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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi termasuk diantaranya sebuah Program Studi di suatu 

Perguruan Tinggi tentu memiliki faktor yang mengarahkan pada sukses atau gagal.  

Untuk bisa sukses setiap program Studi pastilah mempunyai sebuah visi  untuk  

mencapai  kesuksesannya.  Visi adalah apa yang organisasi inginkan  di  masa  

depan.  Visi dapat  memberikan  aspirasi  dan  motivasi  disamping  memberikan  

panduan atau rambu-rambu dalam menyusun strategi suatu Program Studi. 

Pernyataan visi yang  efektif  adalah  menggambarkan  secara  jelas arah dan tujuan 

yang akan dicapai oleh  sebuah Program Studi  yang  ingin  dikembangkan.   

Visi dan Misi suatu lembaga memiliki peran yang sangat penting pada 

pengembangan lembaga tersebut. Karena pentingnya peran visi dan misi suatu 

lembaga, Badan Akreditasi Nasional menempatkan visi dan misi ini pada standar 

paling awal atau standar 1 pada borang akreditasi  yang dituliskkan (buku 3A dan 

3B borang akreditasi sarjana dan Fakultas). Pernyataan visi dan misi harus dibuat 

dengan jelas dan realistik dengan disertai dengan tujuan dan sasaran, serta 

sosialisasi dan pemahaman civitas akademika termasuk didalamnya mahasiswa. 

Dalam matrik penilaian borang akreditasi, sosialisasi visi dan misi dikatakan baik 

apabila visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga dapat dipahami dengan baik oleh 

seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, apabila sebagian civitas 

akademika kurang memahami atau tidak memahami visi, misi, tujuan dan sasaran 

yang dirumuskan maka sosialisasi visi dan misi ini dikatakan kurang baik. 

Prodi Psikologi adalah prodi yang baru di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta. Sebagai program studi yang baru, sosialisasi visi, misi, tujuan 

dan kurikulum Program Studi sudah dilakukan melalui berbagai media seperti 

leaflet Program Studi Psikologi, banner yang terpajang di lobi FIP, dan di website 

Program Studi Psikologi. 

Proses pembuatan Visi, Misi, Tujuan dan Kurikulum Program Studi Psikologi 

melalui serangkaian prosedur yang harus dilalui. Visi dan Misi di lembaga 
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pendidikan, baik ditingkat fakultas maupun Program Studi disusun saling terkait 

diantara dan melibatkan pemangku kepentingan (stake holder). Adapun prosesnya 

sebagai berikut: pada awalnya visi dan misi Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) disusun dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor yaitu: sejarah awal pendirian FIP dan Program 

Studi Psikologi di FIP UNY, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

(IPTEK) serta berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran FIP dan visi, misi, 

tujuan dan sasaran UNY. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran mengacu pada 

dokumentasi terkait proposal awal yang ditinjau ulang untuk dilakukan berbagai 

perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman serta visi, misi, 

tujuan dan sasaran FIP dan visi, misi, tujuan dan sasaran UNY yang terbaru. 

Berbagai proses dilalui mulai dari melihat AP2PTI, masukan dari dosen dan pakar 

psikologi, masukan dari senat, masukan dari stakeholder, hingga akhirnya visi dan 

misi Program Studi Psikologi FIP UNY ditetapkan. Berdasarkan hal itu maka 

disusunlah buku panduan akademik yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran 

serta kurikulum serta panduan singkat mengenai Program Studi S1 Psikologi 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.  

Penetapan visi dan misi Program Studi Psikologi tentunya dilanjutkan dengan 

proses sosialisasi visi dan misi tersebut dengan berbagai upaya diantaranya: 

1) Sosialisasi Kepada Dosen melalui rapat-rapat rutin di jurusan maupun 

fakultas.  

2) Sosialisasi Kepada Mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan dan 

perkuliahan. 

