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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Visi dan misi sebuah Program Studi sangat berpengaruh dalam meningkatkan perkembangan 

Kualitas.. Tujuan utama Survei ini adalah adalah mengintensifkan keterlibatan para pemangku 

kepentingan, khususnya dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, alumni , pengguna lulusan 

dan berbagai stakeholder lainnya dalam memahami Visi dan Misi Program Studi Teknologi 

Pendidikan, FKIP, UIKA Bogor. Visi adalah apa yang ingin dicapai program studi di masa yang 

akan datang. Selain menawarkan petunjuk atau indikator dalam mengembangkan rencana 

program studi, visi dapat memberikan tujuan dan dorongan agara programs studi dapat 

memetakan kekuatan dan kelemahanya. 

 Pernyataan visi yang sangat baik menggambarkan dengan jelas arah dan tujuan yang ingin 

dicapai oleh program studi yang sedang berkembang. Pernyataan visi dan tujuan harus 

diungkapkan dengan jelas dan realistis, serta harus didukung oleh tujuan dan sasaran, serta 

sosialisasi dan pengetahuan civitas akademika, termasuk mahasiswa.  

1.2 Tujuan Survei Pemahaman Visi, Misi dan Strategi 

Tujuan Survei ini adalah mengetahui seberapa besar pemahaman dosen dan tenaga kependidikan 

terhadap visi, misi dan strategi pencapaian Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP 

Universitas Ibn Khaldun Bogor. Survei pemahaman visi dan strategi  Program Studi Teknologi 

Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibn Khaldun Bogor dilakukan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi dan misi Program Studi. 

Evaluasi ini dapat memberikan pelayanan kepada mahasiswa sebagai pemangku kepentingan dan 

dapat menjadi komponen atau ciri kinerja lembaga yang harus dipantau. 

1.3 Visi Teknologi Pendidikan 

 

Visi Teknologi Pendidikan adalah: 

“Menjadi Program Studi Unggulan berbasis keislaman dalam Menghasilkan Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan yang Mampu Mengembangkan dan Mengelola Sistem Pembelajaran Sesuai dengan 

Perkembangan IPTEK Tahun 2025” 



 

 

 

1.4 Misi Teknologi Pendidikan 

 

Misi Teknologi Pendidikan adalah: 

1.     Menyelenggarakan pendidikan dibidang perancangan, pengembangan pengelolaan, penilaian proses, 

media dan sumber belajar 

2.     Menyelenggarakan penelitian dibidang perancangan, pengembangan pengelolaan, penilaian proses, 

media dan sumber belajar yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional. 

3.     Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan kegiatan pembangunan sumber daya manusia 

dalam berbagai bentuk dan konteks lingkungan belajar yang beragam, dan dipublikasikan dalam dalam 

jurnal nasional maupun internasional. 

4.     Menjalin kemitraan dengan lembaga terkait sebagai peran serta program studi untuk mewujudkan 

program merdeka belajar kampus merdeka dalam bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran pelajar, KKN 

tematik, asistensi mengajar, serta magang. 

5.     Membina civitas akademika di lingkungan program teknologi pendidikan menjadi pribadi muslim 

yang beriman, berilmu dan beramal 

 

1.5 Tujuan Teknologi Pendidikan 

 

Tujuan Teknologi Pendidikan adalah: 

1.     Menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan bidang perancangan, pengembangan, 

pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian proses, media dan sumber belajar 

2.     Menghasilkan karya ilmiah dibidang perancangan, pengembangan pengelolaan, penilaian proses, 

media dan sumber belajar yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional.. 

3.     Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sumber daya manusia dalam berbagai 

bentuk dan konteks lingkungan belajar yang beragam, dan dipublikasikan dalam dalam jurnal nasional 

maupun internasional. 

4.     Membina kemitraan dengan berbagai instansi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

prodi teknologi pendidikan Fakutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibn Khaldun Bogor 

5.     Menghasilkan civitas akademika di lingkungan program studi yang berakhlakkul karimah, berilmu 

dan beramaliah. 

 

 

 



 

BAB 2 METODE SURVEI 

2.1 Waktu Pelaksanaan 

Waktu Pelaksanaan Survei adalah Juli-Agustus 2020 melalui form  

https://forms.gle/8fs12XcLr3MDWxNDA 

2.2 Responden 

Pengisi dari survei ini terdiri dari 43.8 % Mahasiswa,  24,8 % Dosen Tetap, 21 % Alumni, dan 

10.5% Tenaga Kependidikan.  

2.3 Aspek yang dinilai dan Instrumen Survei 

No Butir Pernyataan Aspek yang dinilai 

1 Status Ibu/Bpk/Sdr/i saat ini (pilih salah satu) Status Responden 

2 Berapa lama Ibu/Bpk/Sdr/i sudah bergabung atau mengenal 

Program Studi 

3 Apakah Anda memahami Visi, misi, tujuan teknologi 

pendidikan? 

Pemahaman Visi, Misi, dan 

Tujuan 

4 Menurut Anda apakah  visi, misi, tujuan teknologi 

pendidikan  sudah sesuai dengan keadaan saat ini? 

