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The aim ofthe research is to evaluate the implementation ofIntegration
and Interconnection Paradigm in teaching and learning process within the
Faculty o/Dakwah UINSunan Kalijaga Yogyakarta, and to discover some
problemsfrom the implementation. Data collectedfrom documentations, self-
report, interviews, and observation. The result showed that the implementa-
tion ofIntegration-Interconnection Paradigm in teaching and learning pro-
cess in Faculty o^Dakwah has not showed as expected. There are some inher-
itancesproblems exist: the content ofcurriculum andsyllabus, theprocess of
teaching and evaluation. The educational background ofthe lecturers is the
prime cause ofproblems.
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I. Pendahuluan

Perubahan lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Sunan KaUjaga Yogyakarta
dari LAD>J (mstitut Agama IslamNegeri) menjadi UDJ OJruversitas Islam Negeri),
membawa dampak yang luar biasa, terutama pada substansi keilmuan yang
dikembangkan. Atas kondisi ini Prof. Amin Abdullah selaku Rektor, meluncurkan
Paradigma 'Integrasi-faterkoneksi' sebagaijawaban dan solusi atas kegamangan
keilmuandi IAINSunanKalijaga(Abdullah, 2003: 3-20). Berbagaiperangkat
pendidikan dan pembelajaran mengalami perombakan besar-besaran, mulai dari
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visi, misi, kurikulum, sillabi, RPKPS, buku ajardanlain sebagainya, diperbaharui,
disesuaikan dengan semangat rntegrasi-fnterkoneksi. Pertemuan-pertemuan seperti
workshop telah digelar tak terhitungjurrdahnya demi kokohnya bangunan lembaga
Pendidikan Islam berbasis paradigma rntegrasi-mterkoneksi. Masa ini bisa dikatakan
telah terjadi 'Revolusi' (Satim, 2006:21) keibnuan dan pendidikan di UTN Sunan
Kalijaga.

Dosen harus menerapkan paradigma mtegrasi-mterkoneksi dalam kegiatan
pembelajarannya. Dosenjugadiberi tugas menyusun sillabi dan RPKPS fltercana
Program Kegiatan Perkuliahan Semester), termasuk bahan ajar pada mata kuliah
yang diampunya. Tetapi latar belakang pendidikan dan ketersediaan referensi yang
dimiliM dosen, sangatlahmenentukanwamadankualitas apasajayangdihasukannya,
baik yang berhubungan dengan substansi materi pokok, substansi materi iknu lain
yang akan dijadikan bahan integrasi dan interkoneksi, serta substansi paradigma
mtegrasi-mterkoneksi itu sendiri.

MsisilainfenomenaketidaksetujuanataspenjbahanLAn^menjadiLttNmuncul
dari berbagai pihak, sebagian dosen terutama mahasiswa. Ketidaksetujuan para
dosen ̂ erutama dosen senior- lebih banyak disebabkan adanya kekhawatiran akan
matinya prodi-prodi agama setelah dibukanya prodi-prodi umum. Sedang
ketidaksetuj uan sebagian mahasiswa dengan issue mempertahankan kampus rakyat
dengan biayapendidikan murah.

Atas berbagai kondisi tersebut, menimbuUcan dugaan bahwa bisajadi terdapat
berbagai persoalan daIam implementasi paradigma mtegrasi-rnterkoneksi di lapangan.
Di samping itu, paradigma mtegrasi-Literkoneksi sebagai suatu program baru yang
diterapkan di LHN, keberadaannya bisa dikatakan masih dalam masa ujicoba yang
hingga saat ini belum dilakukan evaluasi secara sungguh-sungguh. Padahal sebagai
suatu program yang digulirkan pada masa uji coba sangat perlu dilakukan evaluasi,
minimal untuk mendapatkan umpan balik sehingga bisa dilakukan pembenahan dan
perbaikan termasuk diatasinya berbagai masalah yang timbul demi maksimalisasi
hasil yang diinginkan.

Beberapa masalah utama yang menjadi fokus penelitian adalah:
1. Bagaimana paradigma mtegrasi-mterkoneksi dalam pendidikan dan pengaj aran

dipahami dan diaplikasikan oleh para dosen Fakultas Dakwah?

