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A. KARAKTERISTIK RESPONDEN
1.

JENIS KELAMIN RESPONDEN
Gb.1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin laki-laki sebanyak 53 responden dan jenis kelamin perempuan sebanyak
77 responden.
2. STATUS RESPONDEN
Gb. 2. Status Responden

Jumlah responden dengan status sebagai mahasiswa sebanyak 69 responden, dosen
sebanyak 10 responden, tenaga kependidikan sebanyak 6 responden, stakeholder

sebanyak 7 responden, alumni sebanyak 30 responden, dan pejabat structural
sebanyak 8 responden.
3. ASAL RESPONDEN
Gb. 3. Asal Responden

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa responden sebanyak 66 orang berasal dari
Magelang dan 64 orang berasal dari luar Magelang.

B.

EVALUASI PEMAHAMAN VISI MISI

1. Responden tahu bahwaVisi Fakultas Ilmu Kesehatan adalah“Tahun 2020 menjadi
Fakultas Ilmu Kesehatan yang islami, inovatif&kompetitif di tingkat Nasional”
Gb. 4. Prosentase pemahaman visi Fakultas

Jumlah responden yang menyatakan tahu tentang visi fakultas ilmu kesehatan
sebanyak 120 responden, dan sebanyak 10 responden yang mengatakan ragu-ragu dan
tidak ada yang menyatakan tidak tahu visi misi fakultas.
2. Responden tahu bahwa misi Fakultas Ilmu Kesehatan adalah :
a. Menciptakan iklim kampus yang islami dan ilmiah.
b. Meningkatkan kemampuan dosen dalam catur dharma perguruan tinggi.
c. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran
yang berkualitas dan inovatif.
d. Membangun kepercayaan dan kerjasama antar lembaga
Gb. 5. Pemahaman misi Fakultas
e.

Responden yang menyatakan mengetahui misi fakultas sebanyak 109 orang, sebanyak 21
orang menyatakan ragu-ragu dan tidak ada yang menyatakan tidak tahu.
3. Responden mengetahui visi misi Fakultas melalui :
a. Internal
(Surat Keputusan Rektor, Pemberitahuan dari Pimpinan
Universitas/Fakultas/Kaprodi, Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang,
Pemberitahuan dari dosen pengajar, Poster yang dipasang di ruang kuliah,
ruang dosen, ruang tata usaha, Sosialisasi saat perkuliahan dan saat kegiatan
Akademik maupun Non Akademik)
b. Media Internal yang diakses publik (Buku Wisuda, Buku Panduan Akademik,
Brosur, Leaflet, Website Fakultas/Universitas)
c. Media massa (Surat kabar, Siaran Radio, TV)

Gb. 6. Media Sosialisasi Visi Misi Fakultas

Media sosialisasi visi misi fakultas melalui sumber internal sebanyak 78
responden, melalui media eksternal sebanyak 50 responden dan media massa
sebanyak 2 responden.
4. Prosentase (%) Visi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang
telah diaplikasikan dengan jelas dalam misi-misinya
a. Kurang dari 50%
b. Antara 50% sampai 80%
c. Lebih dari 80%
Gb.7. Prosentase aplikasi visi dalam misi

5. Visi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang telah tercermin
pada kurikulum Program Studi di dalam Fakultas

 Ya, Sudah
 Belum
 Ragu-ragu
Gb.8. Implementasi kurikulum prodi dalam Visi Misi

Visi Fakultas telah tercapai tercermin dalam kurikulum menurut 118 responden, dan
yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 12 responden, dan tidak ada yang menyatakan
belum tercapai.
6. Prosentase ketercapaian Misi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Magelang :
a. Kurang dari 50%
b. Antara 50% sampai 80%
c. Lebih dari 80%
Gb. 8. Prosentase Ketercapaian Misi Fakultas

Jumlah ketercapaian misi fakultas sebanyak 105 responden yang menyatakan tercapai
> 80%, sebanyak 25 responden menyatakan tercapai 50-80% dan tidak ada yang
menyatakan kurang dari 50%.
7. Ketersediaan sumberdaya proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Magelang untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi
a. Sangat baik
b. Cukup
c. Kurang
Gb. 9. Ketersediaan Sumber Daya

Jumlah ketersediaan sumber daya dalam proses pembelajaran di FIKES untuk
mencapai visi misi menurut responden sudah tercapai dengan sangat baik sebanyak
119 responden, dan hanya 11 responden yang menyatakan cukup.
8. Responden merupakan bagian suatu ”Team-Work” untuk mencapai Visi dan Misi
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang
a. Ya
a.

Tidak

b. Ragu-ragu

Gb.10. Bagian dari team work

Jumlah responden yang menyatakan bahwa mereka merasa menjadi bagian dari
teamwork untuk mencapai visi misi fakultas sebanyak 126 orang dan yang
menyatakan ragu-ragu sebanyak 4 orang.

