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ABSTRAK
DICKY PRATAMA YENDRA. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Sistem Mayor-Minor Program
Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor. Dibimbing oleh HARI WIJAYANTO dan I
MADE SUMERTAJAYA.
Kurikulum sistem mayor-minor merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan mutu
IPB dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni yang relevan untuk kesejahteraan masyarakat secara efisien dan akuntabel. Tujuan penelitian
ini adalah mengetahui persepsi sivitas akademika IPB terhadap pelaksanaan kurikulum sistem
mayor-minor, mengetahui preferensi sivitas akademika IPB mengenai minor yang mendukung
kompetensi mayor dan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kurikulum sistem mayorminor. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner.
Populasi yang diamati pada penelitian ini adalah dosen IPB dan mahasiswa IPB angkatan 42 serta
angkatan 43. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistika deskriptif dan analisis
biplot.
Secara umum baik dosen maupun mahasiswa menilai kurikulum sistem mayor-minor
memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya asalkan kendalakendala teknis dapat diatasi. Salah satu keunggulan kurikulum sisten mayor-minor yang terpenting
adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa dan menambah wawasan mahasiswa dari bidang
keilmuan lainnya. Pelaksanaan kurikulum sistem mayor-minor selama ini belum optimal terutama
masalah penjadwalan. Sebaiknya perkuliahan disesuaikan dengan kapasitas ruang kuliah dan juga
harus mempertimbangkan latar belakang dari peserta perkuliahan agar ilmu yang disampaikan
dapat diterima dengan baik. Umumnya mahasiswa antusias mengikuti mata kuliah minor atau
supporting course karena dirasa tidak lebih sulit dibandingkan dengan mata kuliah mayor. Faktor
terpenting yang menjadi alasan dalam pemilihan minor atau supporting course adalah kesesuaian
dengan minat. Dalam meningkatkan kompetensi mayor, para dosen berpendapat perlunya
menambah porsi mata kuliah mayor dengan cara mendisain kurikulum TPB supaya lebih
mendukung mayor atau menyediakan mata kuliah pilihan mayor. Kekurangan-kekurangan yang
selama ini muncul dalam pelaksanaan kurikulum sistem mayor-minor dapat diatasi dengan
melakukan penggerombolan pada minor-minor yang ada sesuai dengan mayor yang bersangkutan
sehingga diharapkan penjadwalan perkuliahan lebih fokus dan mahasiswa lebih terarah untuk
memilih minor yang sesuai. Dalam melakukan penggerombolan minor perlu mempertimbangkan
kesesuaian kompetensi mayor dan kesesuaian minat mahasiswa pada mayor yang bersangkutan.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Institut
Pertanian
Bogor
(IPB)
merupakan salah satu lembaga pendidikan
tinggi di Indonesia yang berperan sebagai
sarana untuk mencerdaskan generasi penerus
bangsa. IPB senantiasa berkewajiban untuk
selalu meningkatkan mutu pendidikannya
sehingga
para
lulusannya
mampu
menghadapi persaingan dalam dunia kerja.
Dunia kerja berkembang begitu pesat seiring
perkembangan zaman yang cepat dan
dinamis. Berbagai usaha telah dilakukan IPB
agar mutu lulusannya memiliki daya saing
dan berguna di masyarakat. Salah satu usaha
yang dilakukan IPB untuk meningkatkan
mutu
pendidikannya
adalah
dengan
memberlakukan kurikulum sistem mayorminor yang dimulai pada tahun ajaran
2005/2006.
Kurikulum
sistem
mayor-minor
merupakan salah satu bentuk implementasi
kebijakan mutu IPB dalam menghasilkan
lulusan yang kompeten, menguasai ilmu
pengetahuan teknologi dan seni yang relevan
untuk kesejahteraan masyarakat secara
efisien dan akuntabel. Kurikulum sistem
mayor-minor juga merupakan wujud
proaktif IPB dalam mematuhi Surat
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor:232/U/2000 tentang pentingnya
setiap lembaga pendidikan mengembangkan
kurikulum berbasis kompetensi.
Kurikulum sistem mayor-minor diyakini
memiliki banyak kelebihan dibandingkan
dengan kurikulum sebelumnya. Kelebihankelebihan tersebut antara lain mahasiswa
dapat menentukan pilihan mayor dan minor
sesuai dengan keinginan dan kemampuannya
sendiri serta memungkinkan mahasiswa
memperoleh gelar ganda dalam satu kali
masa studinya sesuai dengan pilihan mayor
dan minor yang mereka pilih. Walaupun
dengan masa studi yang lebih lama
dibandingkan satu mayor, namun lebih
singkat
jika
dibandingkan
dengan
mengambil dua jurusan di perguruan tinggi
lain. Fleksibilitas kurikulum ini menjadikan
setiap mahasiswa memiliki kebebasan untuk
memilih kemampuan atau kompetensi yang
ingin dimiliki setelah lulus dari IPB.
Kurikulum sistem mayor-minor di IPB
telah diberlakukan selama empat tahun
hingga sekarang. Selama empat tahun
belakangan ini, pemberlakuan kurikulum
sistem mayor-minor memberikan dampak
positif dan dampak negatif bagi kehidupan

kampus terutama yang dirasakan oleh
mahasiswa.
Dilihat dari segi akademik, mahasiswa
termotivasi untuk belajar lebih giat dan
berusaha berkompetisi agar dapat diterima
pada mayor yang diinginkan. Namun dari
segi pelayanan akademik, kurikulum sistem
mayor-minor
menyisakan
banyak
ketidakpuasan dikalangan mahasiswa. Salah
satunya adalah masalah yang terkait dengan
sistem informasi yang digunakan yaitu
masalah penjadwalan yang sering bentrok.
Selain itu juga mengenai masalah SPP yang
mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dibandingkan dengan SPP pada
kurikulum sebelumnya. Dengan demikian
IPB perlu melakukan evaluasi dalam
pelaksanaan kurikulum sistem mayor-minor
untuk dapat menentukan apa kebijakan yang
harus dilakukan agar masalah-masalah yang
selama ini menjadi keluhan mahasiswa dapat
diatasi. Evaluasi ini jugadimaksudkan untuk
mengukur sejauh mana keberhasilan dan
keefektifan dari kurikulum sistem mayorminor yang sedang dikembangkan IPB.

1.

2.

3.

Tujuan
Penelitian ini bertujuan antara lain:
Mengetahui persepsi sivitas akademika
IPB baik dosen maupun mahasiswa
terhadap pelaksanaan kurikulum sistem
mayor-minor.
Mengetahui
preferensi
sivitas
akademika IPB mengenai minor yang
mendukung kompetensi mayor pada
pelaksanaan kurikulum sistem mayorminor.
Mengidentifikasi
keunggulan
dan
kelemahan kurikulum sistem mayorminor.

TINJAUAN PUSTAKA
Kurikulum Sistem Mayor-Minor
Kurikulum
sistem
mayor-minor
merupakan
implementasi
pendidikan
berorientasi pada mahasiswa yang berbasis
kompetensi dan berpeluang memperoleh
gelar ganda. Berdasarkan rujukan Surat
Keputusan Mendiknas RI No:232/U/2000
dan
Keputusan
Rektor
IPB
No:001/K13/PP/2005, kurikulum sistem
mayor-minor diberlakukan di IPB mulai
tahun ajaran 2005/2006. IPB merupakan
universitas pertama di Indonesia yang
menerapkan kurikulum sistem mayor minor.
Mayor merupakan bidang keahlian
berdasarkan keilmuan utamanya pada suatu