2. Apakah pelaksanaan paradigma mtegrasi-mterkoneksi dalam pendidikan dan
pengaj aran di Fakultas Dakwah ditemukan berbagai masalah?
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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk:
1. Mendeskripsikan pemahaman dan aplikasi yang dilakukan dosen Fakultas

Dakwah atas paradigmafategrsi-taterkoneksi sebagai mainstream keitaiuan di
LttN Sunan Kalijaga.

2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan paradigma mtegrasi-taterkoneksi dalam
pendidikan dan pengajaran di Fakultas Dakwah

3. Menemukan berbagai masalah yang timbul dalam lingkup pelaksanaan
paradigma fategrasi-faterkoneksi dalam pendidikan dan pengajaran di Fakultas
Dakwah

Teori manajemen menyebutkan berbagai tindakan yang harus dilakukan dalam
mencapai tujuanorgansasi adalah dengan menjatonkan serangkaian fungsi manajemen.
Manullang merangkum fungsi-fungsi manajeman dari beberapa tokoh meliputi:
forcasting, pIanning termasuk budgeting, organizing, stqffing atau assembling
recources, directing atau commanding, leading, coordinating, motivating, con-
trotting, dan reporting (Anthon., 2003:5). Dari sekian banyak fungsi tersebut yang
sering dan populer digunakan adalah konsep George R. Terry yang terdiri dari PIan-
ning, Organizing, Actuating, dan Controlling (Anthon, 2003:20).

Menurut Anthon, mengetahui secara tepat status efektifitas dan efisiensi sebuah
kebijakan adalah penting. Sebuah masalah baru bisa terpecahkan kalau kebijakan
itu diforrmdasikan, diimplementasikan, diawasi, dan dievaluasi dengan benar (Anthon,
2003:11). Manullangberpendapatbahwaperencanaanberhubunganeratdengan
fungsi pengawasan karena rencana merupakan standar atau alat pengawasan bagi
pekerjaanyangsedangdikerjakan(Manullang, 1983:172).

Kegiatan evaluasi atau menilai dimaksudkanmembandingkan hasil pekerjaan
bawahan (actual resuIt) dengan alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan,
sehingga untuk melaksanakan evaluasi dua alat tersebut harus tersedia @danuUang,
1983:187). Sedangpengawasandanevaluasibisadilakukandenganempatcara
yakni:
(1) Pengawasan Pribadi (Personal inspection, Personal Observation): dengan

jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat langsung pelaksanaan
pekerjaan

(2) Melalui interview atau laporan h'san (oral report): wawancara ditujukan kepada
orang-orang atau sekelompok orang tertentu yang dapat memberi gambaran
darihal-halyangingindiketahuiterutamatentanghasilsesungguhnyayangdicapai
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(3) Melalui laporan tertulis (written report): merupakan laporan pertanggung-
jawaban atas tugas yang diembannya

(4) MelaIui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus (control by exception):
suatu sistem pengawasan/evaluasi ditujukan kepada soal-soal kekecualian,
pengawasan/evaluasi hanya dilakukan bikt diterima bporan yang menunj ukkan
adanyaperistiwa-peristiwayangistimewa^4anullang, 1983:178-179).

Dari segi proses, pengawasan atau evaluasi terdiri dari langkah-langkah sebagai
berikut:
(1) Menetapkanstandard(alatpengukur)

(2) Mengadakan pemeriksanaan dan penelitian terhadap pelaksanaan tugas yang
ditetapkan

(3) Membandingkan antara pelaksanaan tugas dan standard

(4) Mengadakantindakan-tindakanperbaikanataupembetulan(Shaleh,tt.: 153)

Kerangka teori yang digunakan memandu penelitian ini dapat digambarkan
pada bagan berikut:

Gambar 1: Hubungan antara Program Kerja, Evaluasi, dan Temuan Masalah

II. Metode Penelitian

PeneUtian ini dilaksanakan di Fakultas Dakwah Universitas blam Negeri ̂ TON)
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki empat program studi yakni: (1) Prodi
Komunikasi dan Penyiaran Islam 0CPlX (2) Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
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(BPI), (3) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam ̂ Mi), dan (4) Prodi Manajeman
Dakwah(MD).

