informasi hiburan,

pendidikan, berita, jurnal, informasi bisnis dan lain sebagainya sesuai kebutuhan

pengguna informasi.Search Engineatau disebut juga dengan mesin pencari, alat

bantu ini merupakan sumber informasi utama pada internet karena dapat

membantu penelusuran dengan hasil penelusuran maksimal. Dan dapat

menemukan informasi dalam bentuk artikel, file, dokumen elektronik dan juga

database. Searchenginedapat melakukan penelusuran informasi dalam berbagai

topik pencarian dan menampilkan hasil temuan dengan kecepatan yang tinggi.

Pada internet terdapat banyak sekali search engineyang dapat dijadikan pilihan

untuk mencari informasi yang dibutuhkan, misalnya ada Google, Yahoo, MSN,

Alta Vista, Wikipedia, Deja News, Excite, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Banyak situs web yang menawarkan berlangganan majalah yang

ditunjukkan melalui catalog onlinedan informasi ini dapat diperoleh melalui

enginesebagai alat bantunya. Selain engine,web logjuga merupakan sumber

informasi yang dapat membantu pencari informasi dalam menemukan informasi

yang dibutuhkan. Web logmerupakan informasi yang dibuat oleh personal yang

cenderung dibuat untuk dibaca oleh orang lain, atau dengan kata lain web logjuga

dijadikan pilihan berbagai orang untuk memberikan informasi atau membagi

informasi kepada orang lain.News Groupdan Massage Boardjuga merupakan alat

bantu yang digunakan sebagai mediasharinginformasi, diskusi dan bertukar ilmu

pengetahuan, namun kegiatan ini biasanya dilakukan dalam komunitas yang sama

atau seprofesi, sehingga akan dapat lebih mudah menemukan informasi secara

cepat.Di internet terdapat beragam jenis informasi, ada yang bersifat ilmiah dan

non ilmiah dengan tujuan seluruh aspek kegiatan kehidupan dan disajikan dengan

beragam, ada dengan visual, audiovisual dan multimedia.
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2.2 Kinerja Dosen

2.2.1 Pengertian Kinerja Dosen

Kinerja atau performance menurut Prawirosentono (dalam meflinda, 2010)

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Mitchel, T.R dan Larson mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil

interaksi antara motivasi dan ability. Sedangkan penilaian kinerja menurut

Sastrohadiwiryo adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilai untuk

menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja

dengan uraian/ deskripsi pekerjaan dalam suatu priode tertentu, biasanya setiap

akhir tahun. Selanjutnya yang dimaksud kinerja dosen adalah kemampuan untuk

melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dimiliki dosen dalam menyelesaikan

suatu pekerjaan (Meflinda, 2010).

Dalam undang-undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan

bahwa dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama

mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat.

Sebagai tenaga professional, menjadi dosen merupakan pekerjaan yang

harus dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui pendayagunaan keahlian,

kemahiran ataupun keterampilan yang memenuhi standar mutu yang sesuai

dengan pekerjaandan atas dasar itu ia berhak mendapatkan penghidupan yang

layak dengan pekerjaannya.

Dosen sebagai pendidik professional dan ilmuan di perguruan tinggi harus

memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu (Meflinda, 2010):

a. Kompetensi professional, yaitu dosen harus memiliki keluasan wawasan

akademik dan kedalaman pengetahuan terhadap materi keilmuan yang

ditekuninya.
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b. Kompetensi pedagogik, yaitu dosen harus menguasai berbagai macam

pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang

sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswanya.

c. Kompetensi kepribadian, dosen harus dapat menampilkan dirinya

sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan yang

tinggi terhadap profesinya.

d. Kompetensi sosial, yaitu dosen harus memiliki kemampuan untuk

menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan

mampu bekerja dalam tim.

e. Kompetensi institusional, yaitu dosen memiliki pemahaman tentang

wawasan keislaman, bahasa asing, dan terhadap visi, misi, tujuan,

sasaran, memiliki jaringan kerjasamadalam mendukung orientasi

pengembangan almamater yang berbasis perguruan tinggi islam.