3) Sosialisasi kepada Orangtua Mahasiswa melalui kegiatan pertemuan di awal 

masuk kuliah, 

4) Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan atau Stake Holder yang 

dilakukan pada saat rapat atau undangan dalam menjalin kerjasama 

5) Sosialisasi Kepada Tenaga Kependidikan. Sosialisasi visi, misi, tujuan dan 

sasaran program studi kepada para tenaga kependidikan dilakukan rapat di 

tingkat jurusan dan fakultas 
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6) Sosialisasi pada Masyarakat Luas. Sosialisasi ini dilakukan dengan  website 

Program Studi, leaflet dan banner yang ditujukan kepada masyarakat luas 

Berdasarkan upaya sosialisasi yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian gambaran tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi, 

tujuan dan kurikulum Program Studi Psikologi yang diperlukan dalam melengkapi 

borang akreditasi. Penelitian utamanya gambaran tingkat pemahaman mahasiswa 

terhadap visi dan misi Program Studi dan fakultas yang diperlukan dalam 

melengkapi borang akreditasi. Informasi ini berguna untuk pengembangan diri dan 

perencanaan kegiatan di Program Studi Psikologi UNY. Kegiatan pendukung yang 

terangkai dalam hal ini adalah pengabdian pada masyarakat, khususnya sosialisasi 

Visi Dan Misi Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan road map yang sudah dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa 

sebagai bahan evaluasi terhadap visi, misi, tujuan, dan kurikulum Program Studi 

Psikologi FIP UNY yang sudah disosialisasikan melalui berbagai media baik cetak 

maupun elektronik. 

 

C. Roadmap Penelitian 

Roadmap penelitian memuat gambaran yang jelas tentang status kegiatan 

yang diusulkan oleh ketua tim, terhadap hasil kegiatan sebelumnya (dari pustaka 

dan karya sendiri) dan terhadap kemungkinan pengembangan kegiatan tersebut di 

masa depan dan diakhiri dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun kegiatan yang 

akan dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pemahaman visi, misi, tujuan 

dan kurikulum Prodi Psikologi FIP UNY 
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2. Menganalisis data 

3. Seminar hasil dan membuat laporan hasil penelitian 

Penelitian ini menawarkan serangkaian kegiatan meliputi penelitian dan 

Pembuatan artikel. Penelitian utamanya adalah mengetahui tingkat pemahaman 

mahasiswa terhadap visi, misi, tujuan dan kurikulum Program Studi Psikologi 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan pendukung 

yang terrangkai dalam hal ini adalah pembuatan artikel. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang 

tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi, tujuan dan kurikulum Program 

Studi Psikologi FIP UNY. 

E. Manfaat penelitian 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan gambaran pemahaman visi, misi, tujuan dan kurikulum 

Program Studi Psikologi FIP UNY yang diperlukan dalam pembuatan Borang 

Akreditasi. 

2. Dapat memberikan bahan evaluasi terhadap visi, misi, tujuan dan kurikulum 

yang ada saat ini sehingga bisa lebih baik lagi. 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan gambaran pemahaman visi, misi, tujuan dan kurikulum 

Program Studi Psikologi FIP UNY yang diperlukan dalam pembuatan Borang 

Akreditasi. 

2. Dapat memberikan bahan evaluasi terhadap visi dan misi yang ada saat ini . 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

a. Pengertian Visi 

  Pernyataan visi yang  efektif  adalah  menggambarkan  secara  jelas  gambaran  

dari  suatu Program Studi yang  ingin  dicapai UNY.  Visi menjelaskan  pada  

seluruh civitas akademika tujuan yang akan dituju. Visi  digunakan  sebagai  

pemandu  agar semua pihak dapat menuju tujuan yang sama. Definisi visi menurut 

Ancok (2007), visi  adalah  suatu  statemen  yang  berisikan  arahan  yang  jelas  

tentang  apa  yang akan diperbuat oleh perusahaan di masa yang akan datang.  

