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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah unruk.mendeskripsikan
keaclaan alurnni Jurusan
Pendidikan seni Tari dari Tahun zooi
sampai dengan 20r0.
subyek penelitian ini adalah alumni
J;;;; p"lral,ril.un Serri tari sebanyak 60
orang' yang berasar dari DIy, Jawa
Tengah, Ja*a iimu., .lu*o g"rriLampung,
Bengkulu' dan Palernbang' obylk
feneritian ini adatai keadaan alurnni d;i;;r, kairannya
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rnenunjukkan sebagai berikui.
Alumni yang rnenjacri
pegawai negeri 27,3 oh, guru
tidak tetap 50, q x, s"nrran 14,5 oz,
wirausaira 5,s yo,
pengelola se'i pertunjukan 5,5
"/. (2),ba3i'pertnma'yung,r"r"ka terima berkisar Rp.
100'000 sampai dengan Rp. 300.00o."rrunyuf
;,;r;,,i","5 Rp. 300.000 sampai dengan
Rp' 500'000 sebanvak tz,l N, untuk-Rp.Siro
Rp. zoo.ooo sebanyak
16, 4 yo, untuk Rq 790
sarnpai d"ngun Rp. r000.000 sebanya
990
k 23,6%, sedangkan
vang di atas dari y^lo9_q000 sebanvaf rl,
masa
tunsgu arunrni unruk
mendapatkan pekerjaan relatif pendek,
berklsar
yo,6
63,
6
bulan _ I tahun
sebanyak 2s,5 yo, r tahun
t,j tanun sebanyak 5,5 %, israrrun _ 2 tarrun
sebanyak 3,6
%, sedangkan'asa tunggu di atas 2 tahun
g %. (4) Untuk kesesuaian
r.trunyui-'l,
kurikulum progl'am studi dengan dunia
kerja 27, 3'%o n'engatakan sangat
sesuai, 45,5
mengatakan sesuai, 20 % nengatakan
a_gak sesuai, s,s 7, n-,"ngatakan
kurang
yang mengatakan tidak sesuai-r,8 o/;.
sesuai, clan
rr.,rutur.ul'1nl;;; sangat mendukung pekerjaa'
alu*rni diantaranya Tari Nusan,u.u, isl
ico.posisi dan tiol..ogruti, Tata Rias
cra' Tata
Busana' sefta wawasan seni.
16) Kesulita";.;;;;",*lung dialarni pada
saat mencari
pekerjaan adalah kurangnya
tera'rpil be'bicara a.ngun-i..bahasa
Inggris bagi mereka
yal1g menginginka' rnenjadi
pegawai di sebuah du,rt"u,uu perusahaan,
persyararan
persyaratan lai'adalah pengalarnin
pekerjaa'. 11 resuritan dan harnbaran
yang diarami
para alumni setelah mendapat pekerjaan,
aoatati k"mu,nfuun berbahasa Inggris
yang
kurang' kemampuan membuat tupo.on
tertulis, k.nrun',fuJn mengoperasikan
konrpuru,.
(8) aspek penting yang nlenyebabkan
para alumni dii.skrut oleh Instansi/perusa'aan.
Aspek-aspek penting tersebut aclalah
kemampuan berbahasa Inggris,
kepribadian, dan
penampiran sefta keman]pu.an
kornputer. (g) Mata kuliah bidang
studi
yang paring
dianggap mendukung pekerjaan
alurlni, yaitu: rrri Nr.l"rara, Tara
Rias clan Busana
Tari, Komposisi ctan koreogtufi, Mi"ro
Teacrring, tr.ngotu,nun Lapangan (ppL),
wawasan seni, cran Apreriuri 5"ni..1ioj
su*n-r";;;;;ri;;ra arumni cukup beraganr,
antaranya tentang kesesuaian
cri
kurikulurn dengan orniu
perlu ditinjau kembali,
peningkatan profesionarisme/
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sDM., Dosen, p.ningr.u,* kerjasama
crengan
instansi/instit'si lain serta mempromosikan
,uiuga?
menlacti
bagian
clari mata
_r*i
murai iari rI(
;:;s* tingkat s;;t, iiun p.,ru
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