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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, penyusunan Laporan Hasil 

Survei Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IAIN Kerinci 

tahun 2020 telah dapat diselesaikan. Penyelenggaraan survei dan penyusunan laporan ini tidak 

terlepas bantuan dan dukungan dari seluruh civitas akademika IAIN Kerinci. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasil kepada seluruh pihak yang 

telah membantu mulai dari persiapan survei, pelaksanaan, pengolahan data, sampai selesainya 

laporan survei ini.  

Kami berharap laporan hasil survei pemahaman civitas akademika terhadap VMTS ini 

dapat memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan evaluasi dan penentuan 

kebijakan yang tepat sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dapat 

terealisasi.  

Hasil laporan survei pemahaman VMTS ini masih ada kekurangan, oleh karena itu 

segala kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan. 

Sungai Penuh, Desember 2021 

Ketua LPM 

 

 

  

Dr. Ahmad Fikri, M.PdI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

IAIN Kerinci merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam 

sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan pada penerapan keahlian 

tertentu. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, IAIN Kerinci mengemban amanat konstitusional 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai -nilai agama dan persatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. Visi yang sederhana tapi memerlukan komitmen seluruh pihak, baik 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Visi Indonesia 2025 adalah Indonesia yang mandiri, 

maju, adil dan makmur. Secara khusus Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IAIN Kerinci 

dimaksudkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Riset dan Teknologi 

yakni terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk 

mendukung daya saing  bangsa.  

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang ditetapkan oleh IAIN Kerinci dimaksudkan untuk 

memberikan arah dan dasar pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh semua komponen yang 

ada dalam IAIN Kerinci sehingga dapat mensinergikan seluruh kekuatan/sumber daya yang 

dimiliki oleh IAIN Kerinci dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing yang 

tinggi dalam tingkat global. Seiring dengan perkembangan iptek, dan semakin tajamnya 

persaingan pasar global, serta mengacu pada perubahan Visi dan Misi Kemenristek Dikti. 

 

B. TUJUAN  

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi 

dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang 

berkarakter Islami. 

2. Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta 

terwujdnya tata ruag, lingkungan dan iklim kampus yang Islami. 

3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan 

dipublikasikan pada level nasional dan internasional. 
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4. Menghasilkan lulusan (sarjana) yang berkarakter Islami, berkualitas, berwawasan 

global; dan berbasis kearifan lokal, yang mempunyai keunggulan kompetensi dan 

mampu mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. 

5. Membangun masyarakat cerdas dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-

nilai ajaran Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia. 

 

C. MANFAAT  

Hasil monev ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pimpinan dalam 

melaksanakan semua program kerja yang direncanakan untuk mendukung tercapainya visi misi 

dan tujuan IAIN Kerinci yang terkait dengan kerjasama.  

 

D. RUANG LINGKUP MONEV  

Monev ini meneliti dan mengevaluasi tentang pemahaman civitas akademik IAIN 

Kerinci mengenai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. 
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BAB II 

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Metode 

Kegiatan Monev dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada civitas akademika IAIN 

Kerinci sebagai responden. Analisis deskriptif data hasil Survei dilakukan untuk mendapatkan 

perspektif dari setiap aspek yang diukur. Olah data menggunakan Microsoft Excel.  

Mekanisme Pengukuran yaitu : 

1. Frekuensi Pengukuran: dilakukan secara berkala setiap 1 tahun akademik. 

2. Waktu Pengukuran: pengukuran dilakukan diawal bulan September-November. 

3. Mekanisme: Pengisian kuesioner dilakukan dengan mudah, secara online (web based) 

yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja pada periode pengisian kuesioner. 

 

B. Analisis Data 

Data skor pemahaman responden untuk setiap indikator diolah untuk memperoleh tingkat 

kepuasan rata-ratanya. 

Berikutnya dihitung indeks pemahaman responden atas kualitas layanan dengan 

menghitung grand mean (rerata dari rata rata). 

Pemahaman responden ditentukan berdasarkan rentang skor indeks kepuasan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian 

No Kriteria Skor 

1 Sangat Paham 4 

2 Paham  3 

3 Kurang Paham 2 

4 Tidak Paham 1 

 

Untuk melihat kriteria pencapaian responden berdasarkan sifat tertentu, maka 

diperlukan gambaran terhadap Indeks Tingkat Capaian Responden.  Metode tersebut 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

��� =  �(�� 	 
��)


���
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 Sedangkan untuk melihat indeks TCR, maka memerlukan rumus yaitu: 

������ ��� =  ���
�  	 100% 

 Untuk melihat kriteria pencapaian responden berdasarkan sifat tertentu, maka 

diperlukan gambaran terhadap Indeks Tingkat Capaian Responden. Oleh karena itu dalam 

setiap penelitian selalu membuat “Master Scale” yaitu suatu skala pengukuran yang pada 

umumnya menunjukkan 5 (lima) tingkatan sesuatu sifat tertentu. Adapun tingkatan tersebut 

yaitu: 

Tabel 2.2 

Kriteria Pencapaian Responden 

No 
Indeks TCR 

(%) 
Kriteria 

1 90 – 100 Amat Baik 

2 80 – 89 Baik 

3 70 – 79 Cukup Baik 

4 55 – 69 Kurang Baik 

5 1 – 54 Sangat Kurang Baik 
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BAB III 

HASIL MONEV 

 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik identitas responden adalah profil terhadap obyek survei yang dapat 

memberikan hasil mengenai pemahaman responden terhadap VMTS IAIN Kerinci. Oleh 

karena itu untuk lebih jelasnya dapat disajikan dengan uraian mengenai deskripsi identitas 

responden sebagai berikut. 

a. Karakteristik responden berdasarkan Gender 

Responden dalam MONEV ini berjumlah 377 responden. Berdasarkan jenis kelamin, 

responden dalam kegiatan MONEV ini terdiri dari 182 orang laki-laki dan 195 

perempuan, dengan persentase terlihat pada diagam dibawah ini. 

