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LAPORAN HASIL EVALUASI PEMAHAMAN VISI MISI CIVITAS AKADEMIKA  

FT UNY 2020 

 

A. Jumlah Responden yang Memberi Masukan Instrumen 

Pengisian instrumen dilaksanakan pada tanggal bulan Mei - September 2020 terhadap 

dosen, karyawan/tendik, dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

Jumlah responden yang mengisi angket sebanyak 189 responden. Adapun distribusi 

responden pada ketiga strata (dosen, dan karyawan, dan mahasiswa) adalah sebagi berikut: 

 

Gambar 1. Persentase Identitas Responden berdasarkan Strata 

Gambar 1 menunjukkan persentase jumlah isian angket visi misi FT UNY. Isian 

angket sejumlah 189 responden dengan karyawan sebanyak 28%, karyawan sebanyak 11,6%, 

dan mahasiswa sebanyak 60,3%. Untuk data responden berdasarkan jurusan yang ada di 

Fakultas Teknik dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 



 
 

 

Gambar 2. Persentase Identitas Responden Unit Kerja/Jurusan 

 

 

B. Komponen Visi Misi FT UNY 

Adapun instrument pengukuran terdiri dari 18 butir pertanyaan. Validasi instrument 

menggunakan Judgment Ahli sebanyak 2 orang. Berikut ini butir-butir pertanyaan dalam 

instrumen: 

No. Pertanyaan Benar Salah 

1 

Makna ”Fakultas yang unggul” dalam visi Fakultas Teknik UNY adalah 

menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dan mampu 

bersaing secara nasional dan regional. 

    

2 
Makna ”Fakultas yang unggul” dalam visi Fakultas Teknik UNY adalah 

menghasilkan lulusan yang memiliki IPK yang tinggi 
    

3 

Makna ”Fakultas yang kreatif” dalam visi Fakultas Teknik UNY adalah 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-

ide baru dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan. 

    

4 

Makna ”Fakultas yang inovatif” dalam visi Fakultas Teknik UNY adalah 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mengembangkan ide- 

ide atau gagasan baru dalam memecahkan masalah pendidikan teknologi 

dan kejuruan. 

    

5 

Kata ”ketaqwaan” pada rumusan visi Fakultas Teknik UNY bermakna 

semua kegiatan sivitas akademika Fakultas Teknik UNY dapat 

dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. 

    

6 

Kata ”ketaqwaan” pada rumusan visi UNY bermakna semua kegiatan 

sivitas akademika Fakultas Teknik UNY dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan norma masyarakat akademik. 

    



 
 

7 
Kata ”kemandirian” pada rumusan visi Fakultas Teknik UNY bermakna 

bahwa Fakultas Teknik UNY tidak perlu bekerjasama dengan pihak lain. 
    

8 

Kata ”kemandirian” pada rumusan visi Fakultas Teknik UNY bermakna 

bahwa dalam penyelenggaraan beraktivitas mengedepankan kemampuan 

diri sendiri. 

    

9 

Kata ”kecendekiaan” pada rumusan visi Fakultas Teknik UNY bermakna 

bahwa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, warga Fakultas Teknik 

UNY mendasarkan pada kebenaran ilmiah. 

    

10 

Kata ”kecendekiaan” pada rumusan visi Fakultas Teknik UNY bermakna 

bahwa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, warga Fakultas Teknik 

UNY mengutamakan perolehan prestasi akademik. 

    

11 
Salah satu ciri insan cendekia adalah berpikir dan bersikap sesuai 

kebenaran yang diyakini. 
    

12 
Ciri lain insan yang bertaqwa adalah patuh pada apapun perintah 

pemimpinnya 
    

13 
Salah satu ciri utama insan yang mandiri adalah bekerja sesuai kemauan 

diri sendiri 
    

14 Ciri lain insan yang mandiri adalah berani bertanggung jawab     

15 
Salah satu ciri insan cendekia adalah berpikir dan bersikap sesuai 

kebenaran yang diyakini  
    

16 Ciri lain insan yang cendekia adalah berpikir dan bersikap atas dasar oleh 

rasa suka atau tidak suka 
    

17 Salah satu misi Fakultas Teknik UNY adalah menyelenggarakan tata 

kelola fakultas yang baik, bersih dan akuntabel 
  

18 Mengembangkan sumber daya fakultas dan bekerjasama untuk 

menghasilkan income generating seoptimal mungkin 
  

 

Kunci Jawaban dalam pengisian istrumen  

No Kunci Jawaban No Kunci Jawaban No Kunci Jawaban 

1 B 7 S 13 S 

2 S 8 B 14 B 

3 B 9 B 15 S 

4 B 10 S 16 S 

5 B 11 S 17 B 

6 S 12 S 18 S 

 

 



 
 

Sedangkan berdasarkan komponen visi dan misinya, pemahaman visi dan misi civitas 

akademika Fakultas Teknik UNY adalah sbb: 

 

Gambar 3. Persentase Pemahaman “Fakultas yang unggul” 

Menghasilkan Lulusan yang Memiliki Keahlian Profesional 

Gambar 3 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 98,9% 

(sudah paham) dan 1,1% (belum paham) terhadap makna “fakultas yang unggul” dalam visi 

Fakultas Teknik UNY adalah menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dan mampu 

bersaing secara nasional dan regional.  

