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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang profil dosen 

berprestasi. Yang dimaksud dosen berprestasi adalah dosen yang mempunyai prestasi 

secara akademis dilihat dari pencapaian jenjang pendidikan tertinggi dan pencapaian 

jenjang jabatan  fungsional. Penelitian ini dipandang perlu karena masalah umum 

yang dihadapi dosen di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta khususnya 

Fakultas Teknik adalah rendahnya mobilitas kepangkatan. 

   Sampel penelitian adalah dosen yang mempunyai jenjang akademis 

pendidikan akhir S3, dan jabatan fungsional professor. Ada 7 profesor dilingkungan 

fakultas Teknik diambil 5 sebagai sampel. Pembatasan ini terpaksa dilakukan karena 

sulitnya mencari data produktivitas dosen berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Kesulitan tersebut diatasi dengan pengkajian produktivitas dosen 

melalui karya ilmiah pidato pengukuhan guru besar. Prestasi dilihat dari produktivitas 

berkaitan dengan tugas yang diemban sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan 

Tinggi dan keberhasilan secara structural. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyataan dilingkungan Fakultas Teknik 

UNY untuk meraih prestasi hingga jenjang jabatan fungsional tertinggi dari dosen 

yang mempunyai jenjang pendidikan S3 membutuhkan  masa kerja dari 24-32 tahun. 

Produktivitas pelaksanaan tri Dharma Perguruan Tinggi dosen berprestasi 

mempunyai karakteristik sebagai berikut : (1) bidang penelitian dalam range 0,636 

sampai 1,125 buah/tahun. (2) Bidang pembuatan karya ilmiah, makalah ataupun buku 

dalam range 1,55 sampai 3,5 buah/tahun. (3) Dalam bidang pelatihan peningkatan 

profesionalisme kerja dalam range 3 sampai 15 kali selama masa kerja. Masa 

pencapaian fungsional tertinggi  mempunyai korelasi positip dengan pembentukan 

spesialisasi keahlian. Pembentukan spesialisasi keahlian paling efektif melalui 

pengembangan materi bahan ajar, ditindak lanjuti pelatihan dan produksi karya ilmiah 

berupa penelitian, makalah ataupun buku.   

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar ditentukan oleh banyak factor 

antara lain kualitas dan semangat dosen, mahasiswa, suasana akademis, sarana dan 

prasarana pendukung pembelajaran. Seringkali mahasiswa dijadikan kambing 

hitam kegagalan, mahasiswa dipandang sebagai mahasiswa nomor dua yang 

kurang   mempunyai kemampuan. Karena anggapan seperti itulah kurang 

memberikan dorongan bagi dosen untuk melakukan instrospeksi diri dalam 

menghadapi kegagalan mahasiswa dan merasa cukup dengan apa yang 

telahdicapai, kurang memberikan dorongan untuk berprestasi. Namun bukan 

berarti tidak ada dosen yang berprestasi. 

  Dosen berprestasi adalah dosen yang mempunyai kemampuan secara 

akademis dan kepangkatan yaitu dalam kenaikan pangkat, jabatan lancer dan 

berhasil dalam studi dan produktif. Tidak semua dosen mampu berprestasi dalam 

bidang akademik dan kepangkatan secara bersama-sama. Dosen berprestasi 

sangatlah berarti secara internal maupun eksternal kelembagaan. Secara internal 

sangatlah berpengaruh dalam membangun suasana akademik yang kondosif, dapat 

meningkatkan efisiensi pembelajaran. Secara eksternal dapat meningkatkan 

kredibilitas lembaga dimata masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran 

lembaga dalam measyarakat serta kualitas masukan. 

 Penelitian yang menjadikan dosen sebagai subyek penelitian masih jarang 

dilakukan, kebanyakan penelitian sebatas peran dosen dalam bimbingan dan 

pembelajaran. Jika dari peneltian ini dapat ditemukan motivasi, latar belakang, 

pola kerja yang mendasari untuk berprestasi, factor-faktor pendorong dan 

penghambat keberhasilan maka dapat dijadikan sebagai cerminan dan motivator 

bagi dosen lain untuk berprestasi. Agar jumlah dosen berprestasi meningkat, perlu 

gambaran profil dosen berprestasi yang dapat dijadikan pola perilaku dalam 



memanfaatkan peluang, waktu dan mengatasi hambatan keberhasilan. Oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian profil dosen berprestasi guna memperoleh gambaran 

pola perilaku dosen berprestasi. 

 

B. Rumusan Masalah : 

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Seberapa lama dosen berprestasi mencapai jabatan fungsional tertinggi ? 

2. Seberapa besar tingkat produktivitas dosen berprestasi 

3. Bagaimana hubungan pembentukan bidang keahlian dengan masa pencapaian 

jabatan fungsional.   

C.  Tujuan Penelitian : 

      Tujuan penelitian ini memperoleh gambaran tentang profil dosen berprestasi. 

D.  Manfaat Penelitian : 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen lain sebagai 

cerminan dalam mencapai keberhasilan dib dang akademis dan kepangkatan. 

 


