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BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini akan disampaikan mengenai latar belakang

penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, asumsi dan sistematika penyusunan tugas akhir yang akan dibuat.

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin

terasa. Perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang dan berubah

menuntut kita untuk terus mengikuti perkembangannya. Pendidikan merupakan

suatu hal yang dijadikan prioritas terpenting di dalam aspek kehidupan pada saat

ini. Pendidikan yang baik akan menjadikan seseorang memiliki bekal untuk masa

depan, dilihat dari berbagai manfaat yang diperoleh bila seseorang memiliki suatu

basic pendidikan yang berkualitas. Modal pendidikan yang baik bermanfaat tidak

hanya untuk jangka pendek akan tetapi juga untuk jangka panjang. Dampak

jangka panjang yang dapat dirasakan antara lain adalah pada karir seseorang

apabila sudah terjun dalam dunia kerja profesional yang benar-benar

memperhatikan adanya basic pendidikan yang berkualitas. Selain itu, dalam

jangka pendek, pendidikan dapat dijadikan suatu investasi karena salah satu

alasannya adalah dengan adanya pendidikan yang baik dan cukup maka ilmu yang

kita peroleh tidak akan hilang.

Dengan modal pendidikan yang berkualitas kita dapat mengembangkan

ilmu yang diperoleh ke dalam setiap aspek kehidupan dan membantu pola pikir

agar semakin dewasa. Untuk memberikan pendidikan yang berkualitas,

berkompeten dan dapat dijadikan investasi masa depan para generasi muda, maka

institusi pendidikan harus mampu memberikan pelayanan jasa pendidikan yang

mampu mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas agar nantinya

menciptakan lulusan terbaik. Pada saat ini banyak universitas-universitas di
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Madiun yang banyak memberikan pilihan-pilihan program studi yang sudah

berstandar nasional, banyak fakultas di dalam suatu universitas yang benar-benar

memberikan jaminan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang

berkompeten baik mulai dari Diploma III hingga Strata 1.

Daya serap ditengarai oleh banyak pihak berdampak pada terbatasnya

tempat di perguruan tinggi negeri favorit dibandingkan peminatnya. Banyaknya

calon mahasiswa yang tidak tertampung pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mempromosikan lembaganya untuk

menarik perhatian calon mahasiswa. Hal ini menjadi kesempatan bagi PTS dalam

promosi yang semestinya didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup

lengkap dan orientasi pengguna yang jelas.

Calon mahasiswa akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih

suatu perguruan tinggi atau penilaian mengenai perguruan tinggi yang akan

dipilih. Informasi suatu perguruan tinggi diperoleh oleh para calon mahasiswa

baru dari berbagai sumber seperti dari media masa, orang tua, keluarga, alumni,

guru sekolah, serta mahasiswa yang aktif kuliah. Informasi yang sering dicari oleh

mahasiswa baru biasanya berupa lokasi kampus, biaya perkuliahan, fasilitas

perkuliahan, perpustakan, laboratorium, kegiatan kemahasiswaan, akreditasi dan

waktu kuliah. Karena banyak yang menawarkan jasa pendidikan maka diperlukan

standar kualitas suatu lembaga pendidikan yang lebih baik.

Peneliti melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Unika Widya

Mandala Madiun adalah tidak tercapainya target mahasiswa pada setiap tahunnya.

Dalam hal ini tim promosi selalu melakukan kegiatan di luar kampus yang

sekiranya mengenalkan serta menarik minat calon mahasiswa. Namun demikian

walaupun sudah mengenalkan Unika Widya Mandala Madiun terhadap calon

mahasiswa, tetapi tingkat volume pada setiap tahunnya terus menurun. Hal ini

dapat dilihat pada gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Grafik jumlah mahasiswa pada setiap tahunnya

(Sumber: Tim promosi Unika WIMA)

Dalam kesempatan ini topik kajian yang akan diambil adalah identifikasi

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa baru tidak memilih Unika

Widya Mandala Madiun. Sebagai langkah untuk memperbaiki pandangan agar

menjadi pilihan calon mahasiswa dalam menimba ilmu, maka diharapkan dari

faktor-faktor tersebut menjadi evaluasi bagi Unika Widya Mandala Madiun dalam

menarik minat calon mahasiswa di area Madiun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah

dalam penelitian ini, yaitu: “Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan

mahasiswa baru tidak memilih berkuliah di Unika Widya Mandala Madiun?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang akan dilakukan tentunya memiliki tujuan dan

manfaat yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian

ini adalah mengetahui pengaruh beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa

baru tidak memilih kuliah di Unika Widya Mandala Madiun.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Unika Widya Mandala Madiun

Memberikan gambaran/evaluasi yang berguna agar universitas dapat lebih

memfokuskan prioritas kepada hal-hal yang menjadi keinginan dan tuntutan

mahasiswa baru di area kota Madiun.

2. Bagi Peneliti

Mendapatkan pengetahuan secara rill permasalahan yang terjadi pada Unika

Widya Mandala Madiun sehingga peneliti mampu mengimplementasikan ilmu

yang didapat di bangku kuliah.

3. Bagi Akademik

Memberikan acuan atau pedoman apabila ada permasalahan yang sejenis.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang penulis sajikan agar lebih fokus pada

permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada perguruan tinggi area Madiun.

2. Responden yang diambil hanya mahasiswa yang tidak kuliah di Unika Widya

Mandala Madiun.

1.5 Asumsi

Variabel yang diasumsikan dalam penelitian ini adalah lokasi merupakan

variabel yang paling berpengaruh terhadap calon mahasiswa dalam menempuh

pendidikan di perguruan tinggi.

1.6 Sistematika Penyusunan Tugas Akhir

Sistematika penyusunan merupakan gambaran atau penjelasan secara

singkat dari bab-bab yang akan diuraikan selanjutnya, sehingga diharapkan

pembaca dapat mengetahui dengan jelas maksud dari tiap bab, seperti dijelaskan

berikut ini.
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BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat, batasan masalah, asumsi, serta sistematika penyusunan

Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas tentang konsep dan teori-teori yang sesuai

yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan

permasalahan yang ada, berisi pula metode yang akan digunakan

untuk mendasari penelitian ini sehingga penelitian lebih tepat

sasaran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi langkah-langkah atau metode yang harus

dilakukan dalam penyelesaian permasalahan dengan didasari

oleh teori-teori yang ada pada bab sebelumnya. Dengan

metodologi penelitian tersebut proses pengumpulan data dan

pengolahan data serta analisis dilakukan.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi tentang laporan penyampaian sejumlah data

pendukung yang ada dari hasil penelitian keseluruhan yang telah

diperoleh.

BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL

Bab ini berisi tentang bahasan dan analisis hasil pengolahan

data. Pada bab ini akan dijelaskan pula sikap-sikap dari hasil

yang diperoleh pada bab sebelumnya. Dengan adanya analisis

dan interpretasi data tersebut diharapkan permasalahan yang

sudah tercantum diatas dapat diketahui secara jelas

penyelesaiannya sehingga tujuannya dapat tercapai.
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengamatan,

pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berkaitan

dengan permasalahan yang ada sehingga dapat dijadikan saran

serta kesimpulan.
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