 

Gambar 4. Persentase Pemahaman “Fakultas yang unggul” 

Menghasilkan Lulusan yang Memiliki IPK yang Tinggi 



 
 

Gambar 4 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 40,7% 

(sudah paham) dan 59,3% (belum paham) terhadap makna “fakultas yang unggul” dalam visi 

Fakultas Teknik UNY adalah menghasilkan lulusan yang memiliki memiliki IPK yang tinggi. 

Pemahaman bahwa dalam menjadikan fakultas yang unggul tidak hanya menghasilkan lulusan yang 

tinggi saja tapi ada berbgai macam factor, misalnya SDM (dosen, tendik, mahasiswa) yang 

berkualitas, sarana prasarana yang memadai dll. 

 

Gambar 5. Persentase Pemahaman “Fakultas yang kreatif” Menghasilkan 

Lulusan yang Memiliki Kemampuan untuk Menciptakan Ide 

Gambar 5 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 98,9% 

(sudah paham) dan 1,1% (belum paham) terhadap makna “fakultas yang unggul” dalam visi 

Fakultas Teknik UNY adalah menghasilkan lulusan yang memiliki memiliki kemampuan untuk 

menciptakan ide. 



 
 

 

Gambar 6. Persentase Pemahaman “Fakultas yang kreatif” Menghasilkan 

Lulusan yang Memiliki Kemampuan untuk Mengembangkan Ide 

Gambar 6 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 99,5% 

(sudah paham) dan 0,5% (belum paham) terhadap makna “fakultas yang unggul” dalam visi 

Fakultas Teknik UNY adalah menghasilkan lulusan yang memiliki memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan ide. 

 

Gambar 7. Persentase Pemahaman “Ketaqwaan” dapat 

Dipertanggungjawabkan di Hadapan Tuhan 



 
 

Gambar 7 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 97,9% 

(sudah paham) dan 2,1% (belum paham) terhadap makna “ketaqwaan” pada rumusan visi 

Fakultas Teknik UNY bermakna semua kegiatan sivitas akademika Fakultas Teknik UNY dapat 

dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Gambar 8. Persentase Pemahaman “Ketaqwaan” dapat 

Dipertanggungjawabkan sesuai Norma Masyarakat 

Gambar 8 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 21,2% 

(sudah paham) dan 78,8% (belum paham) terhadap makna “ketaqwaan” pada rumusan visi 

Fakultas Teknik UNY bermakna semua kegiatan sivitas akademika Fakultas Teknik UNY dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai Norma Masyarakat. 

 



 
 

 

Gambar 9. Persentase Pemahaman “Kemandirian” bermakna Tidak Perlu 

Berkerjasama dengan Pihak Lain 

Gambar 9 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 24,9% 

(sudah paham) dan 75,1% (belum paham) terhadap makna Kata ”kemandirian” pada 

rumusan visi Fakultas Teknik UNY bermakna bahwa Fakultas Teknik UNY tidak perlu 

bekerjasama dengan pihak lain. 

 

Gambar 10. Persentase Pemahaman “Kemandirian” bermakna 

Mengedepankan Kemampuan Diri Sendiri 

Gambar 10 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

81,5% (sudah paham) dan 18,5% (belum paham) terhadap “kemandirian” pada rumusan visi 



 
 

Fakultas Teknik UNY bermakna bahwa dalam penyelenggaraan beraktivitas 

mengedepankan kemampuan diri sendiri. 

 

Gambar 11. Persentase Pemahaman “Kecendekiaan” bermakna dalam 

berpikir, bersikap, dan bertindak, mendasarkan pada kebenaran ilmiah. 

Gambar 11 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

96,3% (sudah paham) dan 3,7% (belum paham) terhadap “kecendekiaan” pada rumusan visi 

Fakultas Teknik UNY bermakna bahwa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, warga Fakultas 

Teknik UNY mendasarkan pada kebenaran ilmiah. 

