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Kata Pengantar 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat-Nya, tim penyusun evaluasi visi misi 

tujuan dan strategi Program Studi S1 Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan ITSNU 

Pasuruan telah menyelesaikan laporan yang dianalisis berdasarkan hasil angket kuesioner 

kepada responden (civita akademik). Adanya evaluasi yang dilakukan setiap tahun, 

diharapkan mampu memberikan gambaran terkait capaian visi misi tujuan dan strategi 

program studi berjalan sebagaimana mestinya. 

Terwujud capaian hasil visi misi tujuan dan strategi program studi melibatkan banyak 

responden yaitu dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Setiap tahun ajaran baru akan 

dilakukan evaluasi yang belum tercapai berdasarkan hasil evaluasi di tahun sebelumnya. 

Semoga hasil analisis evaluasi ini mampu memberikan manfaat bagi Program Studi S1 

Pendidikan biologi Fakultas Ilmu Pendidikan ITSNU Pasuruan. Kritik dan saran dari 

berbagai pihak sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. 

 

 

 

Tim penyusun 



LAPORAN EVALUASI PEMAHAMAN VISI DAN MISI  

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BIOLOGI 

 

 

1. Peserta Responden 

Peserta responden kegiatan pemahaman Visi Misi Tujuan dan Strategi Program Studi S1 

Pendidikan biologi Fakultas Ilmu Pendidikan ini adalah seluruh civitas akademika dengan 

rincian: 

a. Dosen 

b. Tenaga Kependidikan 

c. Mahasiswa 

 

2. Jumlah Responden 

Peserta responden ini secara keseluruhan dapat terlihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Data Responden 

Responden Jumlah 

Dosen 10 

Tenaga Kependidikan/Karyawan 13 

Mahasiswa/i 27 

TOTAL 50 

 

 

3. Metode Evaluasi 

Evaluasi kegiatan ini adalah evaluasi proses yang dilakukan dengan metode kuesioner, 

di mana para peserta diberikan angket melalui google formulir untuk mengetahui tingkat 

pemahaman serta implementasinya terhadap visi, misi, tujuan, dan strategi Program Studi S1 

Pendidikan biologi Fakultas Ilmu Pendidikan. 

 

4. Hasil Kegiatan 

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa 49 responden menyatakan pernah 

mendapatkan sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi S1 Pendidikan biologi 

Fakultas Ilmu Pendidikan  ITSNU Pasuruan. Sebanyak 20  responden sangat paham visi, 19  

sangat paham misi, 20 responden sangat paham tujuan, serta sangat paham strategi sebanyak 

18 responden. Visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi S1 Pendidikan biologi telah 

mendukung peningkatan atmosfer akademik bagi semua civitas akademik dengan 49  



responden menyatakan ya/ setuju. Sebanyak 49  responden menyatakan ya/ setuju pelayanan 

adminitrasi di lingkungan Program Studi S1 Pendidikan biologi telah mendorong 

terwujudnya visi, misi, tujuan dan strategi. 

a. Sosialisasi VMTS 

 

b. Pemahaman Visi  

 

 

 

 



c. Pemahaman Misi 

 

d. Pemahaman Tujuan  

 

 

 

 

 

 



e. Pemahaman Strategi  

 

f. Atmosfer Akademik 

 

 

 

 

 

 



g. Pelayanan Administrasi 

 

 

 

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi  

Secara umum, pemahaman civitas akademika tentang Visi Misi Tujuan dan Strategi Program 

Studi S1 Pendidikan Biologi, telah dipahami dengan baik dan memadai. Para civitas akademika 

mengetahui dengan baik apa saja yang menjadi visi misi tujuan dan strategi. Beberapa hal yang 

perlu ditingkatkan yaitu, meningkatkan sumber media yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang Visi Misi Tujuan dan Strategi Program Studi S1 Pendidikan Biologi. Banner 

yang berisi tentang visi misi tujuan dan strategi dipasang di seluruh gedung dan ruang kelas 

Program Studi S1 Pendidikan Biologi. Selain itu, sosialisasi Visi Misi Tujuan dan Strategi juga 

dilakukan melalui website resmi program studi dengan alamat 

http://penbio.itsnupasuruan.ac.id/visi-misi/.  

 

6. Penutup 

Demikian laporan pelaksanaan evaluasi pemahaman visi misi tujuan dan strategi Program 

Studi S1 Pendidikan biologi ini kami buat, semoga dapat memberikan gambaran pelaksanaan 

kegiatan 

 

http://penbio.itsnupasuruan.ac.id/visi-misi/