Data dikumpulkan dengan beberapa cara: (1) Dokumentasi, (2) Self-report,
(3) Wawancara, dan (4) Observasi. Data dianaliais dengan cara:
a. Data Dokumentasi, wawancara, dan observasi: diklasifikasi berdasarkan tema-

temayangmuncul lalu dideskripsikan

b. DataSelf-Report: dikaD<ulasijumlahberikutpersentasenya

c. Analisis akhir: mengkonsultasikan data denganjuklak paradigma Integrasi-
Interkoneksi sehingga ditemukan gambaran seperti apa paradigma tersebut
dilaksanakan dan masalah apa saja yang melatarbelakanginya.

llI. HasildanAnalisis

A. Hasil Self-Report

1. Sikap dosen Fakultas Dakwah terhadap penerapan Paradigma mtegrasi-

mterkoneksi

Tabel 1. Sikap Dosen Fakultas Dakwah terhadap paradigma
uitegrasi-uiterkoneksi

a.
b.

c.

Kategori Jawaban
Apresiatif dan mendukung
Mengikuti saja apa yang menjadi kebijakan
pimpinan
Kurang mendukung, bikin repot saja

Jumlah
23
9

2

%
0,68
0,26

0,06

Data tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar dosen Fakultas
Dakwah menunjukkan sikap mendukung (68 %) terhadap pemberlakuan
paradigma uitegrasi-uiterkoneksi, sedang sisanya (32 %) kurang mendukung,
dinyatakan secara tegas sebanyak 6 % dan 26 % secara terselubung.

2. Keterlibatan dosen Fakultas Dakwah dalam kegiatan sosialisasi paradigma
mtegrasi-hiterkoneksi
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Tabel 2. Keterlibatan Dosen Fakultas Dakwah dalam Kegiatan Sosialisasi

Paradigma mtegrasi-hiterkoneksi

a.
b.
c.

Kategori Jawaban
Sering, 3 kali lebih
Pernah l-2kali
Belum pernah

Jumlah
14
17
4

%
0,40
0,48
0,12

Datainimenunjukkanbahwasecaraumum(88%)dosenFakultasDakwah

telah mengikuti acara sosialisasi paradigma totergasi-Literkoneksi, bahkan

sebanyak 40 % mengaku sudah seringkali. Berarti sebagian besar dosen
Fakultas Dakwah tidak asing Iagi dengan paradigma hitegrasi-rnterkoneksi.

Tetapi masih ada sebanyak 12 % dosen mengaku sama sekali belum pernah

mengikuti acara sosialisasi.
KuaUtas keterUbatan dosen Fakultas Dakwah dalam acara sosialisasi paradigma
hitegrasoi-hiterkoneksi

Tabel 3. Kualitas Keterlibatan Dosen Fakultas Dakwah dalam Acara

Sosialisasi Paradigma mtegrasi-mterkoneksi

a.
b.
c.

Kategori Jawabju.
Mengikuti selunih acara dengan serius
Agak aktif tapi kurang serius
Asal ikut, satnbil lalu saja

Jumlah
17
14
3

%
0,50
0,41
0,09

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 88 % dosen Fakultas
Dakwah yang teMi mengikuti acara sosiaUsasi paradigma fctegrasi-mterkoneksi,

separohnya (50 %), mengaku mengikuti seluruh acara sosiaUsasi dengan serius,
separohnya (50 %) kurang serius, 9 % menyatakan asal ikut.
Kepemilikan buku-buku mtergrasi-hiterkoneksi dosen Fakultas Dakwah

JURNALPENELITIANAGAMA. VOLXVII. NO. 1JANUARI-APRIL2008



Nurjannah & Mohammad Hafiun, Aplikasi Paradigma lntegfasi-lnterkaneksi

Tabel 4. Kepemilikan Buku-buku mtegrasi-Interkoneksi
Dosen Fakultas Dakwah

a.
b.
c.