2.2.2 Beban Kerja Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan

akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban

khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya

untuk mencerahkan masyarakat.

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan

Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan

paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi

akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut (Pedoman BKD Dikti, 2010):

a. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan

dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang

bersangkutan

b. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan
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oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain

sesuai dengan peraturan perundang undangan

c. Tugas penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan

sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan

d. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang

paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS

e. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-

kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada

dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen yang mendapat

penugasan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi sampai dengan tingkat jurusan

diwajibkan melaksanakan Dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3

(tiga) SKS.

2.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dosen

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen dalam Pasal 3 ayat 1 dikemukakan mempunyai kedudukan sebagai

tenaga professional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Lebih jauh dikemukakan bahwa dosen adalah

pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menstransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas utama dosen adalah sebagai pendidikan. Sebagai pendidik dosen

mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mendidik mahasiswa menjadi

individu yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang berguna bagi

kehidupannya dan diperlukan untuk memasuki dunia kerja, melalui

kemampuannya mengajar berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, di

samping tanggung jawab dalam bentuk sikap dan perilaku yang benar dan tidak

benar dalam bertindak melalui sifat ketauladannya sebagai manusia yang

bermoral.
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Selain itu tugas dan tanggung jawab dosen adalah menumbuh kembangkan

sikap ilmiah melalui penanaman rasa ingin tahu, baik untuk diri sendiri maupun

orang lain. Hal ini disebabkan karena rasa ingin tahu tersebut merupakan dasar

bagi seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara intelektual.Sesuai dengan

hakikat ilmu itu sendiri, yaitu selalu mencari kebenaran yang merupakan landasan

penelitian.

Tugas dan tanggung jawab dosen tidak hanya sebagai pendidik danpeneliti

tetapi juga berperan sebagai penyebar informasi dan agen pembaharuan,yang

mana sejalan dengan fungsi Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan.Tugas

dan tanggung jawab dosen yang diamanatkan dalam Tri Dharma Perguruan

Tinggi mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, dankegiatan pengabdian

kepada masyarakat (Pedoman BKD UIN Suska Riau, 2011), sebagai berikut:

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakankegiatan pokok yang

wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang strata 1. Dosen yang sudah

meraih gelar akademik tertinggi sebagai guru besar atau professor tetap

harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus

dosen wajib memberikan kuliah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 SKS

setiap semester, baik di fakultasnya sendiri maupun difakultas lain, pada

jenjang strata 1 (S1), strata 2 (S2), maupun strata 3 (S3).

Adapun tugas pendidikan dan pengajaran secara umum dapat

dilakukan oleh dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan menguji

b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktek

keguruan, praktek bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi

pengajaran.

c. Membimbing seminar mahasiswa.

d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Nyata

(PKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi

(PLP), dan Kerja Praktek (KP).
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e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk

membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir.

f. Menguji pada ujian akhir/ munaqosyah.

g. Mengembangkan program perkuliahan.

h. Mengembangkan bahan pengajaran.

i. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan

kemahasiswaan.

j. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya.

k. Melaksanakan kegiatan datasering, sabbatical leave, dan

pencangkokan dosen.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan datasering, sabbatical leave,

dan pencangkokan dosen diatur melalui peraturan pimpinan (UIN Suska

Riau). Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan

sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan team teaching.

Teknis pengaturan sistem perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran

SKS pada masing-masing dosen diatur lebih lanjut melalui peraturan

pimpinan (UIN Suska Riau).

