
1

LAPORAN PENELITIAN INSTITUSIONAL

TRACER STUDY FAKULTAS  ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2007 s/d 2012

Oleh:
Suhadi, M. Pd

Sismadiyanto, M. Pd
F. Suharjana, M. Pd

Yuyun Ari Wibowo, M. Or
Sigit Nugroho, M. Or

Danang Wicaksono, M. Or

FAKULTAS  ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2013

Penelitian ini dibiayai dengan anggaran DIPA UNY Tahun 2013
SK. DEKAN NOMOR: 137b Tahun 2013, Tanggal 3 Juni 2013

Nomor Perjanjian: DIPA.023-04.2.189946/2013 Tanggal 5 Desember 2012



2

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Tracer studi Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Yogyakarta Tahun
2007 s/d 2012

2. Ketua Penelitian :
a Nama Lengkap dan Gelar : Suhadi, M. Pd
b Jenis Kelamin : Laki-laki
c NIP : 19600505 198803 1 006
d Golongan/pangkat : IV c
e Jabatan Fungsional : Lektor  Kepala
f Jabatan Struktural : Wakil Dekan III
g Fakultas/Jurusan : Ilmu Keolahragaan/Pendidikan Olahraga

3 Alamat yang dapat dihubungi : FIK-UNY Jl. Colombo no. 1 Yogyakarta
4 Jumlah Anggota Peneliti : 5 Orang

1) Sismadiyanto, M. Pd
2) F. Suharjana, M. Pd
3) Yuyun Ari Wibowo, M. Or
4) Sigit Nugroho, M. Or
5) Danang Wicaksono, M. Or

4 Lokasi Penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta
5 Waktu Penelitian : Mei-September 2013

Yogyakarta, 31 Oktober 2013

Mengesahkan,
Dekan FIK-UNY

Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

Ketua Peneliti,

Drs. Suhadi, M. Pd
NIP. 19600505 198803 1 006



3

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA,

sehingga penelitian dengan judul “tracer study fakultas  ilmu keolahragaan Universitas

negeri Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013” dapat terselesaikan. Peneliti menyadari bahwa

penelitian tracer study fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun

2007 s/d 2013 ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh

karean itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Penelitian ini

terlaksana atas bantuan banyak pihak. Untuk itu, kesempatan ini peneliti mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Dekan FIK-UNY yang telah memberikan kesempatan serta ijin kepada kami untuk

mengadakan penelitian tracer study fakultas  ilmu keolahragaan Universitas negeri

Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013.

2. Ketua BPP FIK-UNY yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk

mengadakan kegiatan tracer study fakultas  ilmu keolahragaan Universitas negeri

Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013.

3. Ketua Jurusan POR, PKL, PKR yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk

mengadakan penelitian tracer study fakultas  ilmu keolahragaan Universitas negeri

Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013.

4. Para Alumnus Jurusan PKO, PKL, PKR yang telah bersedia mengisi kuesioner dan

memberikan informasi yang berharga dalam penelusuran alumni ini.



4

5. Para mahasiswa yang telah membantu mendistribusikan kuesioner tracer study fakultas

ilmu keolahragaan Universitas negeri Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, sehingga dapat membantu

pelaksanaan penelitian ini.

Yogyakarta, 31 Oktober 2013
Ketua Tim Peneliti

Suhadi, M. Pd



5

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….. i
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………... ii
KATA PENGANTAR ……………………………………………………… iii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………... v
ABSTRAK …………………………………………………………………... vii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1

A Latar Belakang Masalah ………………………………………… 1
B Identifikasi Masalah …………………………………………….. 3
C Batasan Masalah ………………………………………………… 3
D Rumusan Masalah ………………………………………………. 4
E Tujuan Penelitian ………………………………………………... 4
F Manfaat Penelitian ………………………………………………. 4

BAB II KAJIAN TEORI . ………………………………………………….. 5
A Kajian Teoritik …………………………………………………... 5
B Kerangka Berfikir ……………………………………………….. 8
C Penelitian yang Relevan …………………………………………. 10

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ………………………………… 14
A Rencana Penelitian ……………………………………………… 14
B Definisi Operasional Variabel ………………………………….. 14
C Populasi dan Sampel Penelitian ………………………………… 14
D Intrumen dan Teknik Pengumpulan Data ………………………. 15
E Teknik Analisi Data …………………………………………….. 15

BAB IV HASIL PENELITIAN…………. ………………………………… 16
A Hasil Penelitian ………………………………………………… 16