Kategori Jawaban
Punya lebih dari 3 buah
Punya l-2buah
Belum punya

Jumlah
11
20
4

%
0,31
0,57
0,12

Data ini menunjukkan bahwa separoh lebih (88 %) dosen Fakultas
Dakwah teteh memitiki buku tentang paradigma ratergrasi-mterkoneksi, bahkan
sepertiga dosen (31 %) mengaku memtiiki lebih dari tiga buah. Meskipun begitu,
masih ada sebanyak 12 % yang mengaku belum memiliki buku paradigma
mtegrasi-raterkoneksi.
Kesediaan dosen Fakultas Dakwah membaca buku paradigma mtegrasi-
uiterkoneksi

Tabel 5. Kesediaan Dosen Fakultas Dakwah Membaca
Buku uitegrasi-titerkoneksi

a.
b.
c.
d.

Kategori Jawaban
Membaca satu atau lebih buku dengan seksama
Pernah membaca buku tetapi sambil lalu
Pernah membaca panduan sillabi saja
Belum pernah membaca buku maupun panduan

Jumlah
11
13
9
2

%
0,31
0,37
0,26
0,06

Data ini memberi informasi bahwa sebanyak 88 % dosen yang mengaku
telah memiliki buku mtegrasi-uiterkoneksi, u'dak seluruhnya bersedia membaca
buku secara baik. Data menunjukkan bahwa sebanyak 37 % mengaku pernah
membaca tetapi sambil lalu saj a, meskipun sebagian dosen (31 %) mengaku
membaca satu atau lebih buku dengan seksama. Ada sebanyak 26 % dosen
yang hanya membaca panduan sillabi saja, bahkan 6 % dosen menyatakan
belum pernah membaca apa pun, baik buku mupun panduan sillabi.
Kepahaman dosen Fakultas Dakwah akan paradigma Integrasi-Interkoneksi
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Tabel 6. Kepahaman Dosen Fakultas Dakwah akan Paradigma

mtegrasi-mterkoneksi

a.
b.
c.

Kategori Jawaban
Paham secara mendalam
Paham secara dangkal
Belum paham

Jumlah
7

23
3

%
0,21
0,69
0,10

Jika sebelumnya diinformasikan bahwa hanya 31 % dari 88 % dosen

yang tdah memiliki buku fategrasHnterkoneksi, yang bersedia membaca buku
denganseksama,makadatainimemperburukkeadaan.Sebabdari33%dosen
yangbersediamembacadenganseksama,ditambahdengan37%yangmembaca

sambil lalu, 69 % dari mereka berada pada kondisi paham secara dangkal

akMiparadigmaInlegrasi-Interkoneksi,bahkan 10%menyatakanbelumpaham,
dan hanya 21 % yang mengaku paham secara mendalam.
Penerapanparadigmamtegrasi-mterkoneksi dalam KegiatanBelajarMengajar
dosen Fakultas Dakwah

Tabel 7. Penerapan Faradigma uitegrasi-faterkoneksi dalam KBM
Dosen Fakultas Dakwah

a.
b.
c.
d.
e.

Kategori Jawaban
Sampai pada level filosofis
Sampai pada level materi
Sampai pada level metodologi
Sampai pada level strategi
Saya tidak tahu, yang penting ngajar

Jumlah
12
25
10
3
3

%
0,23
0,47
0,18
0,06
0,06

Berdasarkan pengakuan, sebagian besar dosen Fakultas Dakwah (47
%)meiigaplikasikanparadigmalntegrasi-hiterkoneksi sampai pada level materi,

disusul level filosofis (27 %), level metodologi (18 %), dan level strategi (6 %).

Di sini nampakbahwaaplikasi paradigmahitegrasi-mterkoneksi pada level
materi paling banyak dipilih dosen. Sebagaimana tipe pitihan pada item ini dosen

boleh memiUh lebih dari sam, pada umumnya dosen mencantumkan berberapa
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level sekaligus dalam satu mata kuliah (lihat data si llabi), misataya mata kuliah
Bahasa Arab disebutkan dilakukan mtegrasi-mterkoneksi pada level filosofis,

materi, dan metodologi.