Sedangkan berdasarkan   pendapat   dari   Wibisono   (2006 : 43),   Visi   merupakan 

rangkaian  kalimat  yang  menyatakan  cita-cita  atau  impian  sebuah  organisasi  

yang  ingin  dicapai  di  masa  depan.  Atau  dapat  dikatakan  bahwa  visi merupakan 

pernyataan want to be dari organisasi. 

Berdasarkan dua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa visi adalah cara 

pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat bersaing di masa 

depan.  Visi  adalah  suatu gambaran  yang  menantang  tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan oleh organisasi dalam hal ini adalah Fakultas Ilmu Pendidikan dan 

Program Studi Psikologi FIP UNY. 

b. Manfaat Visi  

Menurut Ancok (2007) visi memiliki beberapa manfaat sebagai berikut : 

1) Menumbuhkan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan memupuk 

semangat kerja karyawan. Dimana karyawan tidak akan bekerja dengan penuh 

antusias bila dia tidak tahu untuk apa dia bekerja. Bila dia tahu apa kontribusi 

organisasi pada masyarakat, maka dia akan termotivasi bahwa dia bekerja 

bukan hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk masyarakat. Banyak 

sukarelawan yang mau bekerja tanpa mendapat imbalan oleh dorongan 

idealisme semata. 

2) Menumbuhkan rasa kebermaknaan di dalam kehidupan kerja karyawan. Salah 

satu tempat karyawan mencari makna kehidupan adalah lingkungan 

pekerjaannya. Dengan visi yang jelas karyawan mengetahui bahwa dirinya 
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bukan hanya seorang sopir, tenaga TU, Dosen atau mahasiswa tetapi dia adalah 

bagian dari peradaban. Dengan memamahami makna pekerjaannya, seorang 

batu tidak akan melihat dirinya sebagai tukang batu, dia akan melihat dirinya 

sebagai seseorang yang membuat bangunan untuk suatu peradaban umat 

manusia. 

3) Menumbuhkan standar kerja yang prima (standard of excellence). Bila seorang 

karyawan memahami bahwa dia bekerja untuk satu tujuan yang sangat mulia, 

maka dia akan bekerja dengan penuh semangat dan meletakkan standar prima 

untuk setiap pekerjaannya. Diharapkan mereka tidak bekerja asal jadi dan 

memenuhi standar kualitas minimal. Karyawan akan mengukur prestasi kerja 

mereka dari standar internal, yaitu standar kerja yang dia buat sendiri dalam 

kaitan untuk berbuat sebaik-baiknya bagi umat manusia. 

4) Menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Visi yang 

jelas akan menghantar organisasi secara pelan tetapi pasti untuk mencapai 

idealisme masa depan. Pimpinan akan punya pegangan di dalam 

mengendalikan organisasi. Mereka tidak akan mudah dibelokkan dari arah 

(visi) yang telah dibangun, walaupun pihak tertentu (misalnya pemegang 

saham) ingin membelokkannya ke arah lain. Organisasi bisa gagal bilamana 

arah tidak jelas dan mudah dibelokkan pada kepentingan jangka pendek, bukan 

kepentingan jangka panjang.  

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  pentingnya suatu 

visi dimiliki oleh suatu organisasi tidak terkecuali seperti FIP dan Progrm Studi 

Psikologi FIP UNY. 

 

c. Pengertian Misi  

Menurut Wibisono  (2006, p.46), misi  merupakan  rangkaian  kalimat  yang 

menyatakan tujuan   atau   alasan   eksistensi   organisasi,   yang   memuat   apa   

yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun 

jasa. Pengertian  misi  adalah  tujuan  dan  alasan  yang  memberikan  arah  sekaligus 

batasan  proses  pencapaian  tujuan.  Misi pada dasarnya hanya  bukan  usaha  formal 
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untuk memperjelas apa yang dikehendaki, namun misi merupakan tahapan aksi 

yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan. 

