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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmatNya lah kami tim 

penyusun survey pemahaman terhadap visi misi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Halu Oleo telah menyelesaikan laporan survey yang dianalisis 

berdasarkan hasil kuesioner kepada sejumlah responden. Dengan adanya hasil survey ini 

yang dilakukan setiap tahunnya berdasarkan tahun akademik, maka mampu memberikan 

nilai yang baik dan implementasi yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.   

Untuk terwujud capaian pemahaman visi misi FKIP Universitas Halu Oleo terlibat 

sejumlah responden berdasarkan jabatannya mulai dari dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa. Setiap tahun akademik baru akan dilakukan terus menerus survey yang belum 

tercapai berdasarkan tujuan dari visi misi FKIP Universitas Halu Oleo.  

Semoga hasil analisis survey dari tim penyusun mampu menjadi baik untuk FKIP 

Universitas Halu Oleo. Kritik dan saran dari pihak lain sangat diperlukan oleh tim 

penyusun agar bisa tercipta pengembangan Fakultas berdasarkan kebutuhan mahasiswa. 

Kami tim penyusun mohon maaf sedalam-dalamnya apabila dalam penyusun laporan 

kegiatan ini masih banyak terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian bagi pihak lain yang 

terkait baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah memberikan karunia 

nikmat dan melimpah atas pengabdian kita bersama FKIP Universitas Halu Oleo. 

 

 

         Kendari,         2019 

          

         Tim Penyusun,  
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A. PENDAHULUAN 

Adanya visi, misi dan tujuan merupakan hal yang wajib bagi Fakultas baik negeri 

maupun swasta. Setiap Fakultas mempunyai visi, misi yang berbeda – beda, semuanya 

tergantung pada tujuan yang akan dicapai oleh setiap Fakultas pada lingkup Universitas 

Halu Oleo. Untuk mewujudkan tercapainya visi misi, maka visi dan misi ini harus 

diketahui dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika.   

Untuk mengetahui apakah civitas akademika mengetahui dan memahami visi misi 

dan tujuan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo maka perlu 

dilakukan suatu pengukuran tentang tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi 

misi tersebut. 

Survey pemahaman visi misi FKIP Universitas Halu Oleo dilaksanakan secara 

berkala dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan sivitas akademis FKIP 

Universitas Halu Oleo terhadap visi misi Fakultas. Dengan adanya evaluasi ini, digunakan 

untuk mendapatkan umpan balik terkait upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam 

memberikan pelayanan kepada mahasiswa sebagai stakeholder dan untuk menentukan 

komponen atau aspek kinerja fakultas yang perlu segera ditindaklanjuti.   

B. WAKTU DAN TEMPAT SURVEY   

Waktu pelaksanaan survey selama 3 bulan, yaitu bulan April sampai dengan Juni 

2019, di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kota Kendari. 

C. RESPONDEN   

Peserta responden kegiatan pemahaman visi misi ini adalah seluruh civitas 

akademika yang terdapat pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu 

Oleo yang terdiri dari:  

a. Dosen  

b. Mahasiswa 
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c. Tenaga Kependidikan.  

Pada survey ini, responden yang terlibat diambil dengan teknik purposive sampling 

dengan jumlah responden yang diperoleh sebanyak 232 orang. 

Tabel 1. Data Responden 

No Responden Jumlah 

1 Dosen 36 

2 Tenaga Kependidikan 9 

3 Mahasiswa 187 

Jumlah 232 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Evaluasi survey ini menggunakan evaluasi proses yang dilakukan dengan 

instrumen kuesioner, di mana para responden diberikan kuisioner secara online untuk 

menguji pemahaman mereka terhadap visi, misi  FKIP Universitas Halu Oleo. Akses link 

kuisioner melalui url: http://fkip.uho.ac.id/menu/survei/visi-misi. Hasil isian survey 

pemahaman visi misi FKIP UHO oleh responden diolah dengan menggunakan statistik 

deskriptif dalam bentuk diagram batang dan lingkaran. 

E. Hasil Kegiatan 

Adapun hasil pengolahan data survey pemahaman visi misi Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo disajikan pada diagram batang dan lingkaran yang 

diperoleh dari hasil output google form. 

1. Apakah anda mengetahui visi dan misi FKIP Universitas Halu Oleo 
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2. Dari mana anda mengetahui visi dan misi FKIP Universitas Halu Oleo 

 

3. Point-point pentin apa saja yang terdapat dalam Visi FKIP Universitas Halu Oleo 

 

4. Menurut anda visi dan misi FKIP Universitas Halu Oleo sudah terimplementasi dengan 

baik 
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5. Bagaimanakah tingkat pemahaman Anda mengenai visi dan misi FKIP Universitas Halu 

Oleo terkait dengan tujuan dan sasaran strategisnya 

 

6. Menurut Anda apakah semua aspek kegiatan akademik sudah terakomodasi dalam visi 

dan misi Fakultas 

 
 

7. Apakah visi dan misi FKIP Universitas Halu Oleo mendukung peningkatan atmosfer 

akademik para civitas akademika 

 
8. Menurut anda visi dan misi FKIP Universitas Halu Oleo perlu diadakan direvisi lagi 
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F. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survey yang tersaji pada diagram batang dan lingkaran yang 

dibahas pada hasil kegiatan diatas, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sebesar 48,7 responden mengetahui visi dan misi FKIP Universitas Halu Oleo. 