Masalah dan kesulitan yang dialami dosen Fak. Dakwah dalam menerapkan

paradigma taegrasi-htterkoneksi dalam Kegiatan BelajarMengajar

Tabel 8. Masalah yang dihadapi Dosen Fakultas Dakwah dalam

Penerapan Paradigma rntegrasi-fnterkoneksi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Kategori Jawaban
Matakuliah saya rasanya tidak memerlukan
Integrasi-Interkoneksi dengan ilmu lain
Saya kurang tahu ilmu-ilmu apa yang relevan
menjadi rujukan Integrasi-Interkoneksi
Sulit menemukan buku referensi ilmu bantu sebagai
bahan Integrasi-Interkoneksi
Saya kurang menguasai ilmu bantu yang menjadi
bahan Integrasi-Interkoneksi
Saya kurang bisa mengimplementasikan Integrasi-
Interkoneksi dalam metodologi dan strategi
pembelajaran
Lain- lain:

Jumlah

'
'

16

8

13

14

%
0,02

0,02

0,30

0,15

0,25

0,26

Data ini menunjukkanbahwaproblempaUngbanyakditemukanparadosen
dalaminengaplikasikanparadigmahitegrasi-taterkoneksidalamkegiiitimbelajar
mengajar adalah sulitnya menemukan referensi ihnu bantu sebagai bahan
mtegrasi-uiterkoneksi (30 %), disusul dengan ketidakmampuan dosen daIam
mengimplementasikan dalam metodologi dan strategi pembelajaran (25 %).

Adasebanyakl5%dosenmengakukurangmenguasaiihnubantuyangmenjadi
bahan hitegrasi-Interkoneksi. Bahkan ada sebanyak 26 % yang menyatakan
persoalanlain.

B. Hasil Evaluasi KurikuIum

Setelah menelaah Kurikulum keempat Program Studi di Fakultas Dakwah,

maka dapat dilaporkan hal-hal berikut:
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1. Kompetensi Fakultas Dakwah terjebak pada orientasi praktis, kurang akademis

2. Mata kuliah dalam kurikulum belum benar-benar mengcover isu-isu strategis

3. Antara profil utama dan profil tambahan sebagianmasih rancu dan tidakjelas

4. Sebagian masih terlihat rancu antarakompetensi dan indikator dalam meraih
tujuandariprofilyangdicanangkan

5. Kurikulum M Umum dan Kurikulum lnstitusional Umum: Matakuliah sama
pada empat prodi tetapi dirumuskan dengan kompetensi berbeda

6. MatakuUahke-Dakwah-ansamapadasemuaproditetapiditampincanberbeda-
beda

7. PenyusunaiiKurikulumterjadiLogikaterbalik

8. Ada perbedaan aplikasi Integrasi-Interkoncksi pada keempat prodi

C. HasilEvaluasiSillabi

Nuansa Paradigma uitegrasi-uiterkoneksi pada SiUabi Fakultas Dakwah dapat
disimak pada tabel berikut:

Tabel 9. Nuansa Megrasi-rnterkoneksi pada Sillabi Fakultas Dakwah

Nama
Prodi

KPI
BPI
PMI

MD

Jutnlah

Jumlah
Sillabi MK
39
44
48

45

176

Level I-I
Dominan

Materi
Materi
Merata 4
level
Merata 4
level

Cukup I-I

4
16
8

21

49 = 28 %

Kurang I-I

23
17
33

15

88 = 50 %

Lain-lain

12
11
7

9

39 = 22 %

Berdasarkan data pada tabel 9 tersebut, teriihat bahwa sillabi Fakultas Dakwah
LflN Sunan Kalijaga separohnya(50 %) masihbelum secara ekspk'sit mencerminkan
Integrasi-Interkoneksi, dan baru mencapai 28 % yang mencerminkan Litegrasi-
Interkoneksi, dengan keadaan fategrasi-Interkoneksi paling dominan pada level
Materi. Level-level lainnyayakni level filosofis, level metodologis, dan level strategis,
juga banyak disebutkan/digunakan, hampir menyamai level materi, karena pada
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umumnya pada setiap mata kuliah disebutkan menggunakan beberapa level sekaligus,
jarang yang hanya menyebutkan satu level saja.