Berdasarkan pengertian tersebut visi diterjemahkan lebih lanjut menjadi 

misi. Visi yang lebih abstrak harus lebih di jabarkan ke dalam misi agar dapat agar 

dapat segera di kerjakan. Penetapan misi pengembangan wilayah digunakan untuk 

menjawab pertanyaan: "What the institution is trying to do". Misi merupakan 

turunan, penerjemahan atau perincian secara lebih terfokus dari visi yang ada. 

Dengan demikian dari misi yang ada berhubungan dan tidak bisa keluar dari lingkup 

atau pernyataan visi. 

Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono (2006: 46-47), misi 

merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi 

organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, 

baik berupa produk ataupun jasa. Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang 

membantu untuk menemukan arah dan menunjukkan jalan yang tepat dalam rimba 

bisnis saat ini. Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada 

semua orang di dalam maupun luar organisasi, tentang alasan pendirian organisasi 

tersebut dan ke arah mana organisasi akan menuju. Oleh karena itu, rangkaian 

kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakan dalam satu bahasa dan komitmen yang 

dapat dimengerti dan dirasakan relevansinya oleh semua pihak yang terkait. 

Berdasarkan hal diatas terlihat betapa pentingnya pemahaman terhadap visi 

dan misi termasuk pemahaman visi, misi, tujuan dan kurikulum Program Studi 

Psikologi FIP UNY terhadap komitmen semua pihak untuk bisa mewujudkannya 

kelak. Oleh karena itu pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi, tujuan dan 

kurikulum Program Studi Psikologi FIP UNY?”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

jenis penelitian deskriptif.  Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala atau fenomena pada suatu situasi atau 

tempat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci 

mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi misi tujuan dan kurikulum 

Program Studi Psikologi FIP UNY. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi 

tujuan dan kurikulum Program Studi Psikologi FIP UNY yang diukur 

menggunakan instrument berupa angket pemahaman terhadap visi, misi, tujuan dan 

kurikulum Program Studi Psikologi FIP UNY  

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Psikologi FIP UNY. 

Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini diambil secara sampling dari seluruh 

populasi mahasiswa angaktan 2015 dan 2016 sejumlah 76 mahasiswa. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menggunakan angket tingkat pemahaman civitas 

akademika mengenai visi, misi, tujuan dan kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan 
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dan Program Studi Psikologi FIP UNY yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan 

terbuka. 

E. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Program Psikologi FIP UNY selama enam 

bulan. 

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan keabsahan 

data. Pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan instrumen penelitian 

berupa angket tingkat pemahaman civitas akademika mengenai visi, misi, tujuan 

dan kurikulum Program Studi Psikologi FIP UNY yang terdiri dari pertanyaan 

tertutup dan terbuka. Angket yang digunakan untuk mengetahui pemahaman visi, 

misi, kurikulum dan tujuan prodi psikologi terlampir dalam laporan ini. 

G. Teknik Analisis Data Penelitian 

Data  penelitian diperoleh dari hasil dari pengisian angket yang diberikan 

kepada mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 Program Studi Psikologi FIP UNY. 

Data penelitian tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif, kemudian 

hasil analisis disimpulkan sehingga memperoleh gambaran tingkat pemahaman 

mahasiswa terhadap visi, misi, tujuan dan kurikulum Program Studi Psikologi FIP 

UNY. 
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H. Jadwal Kegiatan 

Tim peneliti telah melaksanakan kegiatan penelitian secara terstruktur dan 

terukur sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Jadwal kegiatan penelitian yang 

dilakukan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 

1. Pemantapan langkah kerja dengan 

seminar proposal   

      

2. Identifikasi       

3. Penyusunan konsep       

4. Pengolahan data  dan Penyusunan 

Laporan  

      

5. Seminar Hasil Penelitian        

6. Penyusunan laporan hasil akhir        

 