Kesesuaian Visi, Misi, dan 

Tujuan 

5 Menurut Anda apakah kegiatan tri dharma (pendidikan, 

penelitian dan pengabmas) di teknologi pendidikan saat ini 

sudah mencerminkan  visi, misi, tujuan teknologi 

pendidikan   ? 

Kesesuaian Visi, Misi, dan 

Tujuan dengan pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi 

6 Apakah Visi dan Misi Program Studi Teknologi Pendidikan 

sudah realistik dan mudah dipahami 

Kerealistisan Visi, Misi, dan 

Tujuan 

7 Darimanakah Anda mengetahui  visi, misi, tujuan teknologi 

pendidikan? 

Informasi Visi, Misi, dan Tujuan 

8 Adakah Saran untuk visi misi dan tujuan program studi 

teknologi pendidikan? 

Masukan Untuk Visi, Misi, dan 

Tujuan 

 

https://forms.gle/8fs12XcLr3MDWxNDA


 

BAB 3 

HASIL SURVEI 

3.1 Gambaran Responden 

Pengisi dari survei ini terdiri dari 43.8 % Mahasiswa,  24,8 % Dosen Tetap, 21 % Alumni, dan 

10.5% Tenaga Kependidikan.  

3. 2 Status Responden 

 

 

 

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Mayoritas pengisi survei merupakan 43.8 % 

Mahasiswa,  24,8 % Dosen Tetap, 21 % Alumni, dan 10.5% Tenaga Kependidikan. Mayoritas 

Responden telah mengenal program studi selama 1-5 tahun (56,2%) 

 



 

3.3 Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan 

 

 

Berdasarkan hasil survei diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memahami 

dengan baik Visi, Misi dan Tujuan Teknologi Pendidikan (98,1%). 

 

3.4 Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan 

 

Dalam hal kesesuaian Visi, Misi dan Tujuan mayoritas responden merasa visi , misi dan tujuan 

teknologi pendidikan sudah berkesesuaian dengan keadaan aktual saat ini (98,1%). 

 



 

3.5 Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

 

Dalam hal Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

responden berpendapat bahwa visi, misi, dan tujuan teknologi pendidikan sudah 

merepresentasikan kegiatan dalam tri dharma dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan pengajaran (97.1%). 

3.6 Kerealistisan Visi, Misi, dan Tujuan 

 

Mayoritas responden berpendapat bahwa Kerealistisan Visi, Misi, dan Tujuan sudah sangat baik, 

visi, misi dan tujuan sudah realistis dan mudah dipahami (93,3%). 

 

 



 

3.7 Informasi Visi, Misi, dan Tujuan 

 

Terdapat tiga media penyampaian informasi mengenai visi, misi, dan tujuan, yang paling banyak 

adalah pemberitahuan atau penjelasan pimpinan (25,7%), pemberitahuan atau penjelasan dari 

dosen pengajar (23,8%), dan Banner/ Leaflet (21%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dalam beberapa aspek yang dinilai dalam mengukur pemahaman visi, misi, dan tujuan teknologi 

pendidikan yang dinilai disimpulkan beberapa hal.  Pengisi dari survei ini terdiri dari 43.8 % 

Mahasiswa,  24,8 % Dosen Tetap, 21 % Alumni, dan 10.5% Tenaga Kependidikan. Dalam hal 

Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan, mayoritas responden memahami dengan baik Visi, Misi dan 

Tujuan Teknologi Pendidikan (98,1%). Dalam hal Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan mayoritas 

responden merasa visi , misi dan tujuan teknologi pendidikan sudah berkesesuaian dengan 

keadaan aktual saat ini (98,1%). Dalam hal Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan dengan 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi responden berpendapat bahwa visi, misi, dan tujuan 

teknologi pendidikan sudah merepresentasikan kegiatan dalam tri dharma dalam penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan pengajaran (97.1%). Dalam hal Kerealistisan Visi, Misi, dan 

Tujuan Mayoritas responden berpendapat bahwa Kerealistisan Visi, Misi, dan Tujuan sudah 

sangat baik, visi, misi dan tujuan sudah realistis dan mudah dipahami (93,3%). Dalam hal media 

informasi Terdapat tiga media penyampaian informasi mengenai visi, misi, dan tujuan, yang 

paling banyak adalah pemberitahuan atau penjelasan pimpinan (25,7%), pemberitahuan atau 

penjelasan dari dosen pengajar (23,8%), dan Banner/ Leaflet (21%). 

4.2 Rekomendasi 

Berdasarkan saran dan masukan untuk visi, misi dan tujuan teknologi pendidikan dapat 

disimpulkan beberapa hal yang menjadi masukan untuk program studi teknologi pendidikan. 

Secara garis besar, mayoritas responden menyimpulkan bahwa visi, misi dan tujuan sudah baik 

dan mudah dipahami dan sesuai kebutuhan,Karena pandemic sudah berlalu dan membaik lebih 

diperbanyak studi kasus dalam pembelajaran agar lebih mutakhir. Penerapan dan pelaksanaan 

visi, misi dan tujuan teknologi pendidikan harus dipantau dan dikembangkan implementasi 

realnya. 
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