C. ANALISIS EVALUASI PEMAHAMAN VISI MISI FAKULTAS ILMU
KESEHATAN
Evaluasi pemahaman visi misi Fakultas Ilmu Kesehatan dilaksanakan 1 tahun sekali
oleh Penjamin Mutu Sistem Fakultas dan dilaporkan kepada Dekan. Evaluasi
pemahaman dilakukan dengan metode pengambilan data dengan kuesioner melalui
system online dan hasil evaluasi disajikan dalam bentuk deskriptif. Dalam
menginterpretasikan data yang diperoleh pada evaluasi ini, digunakan indikator Baik
(>75%), Cukup (60-75%) dan Kurang (<60%).

Kuesioner didistribusikan kepada mahasiswa, dosen, tenaga non kependidikan,
alumni, stakeholder dan tokoh kemasyarakatan sesuai dengan yang tercantum pada
gambar 2 diatas dengan prosentase responden terbesar adalah mahasiswa sebesar
56,8%, disusul dosen dan pimpinan sebanyak 10,1% dan tenaga kependidikan
sebanyak 4,6%. Untuk sumber akses sosialisasi visi misi berasal dari sumber internal
FIKES sebanyak 78% an media internal berupa brosur, website dll sebanyak 50%.
Untuk kategori aplikasi visi ke dalam misi, mahasiswa menyatakan sebanyak 61%

telah tercapai >80%, sedangkan responden lain menyatakan sebanyak 100% telah
mencapai >80%.
Berdasarkan grafik diatas hasil evaluasi disimpulkan ‘Baik’ pada variabel
implementasi visi Fakultas Ilmu Kesehatan dalam kurikulum program studi dan
responden bagian dari team work dalam pencapaian visi Fakultas Ilmu Kesehatan.
Prosentasenya sebesar 93,1% untuk responden mahasiswa, diluar itu seluruhnya
tercapai

sebanyak

100%.

Visi
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diimplementasikan dalam adanya mata kuliah AIK 1-3 dan muatan lokal BTQ serta
ibadah praktis dalam kurikulum program studi di Fakultas Ilmu Kesehatan.
Sedangkan implementasi visi Fakultas yang inovatif dan kompetitif dalam kurikulum
prodi tercermin dalam spesifikasi program studi yang mengikuti perkembangan dan
tuntutan stakeholder. Mulai tahun ajaran 2017/2018 seluruh program studi di Fakultas
Ilmu Kesehatan yaitu S1 Keperawatan, Profesi Ners, D3 Keperawatan , D3 Farmasi
dan S1 Farmasi telah mengimplementasikan kurikulum perguruan tinggi (KPT).
Kategori ‘baik’ dinilai responden pada variabel ketercapaian misi Fakultas Ilmu
Kesehatan, ketercukupan sumber daya dan pemahaman pada visi misi Fakultas
dengan ketercapaian sebanyak 91,5%. Sehingga berdasarkan data diatas, sosialisasi
visi

misi

Fakultas

sudah baik,

namun tetap

perlu

ditingkatkan dengan

diimplementasikannya Rencana Tindak Lanjut dari evaluasi pemahaman visi misi.

Sosialisasi visi misi didapatkan responden terbanyak melalui media Internal sebanyak
60%

melaluinSurat

Keputusan,

Universitas/Fakultas/Kaprodi,

Statuta

Pemberitahuan
Universitas

dari

Muhammadiyah

Pimpinan
Magelang,

Pemberitahuan dari dosen pengajar, Poster yang dipasang di ruang kuliah, ruang
dosen, ruang tata usaha, sosialisasi saat perkuliahan dan saat kegiatan Akademik
maupun Non Akademik). Sedangkan sisanya melalui sumber lain berupa website
universitas maupun fakultas, brosur dari PMB.

D. RENCANA TINDAK LANJUT
Berdasarkan evaluasi pemahaman visi misi th. Ajaran 2017/2018 ini, masih
terdapat beberapa variabel yang perlu ditingkatkan untuk menunjang implementasi

dan pemahaman visi misi Fakultas Ilmu Kesehatan, rencana tindak lanjut sebagai
berikut :
1. Perlu ditingkatkan sosialisasi visi misi dengan media yang bisa diakses publik
seperti media sosial yang sering digunakan oleh responden.
2. Sosialisasi visi misi dengan media internal perlu dimasukkan dalam prosedur
mutu proses KBM di lingkungan Fikes seperti dalam memulai perkuliahan baik
di kelas maupun praktikum.
3. Peningkatan sumberdaya untuk menunjang implementasi visi misi Fakultas Ilmu
Kesehatan dengan peningkatan jumlah dosen kuliah S3 seuai renstra yang telah
ditetapkan. Selain itu juga melakukan pelatihan pada dosen sesuai visi yang
ditetapkan.
4. Melibatkan mahasiswa dan alumni dalam sosialisasi visi misi Fakultas lewat
berbagai kegiatan akademik maupun non akademik
5. PSMF rutin melakukan monitoring setahun sekali pada ketercapaian visi misi
Fakultas dan ditindaklanjuti hasilnya oleh fakultas.
E. PENUTUP
Demikian laporan ini dibuat untuk dijadikan periksa bagi semua pihak yang
berkepentingan agar terjaga mutu dengan aplikasi visi misi di Fakultas Ilmu
Kesehatan UMMagelang.