I. Susunan Anggota 

Berikut adalah susunan anggota dalam penelitian ini: 

Tabel 2 

Susunan Anggota Penelitian 

Nama Posisi Keahlian Tugas dan 

Tanggung Jawab 

Pembagian 

Waktu 

1. Dr. Farida Agus S., M.Si Ketua Psikometri Bertanggung 

jawab dengan 

seluruh proses 

penelitian,  

8 Jam/ 

minggu 

2. Veny Hidayat, M.Psi Anggota Psikologi 

Industri & 

Organisasi 

perumus dan 

analisis data 

8 jam/ 

minggu 

Adapun mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini, sebagai berikut :  
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Tabel 3 

Mahasiswa yang Terlibat dalam Penelitian 

Nama Posisi Status Tugas dan 

Tanggung Jawab 

Pembagian 

Waktu 

1. Andan Thariq S Petugas 

lapangan 

Mahasiswa Pengambilan data 

lapangan 

8 jam/ 

minggu 

2. Yudi Mulya S. Petugas 

lapangan 

Mahasiswa Pengambilan data 

lapangan 

8 jam/ 

minggu 

3. Amestia P Petugas 

lapangan 

Mahasiswa Pengambilan data 

lapangan 

8 jam/ 

minggu 

 

J. Biaya Penelitian 

Biaya penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4. 

 Tabel 4 

Biaya Penelitian  

No DESKRIPSI VOLUME UNIT JUMLAH TOTAL 

  KOMPONEN HABIS PAKAI         

1 Kertas HVS 5 rim 

          

50,000.00  

                 

250,000.00  

2 Flash Disk 2 bh 

        

125,000.00  

                 

250,000.00  

5 Fotocopi instrumen 100 exp 

          

10,000.00  

             

1,000,000.00  

8 Olah dan Analisis data 1 paket 

        

500,000.00  

                 

500,000.00  

          
           

2,000,000.00  

  SEMINAR         

1 Seminar proposal 1 paket 

        

500,000.00  

                 

500,000.00  

2 Seminar hasil 1 paket 

        

500,000.00  

                 

500,000.00  

          
             

1,000,000.00  

  LAIN_LAIN         

  REKAPITULASI DANA         

1 KOMPONEN HABIS PAKAI       

           

2,000,000.00  

2 SEMINAR       

             

1,000,000.00  

   TOTAL       3,000,000.00  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian setelah data penelitian 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa angket sejumlah 76 yang telah diisi oleh subjek dinyatakan 

valid (tabel 5). Hal ini berarti bahwa angket yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah mengukur sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu mengukur pemahaman 

mahasiswa terhadap visi, misi, tujuan dan kurikulum Program Studi Psikologi FIP 

UNY. 

Tabel 5.  

Hasil Validitas Angket Penelitian 

 

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian yang telah diperoleh 

memperlihatkan gambaran tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi, 

tujuan dan kurikulum Program Studi Psikologi FIP UNY. Hasil penelitian dari 76 

angket yang telah diisi oleh mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 FIP UNY dapat 

dilihat pada tabel 6. 

 

Statistics 

 visi misi Tujuan prodi kurikulum tujuankuliah tujuansemester 

N Valid 76 76 76 76 76 76 

Missing 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 6 

Hasil Penelitian 

 
 

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengetahui visi Program 

Studi Psikologi FIP UNY sebanyak 44 orang (57,9%) dan tidak mengetahui 

sebanyak 32 orang (42,1%). Sementara mahasiswa yang mengetahui misi Program 

Studi Psikologi FIP UNY sebanyak 41 orang (53,9%) dan tidak mengetahui 

sebanyak 32 orang (46,1%). Adapun mahasiswa yang mengetahui tujuan Program 

 

 

Visi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid tidak tahu 32 42,1 42,1 42,1 

tahu 44 57,9 57,9 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

 