D. Masalah-masalah pendidikan dan pengajaran berparadigma Integrasi
Interkoneksi yang ditemukan di Fakultas Dakwah

1. Terdapat berbagai masalah yang dialami dosen Fakultas Dakwah dalam
mengaplikasikan paradigma mtegrasiJnterkoneksi

Data self-report melaporkan:

a. Sulitnya menemukan referensi ilmu bantu sebagai bahan Integrasi-
Interkoneksi (30 %)

b. Ketidakmampuan dosen dalam mengimplementasikan dalam metodologi
dan strategi pembelajaran (25 %)

c. Ada sebanyak 15 % dosen mengaku kurang menguasai iknu bantu yang
menjadi bahan hitegrasi-uiterkoneksi

d. Ada sebanyak 26 % yang menyatakan persoalan lain selain yang tertera
dalam bentuk piUhan sebagai berikut:

1) Sudahmmgimplementasi,tetapitidaktahusudahsesuaidenganyang
dimaksud pencetus atau belum

2) SuUtmenemukanreferensiuntukihnu-Umuumum

3) Kesannyaterlalumuluk-mulukdantidakreaUstis

4) Perlupenajamankonsepmtegrasi-mterkoneksidalamsetiaplevel
sehingga tidak tumpang tindih

5) rnterkoneksilebihmudahdaripadaintegrasi

6) Malasmengaksesrujukan

7) MengapUkasikansedikit

8) Yang bisa dilakukan rntegrasWtaterkoneksi ya dilaksanakan, yang
tidak bisa ya tidak dilaksanakan

9) Kebijakan hitegrasi-hiterkoneksi belumjelas penerapannya

10) Matakuliah yang tidak perlu Integrasi-Interkoneksi tidak perlu
dipaksakan

11) Saranahitegrasi-Interkoneksi
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12) Tidakjelasmuaranyakemana
2. Kurikulum Fakultas Dakwah belum maksimal merealisasikan

paradigma Integrasi-Interkoneksi demi mencapai visi, misi, tujuan, dan
kompetensi universitas, fakultas, dan program studi (lihat kembali Bab
HI sub B tentang Hasil Evaluasi Kurikulum)

3. Sillabi mata kuliah belum benar-benar mencenninkan profil akademik pro-
gram studi, fakultas, dan universitas

a. Sebagian besar sillabi belum bemuansa Integrasi-mterkoneksi

b. Isi sillabi belum benar-benar bermuara pada visi danmisi

c. Referensi, umumnyabelum menyebutkan sumberIslam dan umum

d. Penyebutanleveluitegrasi-uiterkoneksibelumadapenjelasan
4. SatuanAcaraPerkuUahan(SAP)belummencerminkanprofilakademik

a. BelumsemuamatakuliahtdahdibuatSAPnya

b. Secara umum bentuk dan format SAP telah mengikuti ketentuan, tetapi
sebagian masih ditemukan penyimpangan^enyimpangan

c. Isi SAPbelumbenar-benarrincidanmasihsamadengansillabidengan
bentuk dan format berbeda

d. Paradigma Integrasi-Interkoneksi juga belum benar-benar tercermin
secara eksplisit

5. Kegiatan Belajar Mengajardi kelas berjalan apa adanya

a. Pada umumnya dosen telah berusaha mengembangkan active learning
misaUiya dengan presentasi, tetapi tidak diketahui dengan pasti kualitas
materinya.

b. Paradigma mtegrasi-uiterkoneksi diterapkan bervariasi, ada yang sudah
mencoba menerapkan pada level materi, tetapi adajugayang belum, kecuati
pada pemanfaatannya untuk Islam dan dakwah.

6. BukuAjarbarusebagiankecildibuatdosen

Sebagian buku aj ar yang telah dikumpul pada prodi masing-masing, sebagian
telah nampak adausahamenampilkan htegrasi-mterkoneksi semampunya, dan
sebagian lainnyabelum.