2. Responden yang mengetahui visi dan misi FKIP Universitas Halu Oleo terbanyak 

bersumber dari website kemudian diikuti melalui spanduk/pamflet, Papan Informasi, 

dan media sosial  

3. Responden secara keseluruhan mengetahui dengan pasti point terpenting yang terdapat 

dalam Visi FKIP Universitas Halu Oleo yaitu bermutu, layanan prima, insan cerdas 

komprehensif, pendidik profesional, adaptif, berkarakter mulia, karakteristik wilayah 

kepulauan. 

4. Sebesar 62,5% responden mengetahui visi dan misi FKIP Universitas Halu Oleo sudah 

terimplementasi dengan baik 

5. Sebesar 59, 1% responden cukup memahami mengenai visi dan misi FKIP Universitas 

Halu Oleo terkait dengan tujuan dan sasaran strategisnya 

6. Sebesar 61,2% responden mengetahui semua aspek kegiatan akademik yang sudah 

terakomodasi dalam visi dan misi Fakultas. 

7. Sebesar 53,9% responden memberikan jawaban bahwa visi dan misi FKIP Universitas 

Halu Oleo cukup mendukung peningkatan atmosfer akademik para civitas akademika 

8. Sebesar 36,2% responden menginginkan visi dan misi FKIP Universitas Halu Oleo 

perlu diadakan direvisi lagi. 

Berdasarkan survey ini juga, para responden memberikan saran terkait perbaikan 

implementasi visi & misi FKIP Universitas Halu Oleo diantaranya: 

 Pemberdayaan jurusan/prodi sebagai ujung tombak akademik dengan menyediakan 

anggaran guna pengembangan jurusan/prodi 
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 Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa yang berbasis 

kewirausahaan, kemaritiman & perdesaan 

 Memotivasi tenaga pengajar untuk mengikuti workshop & pelatihan, seminar, menulis 

artikel dalam rangka pengembangan tenaga pengajar dengan menyediakan anggaran 

yang cukup 

 Perekrutan tenaga pengajar dengan mengutamakan kompetensi, bukan hanya sekedar 

kebutuhan dalam pengertian jumlah dengan sistem seleksi yang ketat dan transparan 

(bukan KKN) 

 Meningkatkan kualitas tenaga teknis (administrasi) 

 Penyediaan sarana & prasanara akademik, ruang belajar yang cukup dan kondusif, 

ruang dosen, laboratorium masing-masing jurusan (terutama laboratorium jurusan non 

sains yang belum berjalan dengan baik, bahkan belum terlaksana) 

 Sarana gedung Kuliah harus ditambah Dan ruang laboratorium harus disediakan untuk 

jurusan yang bergerak dalam bidang keilmuan sains. Memberikan dukungan bagi 

seluruh akademika FKIP dengan Adil Dan merata tanpa pandang Suku Dan Ras,  untuk 

mengembangkan diri. 

 Perlu peningkatan iklim akademik, melalui forum-forum diskusi mahasiswa yang 

terjadwal dan terstruktur. 

 Penerapan arti "pelayanan prima", harus sesuai dengan praktek yang ditunjukkan oleh 

seluruh SDM di dalam lingkup FKIP UHO dan didukung dengan fasilitas yang sesuai. 

 Agar menghasilkan insan yang cerdas profesional sebaiknya perlu ditetapkan 

kompetensi sesuai homebase jurusan. 

 Layanan administrasi dan akademik seta fasilitas masih perlu ditingkatkan. 

 Menyelenggarakan (memfasilitasi) diseminasi hasil-hasil penelitian insan akademik 

FKIP UHO. 
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 Unsur penting yang harus termuat dalam visi adalah pemenuhan teknologi informasi 

serta sarana pendukung yang maksimal dalam proses pembelajaran. 

 Perlu sinergi semua pihak di lingkup FKIP khususnya dan UHO umumnya agar dicapai 

proses dan hasil pendidikan bermutu sesuai visi FKIP. 

 Lulusannya harus mampu berinofasi serta kreatif dalam lapangan pekerjaan 

G. Penutup 

Demikianlah laporan survey pemahaman Visi Misi FKIP Universitas Halu Oleo ini 

kami buat, semoga dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan kegiatan survey ini. 
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