Misi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid tidak tahu 35 46,1 46,1 46,1 

tahu 41 53,9 53,9 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

 

tujuan1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid tidak tahu 44 57,9 57,9 57,9 

tahu 32 42,1 42,1 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

 

kurikulum 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid tidak tahu 33 43,4 43,4 43,4 

tahu 43 56,6 56,6 100,0 

Total 76 100,0 100,0  
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Studi Psikologi FIP UNY sebanyak 32 orang (42,1 %) dan tidak mengetahui 

sebanyak 44 orang (57,9%). Sedangkan mahasiswa yang mengetahui kurikulum 

Program Studi Psikologi FIP UNY sebanyak 43 orang (56,6 %) dan tidak 

mengetahui sebanyak 33 orang (43,4%). Hasil penelitian tersebut menjawab 

pertanyaan penelitian ini mengenai gambaran tingkat pemahaman mahasiswa 

terhadap visi, misi, tujuan dan kurikulum Program Studi Psikologi FIP UNY bahwa 

hanya sebagian  mahasiswa sudah mengetahui/memahami visi, misi dan kurikulum 

Program Studi Psikologi FIP UNY, namun sebagian mahasiswa belum 

mengetahui/memahami tujuan Program Studi Psikologi FIP UNY. 

B. Pembahasan 

Program Studi Psikologi FIP UNY merupakan sebuah organisasi. 

Keterlibatan semua anggota organisasi dalam proses penyusunan visi, misi dan 

tujuan organisasi menjadi jaminan kesuksesan pencapaian visi, misi dan tujuan 

organisasi. Visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun tanpa melibatkan seluruh 

anggota organisasi akan membutuhkan adaptasi dan sosialisasi yang pada akhirnya 

akan memperlambat dan menghambat pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

Keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik sangat 

ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi seluruh civitas akademika yaitu karyawan, 

dosen, mahasiswa, alumni dan pihak swasta. Tingkat pemahaman mahasiswa 

terhadap visi, misi, tujuan dan kurikulum sebuah organisasi menunjukkan seberapa 

efektif sosialisasi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi. Meskipun sosialisasi 

mengenai visi, misi, tujuan dan kurikulum Program Studi Psikologi FIP UNY telah 
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dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Namun, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian mahasiswa yang memahami visi, 

misi, tujuan dan kurikulum Program Studi Psikologi FIP UNY, sedangkan sebagian 

mahasiswa yang lain belum memahami. Sosialisasi melalui media cetak maupun 

elektronik dirasa kurang aplikatif sehingga visi, misi, tujuan dan kurikulum 

Program Studi Psikologi FIP UNY yang disampaikan melalui media cetak maupun 

elektronik bersifat informatif.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dari 76 mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 Program Studi 

Psikologi FIP UNY yang menjadi subjek dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi sebanyak visi sebanyak 57,9 % dan 

mahasiswa yang tidak paham sebanyak 42,1%, sedangkan pemahaman mahasiswa 

terhadap misi sebanyak 53,9% dan yang tidak paham sebanyak 46,1%, pemahaman 

mahasiswa terhadap tujuan sebanyak 42,1 % dan yang tidak paham sebanyak 57,9 

%, sementara pemahaman mahasiswa terhadap kurikulum sebanyak 56,6% dan 

yang tidak paham sebanyak 43,4%. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah 

mahasiswa yang paham dan tidak paham visi, misi, tujuan dan kurikulum Program 

Studi Psikologi FIP UNY memiliki selisih yang tidak jauh meskipun telah 

dilakukan sosialisasi melelui media cetak maupun elektronik.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti sampaikan saran untuk 

meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi, tujuan dan kurikulum 

Program Studi Psikologi FIP UNY yaitu melakukan sosialisasi secara langsung dan 

bersifat aplikatif kepada mahasiswa misalnya melalui kegiatan kemahasiswaan dan 

perkuliahan 
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