7. Karya ikniah khusunya Skripsi Mahasiswabelum benar-benar mencerminkan
paradigma Integrasi-Interkoneksi
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a. Skripsi mahasiswa yang membahas masalah umum, kurang diikuti dengan
menampilkan khazanah Islamnya, yang membahas masalah Islamjuga
kurang diikuti dengan penjabaran umum/sainstifiknya.

b. Dosenpembimbing, penguji Skripsi, termasuk dari unsurpimpinan, tidak
banyak peduli akan penerapan paradigma Integrasi-uiterkoneksi pada
skripsimahasiswa

c. Belum ada panduan bagi pengembangan penelitian berparadigma
mtegrasi-uiterkoneksi sebagai acuan penyusunan skripsi mahasiswa

8. Evaluasi pembelajaran belum benar-benar mengembangkan paradigma
Megrasi-rnterkoneksi

Berdasarkan soal-soal Ujian Tengah Semester ̂ JTS) tahun 2007, jenis soal
ujian kaitannya dengan paradigma rntegrasi-mterkoneksi, bervariasi.

E. Masalah-masalah lain terkait dengan realisasi paradigma Integrasi-
Interkoneksi di Fakultas Dakwah

1. Latar belakang pendidikan dosen belum mendukung Integrasi-
Interkoneksi

Dosen yang direkrut dari alumni Fakultas Dakwah dan UiN, mungkin
ahliilmuagama,letapikuraiigaiilicUJamiknuiKmun,sedangdosenyangdireknil
dariumummungkinkurangahtidibidangiknuagama.

2. Belnm ada penyetaraan bagl program Pendidikan Silang

Program pendidikan silang padajenj ang yang lebih tinggi pada Strata
Dua (Sj) dan Strata Tiga (Sj), belum menyelesaikan masalah karena belum
adanya penyetaraan keihnuan dari yang dihasiUcan di luar dengan keUmuan di
dalam (Islam). Di samping itu belum ada pendidikan khusus untuk mtegrasi-
mterkoneksi pada bidang-bidang urnu tertentu.

3. Kurangnya dosen dengan kompetensi ilmu praktis

Kompetensi keilmuan yang dikembangkan di Fakultas Dakwah pada
empat prodi yang ada kesemuanya memerlukan keaMian profesional dan praktis
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tidak semata-mata teoritis, sementara bekal profesionaI dosen ke arah ini sangat
minim. Mengatasi masalah ini dengan cara mendatangkan Dosen Luar Biasa,
j uga mendatangkan masalah lain disebabkan kurang mumpuni akan pengetahuan
agamaIslam.

4. TidakadaTeamTeaching

Keadaan poin 3 diperparah dengan adanya sistem pemerataan mengajar
bagi dosen yang keahlian ilmunya terpaksa tergusur oleh pembaharuan
kurikulum, yang kemudian terpaksa mengajarkan mata kuliah yang tidak
dikuasainya. Mungkin hal-hal tersebutbisa diatasi dengan cara Team teach-
ing, tetapi nampaknya hal ini mengalami benturan pada teknis administrasi
berkaitan dengan pembagian sks pada SK mengajar, honorarium kelebihan
mengajar.

5. Forum konsorsium keilmuan belum efektif

Tidak adanya konsorsium ihnu-Umu serumpun menyebabkan tidak adanya
koordinasi dan penyetaraan antar ibnu-Umu terkait menyebabkan belum adanya
interkoneksi antarprogram studi di Fakultas Dakwah.

6. KesuIitan akan sumber Integrasi-Interkoneksi

Kesadaran dosen untuk melakukan mtegrasi-mterkoneksi rata-rata sudah
ada, tetapi sering terbentur akan minimnya pengetahuan akan sumber. Hal ini
menjadikan para dosen melakukan Integrasi-hiterkoneksi sebatas informasi
lesan di kelas tanpa dldukung referensi yang memadai.

