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Latar belakang

• Visi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
sampai tahun 2015 adalah mampu
menghasilkan insan cendekia, mandiri dan
bernurani

• Setelah hampir empat tahun diimplementasikan
Visi UNY, banyak hal telah dilakukan &
dihasilkan oleh segenap civitas akademika



Latar belakang

• Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta( FT
UNY) pada tahun 2007 berhasil memperoleh
sertifikat ISO 9001 : 2000 dari Sucofindo, yaitu
salahsatu BUMN yang menangani dibidang jasa
layanan. Sertifikat ini diperoleh FT UNY atas dasar
penilaian bahwa FT mampu menerapkan sistem
manajemen mutu khususnya yang berhubungan
dengan standar proses pada implementasi program
pendidikan dan pengajaran. Tujuan utama
penerapan sistem manajemen mutu ini pada
dasarnya adalah pencapaian kepuasan
pelanggan, yaitu mahasiswa dan pengguna lulusan
yang lainnya.



Latar belakang

• Tantangan besar yang harus dihadapi
mahasiswa dan civitas akademika UNY adalah
bagaimana visi dan cita-cita luhur tersebut
dapat berkesan, bermakna, dihayati dan
diinternalisasikan sebagai upaya pembentukan
karakter



Rumusan masalah

• 1. Bagaimanakah internalisasi visi UNY pada
pembentukan karakter mahasiswa Fakultas
Teknik ?

• 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi
internalisasi visi UNY pada pembentukan
karakter mahasiswa Fakultas Teknik ?



Metode penelitian

• Jenis Penelitian

• Metode penelitian yang dipilih dalam rangka
mengetahui internalisasi visi UNY pada
pembentukan karakter di kalangan para
mahasiswa Fakultas Teknik adalah metode
expos facto



Metode penelitian

• Direncanakan penelitian ini direncanakan bulan
maret 2011 – september 2011 Penelitian ini
mengambil tempat di Fakultas Teknik Universitas
Negeri Yogyakarta.

• Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian
adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik
Otomotif . Jumlah populasi mahasiswa yang
terdiri atas mahasiswa program reguler dan non
reguler berjumlah sekitar 80 mahasiswa



Metode penelitian

• Rancangan Penelitian
Penelitian tindakan merupakan jenis penelitian aplikasi
yang memiliki karakteristik:

• a. Permasalahan yang ingin dipecahkan merupakan
persoalan praktis yang dihadapi peneliti.

• b. Adanya perlakuan yang dijalankan oleh peneliti untuk
menginternalisasikan visi UNY pada pembentukan
karakter dikalangan mahasiswa FT UNY

• c. Tahapan penelitian merupakan siklus mulai dari
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi, kemudian
revisi terhadap perencanaan dan seterusnya.

• d. Adanya kegiatan reflektif untuk memperbaiki aktivitas
program sampai tujuannya tercapai.



Kisi-kisi instrumen

No. Dimensi indkator

1 Bernurani - Taqwa pada Tuhan Yang

Maha Esa

- tanggung jawab

- disiplin

- peduli

- terbuka

2. Cendekia - Menginspirasi

- Kritis

- Inovatif

- Antipatif

- Aspiratif

3. Mandiri - Menginspirasi

- Kritis

- Inovatif

- Antipatif

- Aspiratif
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PERBANDINGAN SKOR KELAS C DAN KELAS D



pembahasan

• Pengambilan data  dilakukan terhadap mahasiswa jurusan 
Pendidikan Teknk Otomotif FT program S1 kelas C dan kelas 
D.Dari hasil sebaran angket didapat hasil  skor Kelas C = 
88,33 % sedangkan Kelas D didapat skor = 88,76 %.

• Artinya diantara kedua kelas terebut tidak terdapat 
perbedaan signifikan dalam menginternalisasai Visi UNY 
terhadap pembentukan karakter mahasiswa .

• Sedangkan faktor yang mempengaruhi internalisasi Visi UNY 
terhadap pembentukan karakter mahasiswa diantaranya :

 Pemahaman mahasiswa
 Pembiasaan( sosialisasi) Visi UNY dikalangan mahasiswa

•



simpulan
• 1.Internalisasi Visi UNY terhadap pembentukan karakter mahasiswa
•
• Dari hasil penelitian tentang  Internalisasivisi UNY terhadap pembentukan karakter 

mahasiswa FT yang dilakukan pada mahasiswa pendidikan otomotif kelas C dan D 
diperoleh skor hasil akhir Kelas C  : 88,33 %  sedangkan Kelas D :  88,76 %. Artinya bahwa 
tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelas tersebut dalam memahami 
, menginternalisasikan Visi UNY terhadap upaya pembentukan karakater mahasiswa.

•
• 2 Faktor yang mempengaruhi internalisasi Visi UNY terhadap pembentukan 

Karakter Mahasiswa
•
• 2.1 Pemahaman mahasiswa
• Tingkat pemahaman dan kedewasaan bepikir, berperilaku sangat mempengaruhi 

pemahaman mahasiswa dalam menginternalisasikan visi UNY
• 2.2Pembiasaan( sosialisasi) Visi UNY dikalangan mahasiswa
• Diperlukan sosialisasi dan pembiasaan yang terus menerus dalam rangka suksesnya 

pembentukan karakter mahasiswa