2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh

dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara

mandiri maupun oleh lembaga, dengan bobot sekurang-kurangnya 3 SKS

setiap semester. Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib

dilakukan dosen dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagaimana

berikut:

a. Menghasilkan karya penelitian

b. Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah

c. Mengedit/ menyunting karya ilmiah

d. Membuat rancangan, karya teknologi dan karya seni

e. Menyampaikan makalah ilmiah, pembicara pada seminar-seminar

(temu ilmiah)
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3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setap

dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan

oleh setiap perguruan tinggi atau melalui lembaga lain sebanyak-banyaknya

setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu tahun. Tugas pengabdian wajib

dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang

dimanfaatkan oleh masyarakat

b. Memberi latihan/ penataran/ penyuluhan/ ceramah kepada

masyarakat

c. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau

kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah

dan pembangunan

d. Membuat/ menulis karya pengabdian kepada masyarakat

2.2.4 Tujuan Penilaian Kinerja Dosen

Dalam perkembangan yang kompetitif dan mengglobal, setiap lembaga

perguruan tinggi membutuhkan personil, terutama tenaga dosen yang berprestasi

tinggi. Pada saat yang sama setiap personil memerlukan umpan balik atas kinerja

mereka sebagai pedoman bagi tindakan-tindakan mereka pada masa yang akan

datang oleh karena itu penilaian yang dilakukan seharusnya menggambarkan

kinerja personil. Hasil penilaian kinerja dapat menunjukkan apakah SDM yang

ada telah memenuhi tuntutan yang dikehendaki lembaga, baik dilihat dari kualitas

maupun kuantitas.Informasi dalam penilaian kinerja personil merupakan refleksi

dari berkembang tidaknya lembaga.

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang

digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan

dengan pekerjaan, perilaku dan hasil. Dengan demikian, penilaian prestasi

merupakan hasil kerja personil dalam lingkup tanggung jawabnya.

Penilaian terhadap kinerja dosen dilakukan dengan tujuan sebagai berikut

(Pedoman Penilaian Kinerja Dosen UPI, 2009):
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1. Untuk mengetahui tingkat prestasi kerja

2. Pemberian penghargaan yang serasi, misalnya: tunjangan prestasi,

insentif, kenaikan gaji, pengembangan karier, kesempatan mengikuti

pendidikan tambahan

3. Mendorong pertanggung jawaban atau akontabilitas kinerja dosen

4. Meningkatkan motivasi dan etos kerja dosen

5. Meningkatkan komunikasi antara dosen dengan pimpinan universitas

melalui diskusi yang terkait dengan peningkatan kinerja dosen

6. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari dosen untuk

memperbaiki lingkungan kerja, sistem pembinaan, dan sarana

pendukung

7. Sebagai salah satu sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan

pengembangan dosen

8. Membantu dalam penetapan tugas mengajar atau dalam mengampu

suatu mata kuliah

9. Sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan gaji, insentif, kompensasi, dan berbagai imbalan lainnya

10. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja dosen

11. Sebagai alat untuk membantu dosen dan mendorong dosen untuk

mengambil inisiatif dalam upaya memperbaiki kinerja

12. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan SDM,

seperti seleksi, rekruetment serta pelatihan dan pengembangan

13. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja

dosen menjadi lebih baik

14. Kepentingan pemberhentian, pemberian sangsi atau penghargaan

2.2.5 Sasaran Evaluasi Kinerja Dosen

Salah satu tugas dan tanggung jawab dosen sebagaimana diamanatkan

dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 1999, adalah melaksanakan pendidikan

dan pengajaran. Tugas ini merupakan tugas utama seorang dosen yang harus

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena sebagai realisasi dari tugas utama
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suatu perguruan tinggi, yaitu melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar

dalam upaya mendidik mahasiswa.

Sebagai pendidik, dosen mengemban tugas dan tanggung jawab untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa, baik segi pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai

dengan tugas utama dosen sebagai pendidik dan pengajar, maka yang menjadi

sasaran evaluasi kinerja dosen meliputi(Pedoman Penilaian Kinerja Dosen UPI,

2009):

1. Persiapan atau perencanaan pembelajaran yang dilakukan dosen, seperti

penyusunan pengembangan SAP, silabus, Handout perkuliahan.