7. Ada mata kuliah yang sulit dilakukan Integrasi-Interkoneksi

Beberapa itau yang dirasa suUt dilakukan hitegrasi-faterkoneksi tersebut
misakiya Produksi Acara Radio, Produksi dan Penyiaran Acara Televisi, dan
Penulisan Artikel pada prodi KPI. Mata kuliah Konseling uidividu, Konseling
Kelompok,danPemahamanIndividu(tesdanNon-tes)padaprodi BPI. Mata
kuliah Administrasi dan Akuntansi Organisasi, Assessment, dan Sistem Usaha
Kesejahteraan Sosial pada prodi PMI. Mata kuliah Aplikasi Komputer dan
Statistik Sosial pada prodi MD.
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8. Juklak Integrasi-Interkoneksi keilmuan belum benar-benar aplikatif

Misabrya level Integrasi-mterkoneksi, tidak adapenjelasan implementasinya
pada level materi, filosofis, metodologis, strategi, sehinggapeneantumandi datom
sillabi dan SAP oleh dosen sekedar dekoratif.

9. KontroldanEvaluasimasihlemah

Adanyanya program Quality Assurance (QA) atau Penjaminan Mutu
akademik di UTN Sunan Kalijaga telah memberi nuansake arah perbaikan
pendidikan dan pengajaran khusunya di Fakultas Dakwah. Tetapi paket-paket
QA tersebut sering terj ebak pada persoalan administratifdan bukan substatnsif,
misakiya capaian visi, misi, tujuan, kompetensi, dan penerapan paradigma
mtegrasi-mterkoneksi.

10. Persoalandana/finansial

Berbagai program yang digutiikan universitas termasuk realisasi paradigma
Mtegras-mtetkoneksi pada kurikulum, siUabi, SAP, buku ajar, KBM, evaluasi,
dan penyediaan sarana prasarana, kesemuanya memerlukan pendanaan ketika
harus diberlakukan di fakultas dan program studi.

11. LoyalitasCivitasAkademikalemah

Sebagian dosen menunj ukkan kurang peduli akan tugas-tugas, misahiya
menyusun siUabi, SAP, buku ajar. Aksi demonstrasi mahasiswakhususnyapada
persoalan dana SPP maupun lainnya, menunjukkan bahwa mahasiswa kurang
bersediaberkorbandemi ataamatemya.

IV. Sirnpiilaii

Setelah menelaah dengan seksama pelaksanaan pendidikan dan pengaj aran di
Fakultas Dakwah kaitannya dengan paradigma mtegrasi-Interkoneksi kemudian
melakukan analisis, makapeneutian ini berkesimpubn:
1. Paradigma totegrasi-mterkoneksi yang ditetapkan sebagai mainstream keUmuan

Universitas Islam Negeri ̂ JTN) Sunan Kalijaga, belum benar-benar terealisasi
dalam proses pendidikan dan pengajaran di Fakultas Dakwah. Berbagai
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perangkat pendidikan dan pengajaran berupa kurikulum, sillabi, Satuan Acara
Perkuliahan (SAP), buku ajar, Kegiatan Belajar MengajarpCBM), karya umiah
(skripsi) mahasiswa, dan evaluasi pembelajaran, telah diupayakan ke arah
paradigma mtegrasi-mterkoneksi, tetapi sifatnya masih mengambang dan belum
tercermin secara eksplisit

2. Berbagai persoalan yang melatarbelakangi kurang terealisirnya paradigma
mtegrasi-taterkoneksi dalam pendidikandanpengajaran di Fakultas Dakwah,
terutama disebabkan latarbelakang pendidikan dosen yang kurang mendukung
mtegrasi-mterkoneksi baik pada aspek substansi keUmuan, substansi paradigma
Integrasi-interkoneksi, maupun masalah teknis-metodologis. Disamping itu
berbagai pembekalan dan prasarana seperti perpustakaan ke arah terlaksananya
pendidikan berparadigma mtegrasi-rnterkoneksi belum benar-benar efektif,
begitujuga dengan sistem manajenien yang belum kondusif. Kurang loyakiya
civitas akademika,juga menjadi hambatan tersendiri bagi pengembanganUiN
Sunan KaHjaga khususnya Fakultas Dakwah dalam mewujudkan visi, misi,
dan tujuan, serta kompetensi yang hendak diraih.
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