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KATA PENGANTAR 

Laporan kegiatan evaluasi kuesioner tingkat pemahaman visi, misi dan 

tujuan program studi merupakan laporan yang memuat informasi mengenai 

respon terhadap pemahaman visi, misi, dan tujuan doesn, tendik dan mahasiswa 

program studi Pendidikan Dasar Direktorat Pascasarjana Pendidikan Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa pada tahun 2022. Informasi yang terdapat dalam 

laporan ini adalah mengenai pemahaman visi, misi dan tujuan sosialisasi VMT. 

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan ini 

diambil dari kuesioner C1 periode pengisian 1- 10 April 2022. Laporan ini dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian sasaran-sasaran pada salah satu visi 

prodi Pendidikan Dasar yaitu “Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister 

menjadi program studi yang unggul dalam mengkaji dan mengimplementasikan 

Pendidikan multikultural berdasarkan ajaran Tamansiswa pada tahun 2030”. 

Akhirnya, kepada staf LPM dan Program Studi Pendidikan Dasar DPsP 

UST yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan Laporan ini, baik 

dalam bentuk menyediakan dokumen maupun pengolahan data, kami ucapkan 

terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya. 

Yogyakarta, 21 April 2022 

Kaprodi Dikdas DPsP UST 
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A. Latar Belakang 

Evaluasi terhadap implementasi sistem mutu di lingkungan Prodi Dikdas 

merupakan proses pelaksanaan pengukuran pemahaman Dosen, Tendik dan 

mahasiswa akan visi dan misi Program Studi Pendidikan Dasar (Dikdas). Penjaminan 

mutu internal bertujuan untuk menjamin mutu Pendidikan tinggi yang diselenggarakan 

oleh program studi Dikdas melalu tridharma perugruan tinggi dalam rangka 

mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan 

eksternal Program Studi Dikdas. Evaluasi terhadap implementasi visi dan misi 

program studi yang telah dilakukan pada Dosen, Tendik dan Mahasiswa Pascasarjana 

Pendidikan mengacu pada indikator yang telah ditentukan oleh prodi. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya pembentukan karakter civitas akademika prodi Dikdas dalam 

memiliki kinerja yang professional dan dapat memberikan pelayanan yang prima 

sejalan dengan triharma perguruan tinggi.  

Pelayanan publik kepada mahasiswa di prodi Pendidikan Dasar sampai saat 

ini berjalan dengan lancar, akan tetapi masih belum sepenuhnya memenuhi kualitas 

yang diharapkan oleh pengguna jasa khususnya para mahasiswa pascasarjana 

Pendidikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan evaluaiu keterpahaman Visi, Misi, 

Tujuan program studi Pendidikan Dasar, maka diperlukan pengukuran tingkat 

keberhasilan layanan berupa evaluasi kepuasan mahasiswa sebagai pengguna jasa 

layanan di Program Studi Pendidikan Dasar yang berdasarkan pada pemahaman visi 

dan miri prodi serta visi dan misi institusi prodi Pendidikan Dasar. Salah satu upaya 

unyuk meningkatkan kualitas pelayanan mahasiswa, adalah survey terhadap 

pemahaman akan visi misi prodi dan institusi sebagai stake holder terhadap layanan 

yang diterima di prodi Pendidikan Dasar.  

 

B. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan survey terhadap pemahaman visi, misi dan 

tujuan prodi yang dilaksanakan secara berkala adalah untuk mengetahui tingkat 

kepuasan mahasiswa Pascasarjana Pendidikan terhadap visi, misi dan tujuan program 

studi Pendidikan Dasar UST. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan mendapatkan 

umpan balik terkait upaya perbaikan secara berkelanjutan dengan memberikan 
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pelayanan kepada stake holder sekaligus dapat menentukan komponen atau aspek 

kinerja Lembaga yang perlu segera ditindaklanjuti.  

C. Dasar Hukum 

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  

3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

5. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan.  

6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

7. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang 

penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2014 tentang 

Ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi Pendidikan Tinggi. 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 154 tahun 2014 tentang 

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan 

Tinggi.  

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

13. Surat Edaran Dirjen Nomor 152/e/t/2012 tehtang Publikasi Karya Ilmiah.  

14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan 

tinggi.  (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.  

15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

Direktorat Pembelaajran dan Kemahasiswaan. (2014). Panduan penyusunan 

capaian pembelajaran lulusan program studi.  
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16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2014). Pedoman Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  

17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi.  

18. Statuta UST Yogyakarta tahun 2012.  

19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019) 

20. Standar Mekanisme Kontrol Pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran UST 

tahun 2017. 

D. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup pada suvey ini adalah pengukuran visi keilmuan program studi 

Pendidikan Dasar UST. 

 

E. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan survey dilaksanakan pada 1-10 April 2022. Adapun 

survey ini dilaksanakan secara online pada link yang tersedia di portal dan 

dapat diisi oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.  menggunakan 

handphone, ataupun laptop. 