2. Pelaksanaan pembelajaran, antara lain kemampuan dalam penyampaian

materi pelajaran, penguasaan materi, penggunaan alat bantu pendidikan,

manajemen kelas, pemberian tugas-tugas perkuliahan, penggunaan

metoda pembelajaran

3. Evaluasi hasil belajar, antara lain penetapan alat atau jenis evaluasi yang

digunakan, kesesuaian penggunaan jenis evaluasi dengan tujuan

pembelajaran, relevansi antara soal dengan materi perkuliahan yang

disampaikan mahasiswa

4. Kemampuan dosen dalam menjalin atau berinteraksi dengan siswa,

memotivasi siswa, membantu siswa yang mengalami masalah dalam

belajar

2.2.6 Jenis Evaluasi Kinerja Dosen

Evaluasi kinerja dosen dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu:

1. Ditinjau dari ruang lingkupnya

Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan jurusan untuk menilai

dosen yang bertugas pada jurusan/ program studi tersebut serta oleh

setiap mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah dan mendapat

perkuliahan dari dosennya masing-masing, atau penilaian kinerja dosen

oleh TIM penilai yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
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2. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan

Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan, evaluasi kinerja terbagi atas:

a. Evaluasi terus menerus, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh

mahasiswa dan pimpinan jurusan/ fakultas atau oleh tim yang

ditunjuk. Dilakukan setiap akhir semester

b. Evaluasi sewaktu-waktu, yaitu evaluasi kinerja dosen yang

dilakukan dosen secara mendadak berdasarkan informasi atau

keperluan pada saat tertentu terhadap suatu persoalan khusus

diluar rencana evaluasi yang telah ditetapkan

3. Ditinjau dari segi substansinya

Ditinjau dari segi substansinya, penilaian kinerja dosen terbagi

atas:

a. Penilaian dan pengawasan mutu, yaitu penilaian kinerja

berbasis pengawasan yang dilakukan untuk menilai situasi,

kondisi dan kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas-

tugas profesionalnya yang sesuai dengan standar atau kriteria

yang telah ditetapkan

b. Penilaian perkembangan, yaitu penilaian berbasis pengawasan

dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan tugas

setelah dosen tersebut dinilai kinerjanya dan dilakukan umpan

balik dalam jangka waktu tertentu

2.2.7 Prinsip Penilaian Kinerja Dosen

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi

kinerja dosen, yaitu(Pedoman Penilaian Kinerja Dosen UPI, 2009):

1. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan dosen

2. Penilaian harus didasarkan pada standar pelaksanaan kerja dosen

3. Sistem penilaian yang praktis, mudah dipahami dan dimengerti serta

mudah digunakan, baik oleh mahasiswa, pimpinan jurusan, oleh tenaga

administrative maupun oleh dosen sendiri.

4. Penilaian harus dilakukan secara obyektif dan transparan
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5. Penilaian kinerja dosen harus memberikan manfaat bagi lembaga

maupun dosen sendiri

6. Hasil penilaian hendaknya bisa dijadikan dasar dalam memberikan

bimbingan teknis operasional dan bantuan pemecahan masalah untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dosen

7. Kegiatan penilaian mampu menemukan penyebab kesalahan dan cara

memperbaikinya

8. Kegiatan penilaian hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana

komunikasi antara pimpinan dengan dosen, sehingga tercapai

pendekatan pribadi serta terpupuk rasa kepercayaan dan kerjasama yang

baik

9. Penilaian hendaknya dilakukan secara terus menerus

10. Penilaian kinerja pada hakikatnya adalah proses kooperatif dan

merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen perguruan tinggi

2.2.8 Metode dan Teknik Evaluasi Kinerja Dosen

Penilaian kinerja dosen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Secara langsung atau observasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan

