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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

pengukuran kuesioner pemahaman visi dan misi Program Studi 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton telah dapat diselesaikan 

dan dilaporkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 

yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai 

awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan sehingga dapat 

tersusun dalam bentuk laporan pemahaman visi misi, dan tujuan program 

studi untuk periode 2020-2021 ini. Ucapan terima kasih ini kami 

apresiasikan setinggi- tingginya kepada : 

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton yang telah banyak 

memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada Bagian 

Penjaminan Mutu. 

2. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Buton yang telah 

memberikan masukan dalam penyebaran instrumen kuesioner ini. 

3. Ketua Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang 

telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan penyebaran 

instrumen kuesioner ini. 

4. Para responden yaitu dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa dilingkungan Program Studi Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini, FKIP Universitas Muhammadiyah 

Buton yang telah berkenan menyempatkan dan meluangkan 

waktunya untuk mengisi instrument pemahaman visi dan misi 

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Tidak dipungkiri bahwa pelaksanaan dan penyajian hasil 

pengukuran ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya kami sangat 

berharap banyak masukan dari segenap civitas akademika sebagai 

umpan balik untuk dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan pengukuran 

dan evaluasi periode yang akan datang. 

Baubau, 4 Februari 2021 

 
 

TIM Penyusun 
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Visi dan Misi suatu lembaga memiliki peran yang sangat penting 

pada pengembangan lembaga tersebut. Tujuan dari Tracer Study adalah 

ini utamanya adalah menggalang partisipasi para pemangku kepentingan 

(stake-holders), khususnya dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan 

menyangkut pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Visi adalah apa yang organisasi inginkan 

di masa depan. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi di samping 

memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun strategi suatu 

Program Studi. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan 

secara jelas arah dan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah Program 

Studi yang ingin dikembangkan. 

Visi dan misi harus dibuat dengan jelas dan realistik dengan disertai 

dengan tujuan dan sasaran, serta sosialisasi dan pemahaman civitas 

akademika termasuk di dalamnya mahasiswa. Sehingga, evaluasi 

pemahaman visi misi program studi diselenggarakan sebagai pembentukan 

karakter civitas akademika dalam lingkungan program studi Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini sehingga memiliki seluruh civitas 

akademika memiliki kinerja profesional dan dapat memberikan pelayanan 

prima sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. 

A. Maksud dan Tujuan 
Survey terhadap pemahaman akan visi dan misi program studi 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini ini dilaksanakan dengan 

maksud untuk mengetahui tingkat pemahaman civitas akademika 

terhadap visi dan misi program studi. Dengan adanya evaluasi ini dapat 

memberikan pelayanan kepada mahasiswa sebagai stake holder dan 

dapat menjadi komponen atau aspek kinerja lembaga yang perlu ditindak 

lanjuti. 

B. Responden 
Peserta responden survei pemahaman visi dan misi institusi ini 

adalahseluruh civitas akademika Program Studi Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini dengan rincian : 

1. Dosen 

2. Tenaga Kependidikan/karyawan 

3. Mahasiswa 
 

C. Jumlah Responden 

Peserta responden ini secara keseluruhan dapat terlihat pada tabel di 

bawah ini : 
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9% 
10% 

81% 

Presentase Jumlah Responden 

Dosen

Tenaga
Kependidikan/staff

Mahasiswa

Tabel 1 

Kategori Responden 

No. Responden Jumlah 

1. Dosen 9 

2. Tenaga Kependidikan/staff 10 

3. Mahasiswa 81 

Jumlah 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Data responden dalam Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran 

D. Waktu dan Tempat 

1. Survei dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan 

Anak Usia Dini. Survei ini di laksanakan selama 1 bulan yaitu bulan 

Januari 2021 

2. Survey dilakukan dengan membagikan kueisioner online mengenai 

pemahaman tentang visi, misi & tujuan program studi 

E. Metode Survei 

Survei pemahaman visi dan misi ini dilakukan dengan menggunakan 

kuisioner. Kusioner ini diisi oleh responden dengan alternatif jawaban yang 

tersedia yaitu : 1 = Sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, 4 = sangat 

setuju. Hasil kuesioner diolah secara sederhana dengan menjumlahkan 

semua jenis jawaban yang dipilih oleh responden, kemudian dihitung 

presentasenya untuk setiap butir pernyataan dan juga secara total. Nilai 
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presentase yang diperoleh diasumsikan sebagai tingkat pemahaman visi 

dan misi program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

F. Hasil Survei 
 

Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dilakukan dengan metode 

kuesioner, dimana para peserta diberikan angket untuk mengukur 

pemahaman responden terhadap visi, misi program studi Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini serta implementasinya. 

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa 90,8% responden 

menyatakan pernah membaca Visi dan Misi Program Studi Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Media sumber yang menjadi acuan 

responden untuk mendapatkan informasi tentang Visi dan Misi Program 

Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini lebih banyak 

mendapatkan dari website program studi (https://pgpaud.umbuton.ac.id/ ) 

yaitu sebesar 85%. Sebanyak 58,1% responden menyatakan 

mendapatkan informasi dan penjelasan tentang visi dan misi secara 

memadai setuju. Sebanyak 63,6% responden memahami Visi dan Misi 

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan baik 

dan memadai setuju. Di dalam melaksanakan kegiatan di lingkup Program 

Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, menggunakan Visi dan 

Misi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini sebagai 

acuan, sebanyak 67,6% responden setuju dengan pernyataan ini. Dan 

89,2% responden menganggap Visi dan Misi Program Studi Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini, telah tercermin pada kurikulum. 

Informasi lengkap tentang evaluasi pemahaman visi dan misi Program 

Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini terlihat pada tabel 

berikut: https://forms.gle/PEqoP933d9r9nJAT6  

 

75 

22 

2 1 

49 50 

1 0 
8 

90 

1 1 

Sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju

Tingkat Kepuasan Terhadap Visi dan 
Misi PG PAUD 

itensitas pemahaman pelaksanaan

https://pgpaud.umbuton.ac.id/
https://forms.gle/PEqoP933d9r9nJAT6
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Gambar C1.4. Evaluasi Capaian VMTS 

Survei Kepuasan terhadap pemahaman akan Visi, Misi, Tujuan program 

studi dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan sivitas akademika terhadap visi, misi program studi. Dengan adanya 

evaluasi ini untuk mendapatkan umpan balik terkait upaya perbaikan secara 

berkelanjutan. 

G. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil evaluasi pemahaman civitas akademika terhadap 

visi dan misi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

dikatakan bahwa dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan memiliki 

tingkat pelaksanaa yang baik terhadap visi dan misi program studi. 

 
H. Penutup 

Demikianlah laporan evaluasi pemahaman visi dan misi kami buat, 

semoga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan. 

Sumber Informasi Visi dan Misi 
Program Studi  PG PAUD 

Situs https://pgpaud.umbuton.ac.id/
dan www.umbuton.ac.id
Buku kurikulum dan panduan
akademik
Pemberitahuan atau penjelasan
pimpinan
Pemberitahuan atau penjelasan dari
dosen pengajar
Papan informasi di lingkungan
Universitas
Laman Media Sosial (Facebook,
Twitter, Instagram, Line)
Mailing List Group

Lainnya
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Lampiran Kuisioner 
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