Gambar 1. 

 

Sumber: data diolah dari kuesioner  

 

b. Karakteristik responden berdasarkan Status 

Berdasarkan status, responden dalam kegiatan MONEV ini terdiri dari: 

1) Dosen sebanyak 72 responden. 

2) Tenaga Kependidikan sebanyak 48 responden. 

3) Mahasiswa sebanyak 257 responden. 

 

Laki-laki

48%

Perempuan

52%

Karakteristik Responden Berdasarkan Gender

Laki-laki

Perempuan
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Adapun persentasenya terlihat pada diagram dibawah ini. 

Gambar 2. 

 

Sumber: data diolah dari kuesioner  

 

B. Tingkat Capaian Responden 

Data survei kemudian diolah untuk melihat Tingkat Capaian Responden untuk 

menggambarkan pemahaman civitas akademika IAIN Kerinci mengenai VMTS. Hasil 

pengolahan data tersebut yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Hasil Tingkat Capaian Responden 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Jumlah TCR 

Indeks 

TCR 

(%) 

Kriteria Kurang 

Paham 

(1) 

Cukup 

Paham 

(2) 

Paham 

(3) 

Sangat 

Paham 

(4) 

1 

Visi, Misi, 

Tujuan, dan 

Sasaran IAIN 

Kerinci telah 

dinyatakan 

dengan sangat 

jelas. 

0 9 170 198 377 1320 87.53 Baik 

2 

Visi, Misi, 

Tujuan dan 

Sasaran IAIN 

Kerinci sangat 

realistis. 

0 12 191 174 377 1293 85.74 Baik 

Dosen

19%

Tenaga Kependidikan

13%

Mahasiswa

68%

Dosen

Tenaga Kependidikan

Mahasiswa
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3 

Sebagai 

civitas 

akademika 

IAIN Kerinci 

saya mampu 

menyebutkan 

Visi IAIN 

Kerinci 

7 18 177 182 377 1302 86.34 Baik 

4 

Sebagai 

civitas 

akademika 

IAIN Kerinci 

saya mampu 

menyebutkan 

Misi IAIN 

Kerinci. 

5 22 188 167 377 1281 84.95 Baik 

5 

Sebagai 

civitas 

akademika 

IAIN Kerinci 

saya mampu 

menyebutkan 

Tujuan dan 

Sasaran IAIN 

Kerinci. 

8 31 155 191 377 1299 86.14 Baik 

Rata-Rata 86.14 Baik 

 

 Berdasarkan tabel 3.1 diatas, maka diketahui bahwasannya indeks rata-rata tingkat 

pemahaman civitas akademika terhadap VMTS IAIN Kerinci yaitu sebesar 86,14%. Hal 

tesebut mengindikasikan bahwa pemahaman civitas akademika IAIN Kerinci tersebut berada 

pada kategori “Baik”. 
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Gambar 1. 

Grafik Kepuasan Mitra Kerjasama IAIN Kerinci 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

1. Pemahaman civitas akademika IAIN Kerinci dalam hal “Visi, Misi, Tujuan, dan 

Sasaran IAIN Kerinci telah dinyatakan dengan sangat jelas” berada kondisi “Baik” 

dengan skor 87,53. 

2. Pemahaman civitas akademika IAIN Kerinci dalam hal “Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

IAIN Kerinci sangat realistis” berada kondisi “Baik” dengan skor 85,74. 

3. Pemahaman civitas akademika IAIN Kerinci dalam hal “Sebagai civitas akademika 

IAIN Kerinci saya mampu menyebutkan Visi IAIN Kerinci” berada kondisi “Baik” 

dengan skor 86,34. 

4. Pemahaman civitas akademika IAIN Kerinci dalam hal “Sebagai civitas akademika 

IAIN Kerinci saya mampu menyebutkan Misi IAIN Kerinci” berada kondisi “Baik” 

dengan skor 84,95. 

5. Pemahaman civitas akademika IAIN Kerinci dalam hal “Sebagai civitas akademika 

IAIN Kerinci saya mampu menyebutkan Tujuan dan Sasaran IAIN Kerinci” berada 

kondisi “Baik” dengan skor 86,14. 
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BAB V 

TINDAK LANJUT HASIL MONEV 

 

Secara umum, pemahaman civitas akademika tentang Visi Misi Tujuan dan Sasaran 

IAIN Kerinci, telah dipahami dengan baik dan memadai. Para civitas akademika mengetahui 

dengan baik apa saja yang menjadi visi misi tujuan dan sasaran.  

Pemasangan banner yang berisi visi misi tujuan dan sasaran Program Studi IAIN 

Kerinci di setiap ruang kelas juga merupakan salah satu upaya tindak lanjut untuk 

mensosialisasikan visi misi tujuan dan sasaran IAIN Kerinci yang akan dilakukan. 
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