dokumen, pertemuan tatamuka, pengisian instrumen evaluasi yang

langsung dilakukan oleh tim penilai

b. Secara tidak langsung, berupa penilaian atas laporan tertulis dari

mahasiswa, hasil evaluasi diri atau laporan dari petugas administratif

yang mencatat hasil monotoring

c. Untuk menilai kinerja dosen dilakukan dengan menggunakan skala

peringkat (ranting scale). Penilaian dilakukan dengan menggunakan

skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling

tinggi. Penilaian didasarkan pada pendapat-pendapat penilai

2.2.9 Dimensi dan Indikator Kinerja Dosen

Untuk melihat sejauh mana mutu kinerja dosen diperlukan penjelasan

tentang dimensi dan indikator yang menyatakan kinerja dosen. Dimensi kinerja
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dosen dikembangkan dan dimodifikasi dari pemikiran Mitchel T.R dan Larson,

1987 (dalam Mahyarni, 2009) yaitu:

a. Kualitas hasil kerja : 1) Kepuasan mahasiswa

2) Pemahaman Mahasiswa

3) Prestasi mahasiswa

b. Kemampuan : 1) Penguasaan Materi

2) Penguasaan Metode Pengajaran

c. Prakarsa/ inisiatif : 1) Berpikir Positif yang Lebih Baik

2) Mewujudkan Kreativitas

3) Pencapaian Prestasi

d. Komunikasi : 1) Mutu pelayanan materi

2) Penguasaan Kedalam Kelas

e. Ketepatan waktu : 1) Waktu Kedatangan

2) Waktu Pulang

Untuk melihat kinerja dosen juga dapat dilihat dari berbagai usaha yang

dilakukan dosen dalam meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalnya

melalui kegiatan-kegiatan dosen yang berkesinambungan dengan maksud untuk

meningkaykan kemampuan dirinya sesuai dengan tuntutan tugas, antara lain:

Melanjutkan studi pada tingkat pasca sarjana, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah,

pelatihan, dan pengembangan pribadi lainnya. Dengan demikian pengukuran

kinerja dosen disamping tugas utamanya, juga perlu dilihat dari kualifikasi

akademik dan pengembangan profesionalnya.

2.2.10 Pengolahan Hasil Penilaian Kinerja Dosen

Pengolahan evaluasi kinerja dosen dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Nilai persiapan kuliah (NPK) = 3 x jumlah skor yang dicapai

2. Nilai pelaksanaan PBM (NPBM) = 4 x jumlah skor yang dicapai

3. Nilai kegiatan evaluasi (NEVA) = 3 x jumlah skor yang dicapai
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Hasil pengolahan kinerja dosen dikonversikan dalam bentuk skala penelitian

sebagai berikut:

Tabel 2.1 Skala Hasil pengolahan Kinerja Dosen

No. Rentang Nilai Kualifikasi Keterangan

1. 3.60 – 4 A Sangat Baik

2. 3.00 - 3.59 B Baik

3. 2.40 - 2.99 C Cukup

4. 1.00 – 2.39 D Kurang

Sumber: Pedoman Penilaian Kinerja Dosen UPI, 2009

2.3 Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis yang dilakukan untuk mengukur besarnya

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel

tergantung dengan menggunakan variabel bebas (Sarwono, 2010). Gujarati, 2006

(dalam sarwono, 2010) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap

hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang di terangkan (the

explained variable) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the

explanatory). Variabel pertama disebut juga sebagai sebagai variabel tergantung,

sedangkan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas

lebih dari satu maka analisis regresi disebut regresi linier berganda. Disebut

berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada

variabel tergantung.

