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a. Tingkat Pemahaman Mahasiswa
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Tingkat pemahaman Mahasiswa terhadap visi misi fakultas yang diperoleh dari hasil
form yang telah diberikan yang telah di isi oleh 212 orang mahasiswa dari 11 Prodi
yang ada di FKIP Unismuh Makassar, diperoleh sebanyak 5% berada pada kategori
rendah, 20% berada pada kategori sedang, 75% berada pada kategori tinggi. Hasil
analisis di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan jumlah populasi
mahasiswa yang ada masih sangat sedikit jumlah mahasiswa yang memberikan respon
terhadap link form yang diberikan. Namun dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah
memamahi visi misi fakultasnya sendiri. Kedepannya perlu diupayakan jumlah
mahaiaswa yang memberi respon meningkat.
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Tingkat pemahaman Dosen terhadap visi misi fakultas yang diperoleh dari tes
pemahaman 121 orang dosen dari 11 Prodi yang ada di Unismuh Makassar, diperoleh
sebanyak 2% jumlah dosen pada kategori rendah, 19% berada pada kategori sedang,
79% berada pada kategori tinggi.
c. Tingkat Pemahaman Tenaga Kependidikan
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Tingkat pemahaman Tenaga Kependidikan terhadap visi misi fakultas yang
diperoleh dari link form yang telah disebar melalui WAgrup tenaga kependidikan,
yang memberi respon sebanyak 18 orang Tendik yang ada di bawah Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh Makassar, diperoleh sebanyak 0% jumlah
Tendik pada kategori rendah, 9% berada pada kategori sedang, 91% berada pada
kategori tinggi

A. Deskripsi hasil tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi misi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Berdasarkan hasil analisis di atas masih terdapat 20% mahasiswa kategori sedang
terhadap tingkat pemahaman Visi Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sehingga
perlu meningkatkan upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu alternatif yang
dapat dilakukan untuk menindaklanjuti hasil di atas ialah dengan mewajibkan setiap Dosen
pengampuh mata kuliah menyampaikan di awal pertemuan pada semester yang berjalan.
Demikian pula Visi Misi harus dicantumkan pada absensi mahasiswa setiap program studi.

B. Deskripsi hasil tingkat pemahaman dosen terhadap visi misi Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan
Berdasarkan hasil analisis di atas masih terdapat 121 dosen yang telah memberi
respon terhadap pemahaman Visi Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan namun
masih terdapat 2% yang masih rendah pemahamannya terhadap visi misi FKIP, sehingga
perlu meningkatkan upaya yang telahss dilakukan sebelumnya. Salah satu alternatif yang
dapat dilakukan untuk menindaklanjuti hasil tersebut ialah dengan menekankan kepada
dosen pada setiap rapat pembagian SK Pengampu mata kuliah di setiap semester untuk
memahami dan menyampaikan Visi Misi Fakultas kepada mahasiswa pada awal pertemuan
setiap semester berjalan.
C. Deskripsi hasil tingkat pemahaman Tenaga Kependidikan terhadap visi
misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Berdasarkan hasil analisis di atas masih terdapat 18 tendik yang merespon
form yang diberikan menunjukkan bahwa hampir seluruh tenaga kependidikan
memahami dengan baik visi misi FKIP separuh tenaga Pendidikan memahami
dengan baik visi misi fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Namun perlu
diupayakan sehingga memenuhi100% tenaga kependidikan memahami dengan
baik visi misi FKIP dengan baik.

RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil analisis evaluasi hasil pemahaman mahasiswa, dosen maupun tendik yang
diperoleh melalui link form.
1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyaknya populasi mahasiswa yang masih tercatat sebagai
mahasiswa FKIP namun yang memberikan respon masih jauh dari harapan yaitu minimal 30%50% sedangkan hasil angket yang merespon hanya 212 orng dari 11 prodi yang ada di FKIP. Jika
melihat hasil analisis di atas bahwa masih terdapat 5% yang rendah pemahamannya terhadap
vismisi FKIP. Jika dibaningkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkata jumlah sampel,
pemahaman rendah juga dari 6% menjadi 5%. Rencana tindak lanjut kedepannya perlu membuat
link yang terintegrasi dengan simak mahasiswa sebelum memprogramkan matakuliah untuk tidak
bisa login sebelum mengisi link visi misi. Pamplet visi misi harus terpasang di area fakultas
sehingga mudah untuk dilihat dan dibaca oleh siapapun yang berkunjung ke fakultas. Hal ini telah
menjadi rencana tindak lanjut tahun sebelumnya namun masih belum terealisasi dengan baik
sehingga perlu tetap dibuat perencanaan kedepannya untuk menuju yang lebih baik
2. Pemahaman dosen terhadap visi misi FKIP hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat 3%
yang rendah pemahamannya terhadap visi misi FKIP yang seyogyanya seharusnya memahami apa
visi dan misi FKIP sebagai tenaga pengajar dilingkup fakultas keguruan dan Ilmu Pendidkan. Link
ini hanya di isi oleh 121 dosen dari total dosen 239 sudah memenuhi seperuh dari jumlah dosen.
Namun harapa kita bahwa semua dosen diharapkan dapat mengisi link untuk mengukur
pemahamannya terhadap visi misi FKIP. Rencana tindaklanjutnya, perlu merealisasikan
pembuatan link terkait dengan aktiviats dosen yang terintegrasi dengan simak atau, BKD atau Link
absen online sehingga dosen akan mengisi terlebih dahulu link visi misi sebelum melanjutkan
kegiatannya pada simak atau BKD.
3. Sedangkan pemahaman Tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisis masih terdapat 9%
kategori sedang dan tidak ada lagi kategori rendah namun hal ini juga perlu mengupayakan supaya
dari 18 tendik yang ada diFKIP memahami dengan baik visi misi FKIP.