 

F. Metodologi Pengambilan Data 

Metode pengambilan data dilakukan menggunakan Teknik survey dengan 

kuesioner. Metode analisis yang digunakan untuk pengolahan data kuesioner adalah 

statistik deskriptif untuk menentukan tingkat keterpahaman VMT oleh mahasiswa, 

dosen dan tenaga kependidikan. Dalam mengolah data statustik deskriptif tersebut 

dibantu dengan program Microsoft excel. Pengolahan hasil angket ditinjau secara 

keseluruhan dan ditinjau tiap indikator. Total responden sejumlah 45 orang unsur 

Mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.      
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G. Data Hasil  dan Pembahasan  

Hasil data survey ini yang dilakukan pada semester genap tahun 

akademik 2021/2022. Hasilnya merupakan hasil angkat pemahaman VMT yang 

dihimpun dari responden sebanyak 45 orang dari unsur mahasiswa, dosen dan tenaga 

kependidikan.   

 

  

  

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

akademik sudah sesuai dengan visi misi dan tujuan yang diterapkan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil angket pada aspek ini mendapatkan rerata sebesar 3,20 dengan 

kategori Baik. Aspek kurikulum yang dirancang mendukung ketercapaian visi keilmuan 

program studi mendapatkan skor rerata sebanyak 3,1 dengan kategori baik. Aspek 

kerealistikan visi keilmuan program studi didukung dengan finansial yang memadai 

mendapatkan skor rerata sebanyak 3,17 dengan kategori baik. Aspek kerealistikan visi 

keilmuan program studi didukung dengan prasarana yang memadai mendapatkan skor 

rerata sebanyak 3,17 dengan kategori baik. Aspek kerealistikan visi keilmuan program 

studi didukung dengan sumber daya manusia yang memadai mendapatkan skor rerata 
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sebanyak 3,26 dengan kategori baik. Aspek kerealistikan visi keilmuan program studi 

didukung dengan sumber daya manusia yang memadai mendapatkan skor rerata 

sebanyak 3,2 dengan kategori baik. Aspek kerealistikan visi keilmuan program studi 

didukung oleh kemitraan yang memadai  memadai mendapatkan skor rerata sebanyak 

3,26 dengan kategori baik. Aspek kerealistikan visi keilmuan program studi saudara 

telah didukung dengan kerjasama yang memadai memadai mendapatkan skor rerata 

sebanyak 3,17 dengan kategori baik. Aspek strategi pencapaian visi keilmuan yang 

ditetapkan memuat indikator dan target capaian yang jelas mendapatkan skor rerata 

sebanyak 3,28 dengan kategori baik. Aspek visi keilmuan program studi didukung dengan 

tujuan program studi mendapatkan skor rerata sebanyak 3,15 dengan kategori baik. 

Aspek visi keilmuan program studi mencirikan kekhasan prodi mendapatkan skor rerata 

sebanyak 3,19 dengan kategori baik. Aspek visi keilmuan program studi sangat 

futuristik/berwawasan masa depan mendapatkan skor rerata sebanyak 3,2 dengan 

kategori baik. Aspek visi keilmuan program studi telah didukung dengan strategi 

pencapaian yang jelas memadai mendapatkan skor rerata sebanyak 3,13 dengan 

kategori baik. Aspek visi keilmuan program studi telah memerhatikan arah 

perkembangan dan kondisi bidang ilmu yang ditekuni mendapatkan skor rerata sebanyak 

3,26 dengan kategori baik. Aspek visi keilmuan program studi telah selaras dengan 

VMTS fakultas/direktorat mendapatkan skor rerata sebanyak 3,2 dengan kategori baik. 

Aspek peran saudara dalam ikut serta mewujudkan capaian visi keilmuan program studi 

memadai mendapatkan skor rerata sebanyak 3,28 dengan kategori baik. 

H. Saran-Saran Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan 

Sejauh ini belum ada saran atau masukan yang masuk baik dari 

mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan terkait VMT prodi 

Pendidikan Dasar. 

I. Kesimpulan 

Kegiatan sosialisasi VMT yang dilakukan di program studi Pendidikan dasar 

telah mencapai kategori baik dengan rata-rata (3, 20), dan lebih dari 50% responden 

telah mengikuti sosialisasi dan memahami VMT.  

J. Saran dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

Saran dan rencana tindak lanjut yang dapat diberikan antara lain: 
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Kegiatan sosialisasi VMT harus dilaksanakan secara rutin di program studi Pendidikan 

dasar sebagai salah satu cara untuk mencapai VMT Prodi. 
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Lampiran  

Lampiran 1. Surat Edaran Pengisian Kuisioner 

 

 

 

 



8 

 

Lampiran 2. Instrumen Kuesioner dan data mentah dalam bentuk link 

Google Drive file Excel 

 

 