 

Gambar 12. Persentase Pemahaman “Kecendekiaan” bermakna dalam 

berpikir, bersikap, dan bertindak, mendasarkan pada kebenaran ilmiah. 



 
 

Gambar 12 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

49,7% (sudah paham) dan 50,3% (belum paham) terhadap ”kecendekiaan” pada rumusan 

visi Fakultas Teknik UNY bermakna bahwa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, warga 

Fakultas Teknik UNY mengutamakan perolehan prestasi akademik. 

 

Gambar 13. Persentase Pemahaman Ciri Insan Cendekia. 

Gambar 13 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

19,6% (sudah paham) dan 80,4% (belum paham) terhadap salah satu ciri insan cendekia adalah 

berpikir dan bersikap sesuai kebenaran yang diyakini. 

 

Gambar 14. Persentase Pemahaman Ciri Insan yang Bertaqwa. 



 
 

Gambar 14 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

52,9% (sudah paham) dan 47,1% (belum paham) terhadap ciri insan yang bertaqwa adalah 

patuh pada apapun perintah pemimpinnya 

 

Gambar 15. Persentase Pemahaman Ciri Insan yang Mandiri. 

Gambar 15 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

49,2% (sudah paham) dan 50,8% (belum paham) terhadap ciri insan yang mandiri adalah 

bekerja sesuai kemauan diri sendiri. 

 

Gambar 16. Persentase Pemahaman Ciri Insan yang Mandiri 

Bertanggung Jawab. 



 
 

Gambar 16 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

97,9% (sudah paham) dan 2,1% (belum paham) terhadap ciri insan yang mandiri adalah berani 

bertanggungjawab. 

 

Gambar 17. Persentase Pemahaman Ciri Insan Cendekia 

Gambar 17 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

18,5% (sudah paham) dan 81,5% (belum paham) terhadap ciri insan insan cendekia adalah 

berpikir dan bersikap sesuai kebenaran yang diyakini. 

 

Gambar 18. Persentase Pemahaman Ciri Insan Cendekia yang Berfikir 

dan Bersikap atas Dasar Suka atau Tidak 



 
 

Gambar 18 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

67,2% (sudah paham) dan 32,8% (belum paham) terhadap ciri insan insan cendekia adalah 

berpikir dan bersikap sesuai kebenaran yang diyakini. 

 

Gambar 19. Persentase Pemahaman Misi dalam Penyelenggaraan Tata 

Kelola Fakultas 

Gambar 19 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

97,9% (sudah paham) dan 2,1% (belum paham) terhadap misi Fakultas Teknik UNY adalah 

menyelenggarakan tata kelola fakultas yang baik, bersih dan akuntabel 

 

Gambar 20. Persentase Pemahaman Pengembangan Sumber Daya 

Fakultas 



 
 

Gambar 20 menunjukkan pemahaman responden berdasarkan persentase yaitu 

11,2% (sudah paham) dan 88,8% (belum paham) terhadap Mengembangkan sumber daya 

fakultas dan bekerjasama untuk menghasilkan income generating seoptimal mungkin. 

 

C. Pembahasan 

Dari hasil data yang telah disampaikan diatas rerata hasil pemahaman visi misi 

seluruh civitas akademika FT UNY sudah cukup paham hanya perlu ditingkatkan dari 

segi sosialisasi VMTS , sedangkan mahasiswa perlu mendapatkan perhatian lebih dalam 

sosialiasi VMTS. Secara umum, pemahaman visi dan misi civitas akademika Fakultas 

Teknik masih perlu ditingkatkan.  

 Dari analisis diatas, dapat diketahui bahwa kelompok karyawan dan dosen memiliki 

skor kemandirian yang sangat baik. komponen Sedangkan pemahaman terhadap 

ketakwaan, hanya karyawan yang memiliki skor yang sangat baik. Pemahaman dosen dan 

mahasiswa terhadap konsep “Tata Kelola” yang baik, masih perlu banyak upaya untuk 

meningkatkannya. Demikian pula pemahaman tentang Ketakwaan, juga masih perlu 

ditingkatkan. Secara umum pemahaman konsep ketakwaan, kecendikiaan dan keunggulan 

masih perlu ditingkatkan.  

 

D. Rekomendasi 

1. Pemahaman visi dan misi civitas akademika Fakultas Teknik UNY masih harus 

ditingkatkan, baik pada sub kelompok dosen, karyawan, maupun mahasiswa 

2. Prioritas pemahaman terhadap komponen visi dan misi masih harus mendapat perhatian 

dari segenap Pimpinan Fakultas Teknik, berturut-turut adalah: tata kelola yang baik, 

ketakwaan, kecendekiaan, keunggulan,dan ketakwaan. 

 

 