2.3.1 Tujuan Penggunaan Analisis Regresi

Tujuan penggunaan analisis regresi adalah sebagai berikut (Sarwono, 2010):

1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung berdasarkan

pada nilai variabel bebas

2. Menguji hipotesis karakteristik dependasi

3. Untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas berdasarkan pada nilai

variabel bebas diluar jangkauan sampel
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2.3.2 Asumsi

Penggunaan regresi linier sederhana didasarkan pada asumsi sebagai berikut

(Sarwono, 2010):

1. Model regresi harus linier dalam parameter

2. Variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance term (error)

3. Nilai error sebesar 0

4. Varian untuk masing-masing kesalahan (error term) konstan

5. Tidak terjadi otokorelasi

6. Model regresi dispesifikasi secara benar. Tidak terdapat bias spesifikasi

dalam model yang digunakan dalam analisis empiris

7. Jika variabel bebas lebih dari satu maka antara variabel bebas

(explanatory) tidak ada hubungan linier yang nyata

2.3.3 Persyaratan Penggunaan Model Regresi

Model kelayakan regresi linier didasarkan pada hal-hal sebagai berikut

(Sarwono, 2010):

1. Regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA < 0,05

2. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak.

Kelayakan ini diketahui jika angka standard Error of Estimate

<Standard Deviation

3. Koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T.

Koefisien regresi signifikan jika Thitung> Ttabel (nilai kritis)

4. Tidak boleh terjadi multikolinieritas. Artinya, tidak boleh terjadi

korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas.

Syarat ini hanya berlaku pada regresi linier berganda dengan variabel

bebas lebih dari satu

5. Tidak terjadi autokorelasi. Terjadi autokorelasi jika angka Durbin dan

Watson (DB) sebesar < 1 dan > 3

6. Keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai

r2. Semakin besar nilai tersebut maka nilai semakin baik. Jika nilai

mendekati 1 maka model regresi semakin baik. Nilai r2 mempunyai
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karakteristik selalu positif, dan nilai r2 maksimal sebesar 1. Jika nilai r2

sebesar 1 maka akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna.

Maksudnya, seluruh variasi dalam variabel Y dapat diterangkan oleh

model regresi. Sebaliknya, jika r2 sama dengan 0 maka tidak ada

hubungan linier antara X dan Y

7. Terdapat hubungan linier antara variabel bebas (X) dan variabel

tergantung (Y)

8. Data harus berdistribusi normal

9. Data berskala interval atau rasio

10. Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan

variabel bebas (variable predictor) sedangkan variabel lainnya

merupakan variabel tergantung (variable response)

2.3.4 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian, patokan dugaan atau dalil

sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. Secara

umum, pengertian hipotesis berasal dari kata hipo (lemah) dan tesis (pernyataan),

yaitu suatu pernyataan yang masih lemah dan membutuhkan pembuktian untuk

menegaskan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau harus ditolak,

berdasarkan fakta atau data empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian

(Sarwono, 2010). Hipotesis juga merupakan sebuah pernyataan tentang hubungan

yang diharapkan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris.

Pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu

tingkat signifikan atau probabilitas (α) dan tingkat kepercayaan atau confidence

interval (Sarwono, 2010). Berdasarkan tingkat signifikansi, pada umumnya orang

menggunakan 0,05. Kisaran tingkat signifikansi mulai dari 0,01 hingga 0,1. Yang

dimaksud tingkat signifikansi adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe 1,

yaitu kesalahan menolak hipotesis ketika hipotesis itu benar. Pada umumnya,

tingkat kepercayaan adalah sebesar 95%. Yang dimaksud tingkat kepercayaan

adalah tingkat dimana sebesar 95% nilai sampel akan mewakili nilai populasi
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dimana sampel berasal. Dalam melakukan uji hipotesis terdapat dua hipotesis,

yaitu H0 (Hipotesis nol) dan H1 (Hipotesis Alternatif).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis adalah (Sarwono,

2010):

1. Untuk pengujian hipotesis, gunakan data sampel

2. Dalam pengujian akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu pengujian

signifikan secara statistik jika kita menolak H0 dan pengujian tidak

signifikan secara statistik jika kita menerima H0

3. Jika menggunakan nilai T maka jika nilai t semakin besar atau menjauhi

0, akan cenderung menolak H0. Sebaliknya, jika nilai t semakin kecil

dan mendekati 0, akan cenderung menerima H0