1 Lama Studi Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d
2013 ………………………………………………………… 16

2 Indeks Prestasi Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d
2013 ………………………………………………………… 17

3 Penyelesaian Tugas Akhir Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun
2007 s/d 2013 ………………………………………………. 18

4 Jenis Pekerjaan Pertama Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun
2007 s/d 2013 ………………………………………………. 19

5 Penghasilan atau pendapatan pada pekerjaan pertama
Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d 2013 ………….. 20

6 Masa Tunggu Memperoleh Pekerjaan Pertama Alumni FIK-
UNY Lulusan Tahun 2007 s/d 2013 ………………………... 21

7 Pekerjaan Tetap Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d
2013 ………………………………………………………… 22

8 Masa Tunggu Pekerjaan Tetap Alumni FIK-UNY Lulusan
Tahun 2007 s/d 2013 ……………………………………….. 23

B Pembahasan ……………………………………………………… 23



6

1 Lama Studi Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d
2013 ………………………………………………………… 24

2 Indeks Prestasi Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d
2013 ………………………………………………………… 24

3 Penyelesaian Tugas Akhir Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun
2007 s/d 2013 ………………………………………………. 24

4 Jenis Pekerjaan Pertama Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun
2007 s/d 2013 ………………………………………………. 25

5 Penghasilan atau pendapatan pada pekerjaan pertama
Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d 2013 ………….. 25

6 Masa Tunggu Memperoleh Pekerjaan Pertama Alumni FIK-
UNY Lulusan Tahun 2007 s/d 2013 ………………………... 26

7 Pekerjaan Tetap Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d
2013 ………………………………………………………… 27

8 Masa Tunggu Pekerjaan Tetap Alumni FIK-UNY Lulusan
Tahun 2007 s/d 2013 ……………………………………….. 27

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN …………. …………………………… 28
A Simpulan ………………………………………………………... 28
B Keterbatasan Penelitian ………………………………………… 29
C Implikasi Hasil Penelitian …………………………………….... 30
D Saran-Saran …………………………………………………….. 30

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………. 31



7

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi  tentang tracer studi
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013, yang
memuat: (1) Lama Studi, (2) Indeks Prestasi, (3) Penyelesaian Tugas Akhir, (4) Jenis
Pekerjaan Pertama, (5) Penghasilan atau Pendapatan pada Pekerjaan Pertama, (6) Masa
Tunggu Pekerjaan Pertama, (7) Masa Tunggu Pekerjaan Tetap.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah semua
alumni FIK-UNY dari tahun 2007 s/d 2013. Teknik pengambilan sampel dengan
menggunakan proporsive snow balling. Instrumen penelitian ini adalah angket. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan metode survai. Teknik analisis data dengan
analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian tracer study adalah: (1) Sebagian besar alumni memerlukan waktu
kurang dari 5 tahun untuk menyelesaikan studi, yakni sebesar 72,64 %. Sementara yang
kurang dari 4,5 tahun sebanyak 130 orang dengan porsentase 61,32 %. Untuk yang  masa
studinya kurang dari 4 tahun sebanyak 124 dengan persentase sebesar 58,49 %; (2) Indeks
prestasi yang diraih alumni selama menempuh pendidikan sebagian besar di atas 3,00
sebanyak 78, 30 %. Indek prestasinya di atas 3,25 sebanyak 49,52 % dan di atas 3,50
sebanyak 23 orang 10,84 %; (3) Dalam hal penyelesaian tugas akhir sebanyak 99,05 %
menyelesaikan tugas akhir dengan tugas akhir skripsi dan sebanyak 0,95 % menyelesaikan
tugas akhir dengan tugas akhir bukan skripsi; (4) Jenis pekerjaan pertama alumni sebagian
besar adalah guru pendidikan jasmani yakni sebanyak 50 %; (5) Penghasilan pertama
alumni sebagian besar dibawah 500. 000 sebanyak 26,88 %; (6) Masa tunggu pekerjaan
pertama alumni kurang dari satu tahun sebanyak 71,69 %; (7) Pekerjaan tetap alumni FIK-
UNY Lulusan tahun 2007 sampai dengan 2013 sebagian besar adalah guru pendidikan
jasmani olahraga kesehatan sebanyak 67 orang sebesar 31,60 %; (8) Masa tunggu pekerjaan
tetap alumni yang lebih dari satu tahun sebanyak 10,37 %.

Kata Kunci: Penelusuran Alumni, Fakultas Ilmu Keolahragaan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia berjenjang dari pendidikan dasar hingga pendidikan

tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan adalah salah satu program pembangunan

nasional. Kesamaan arah dan tujuan pendidikan di Indonesia mulai dari pendidikan

dasar hingga perguruan tinggi hendaknya menjadi prioritas utama dalam

mewujudkan program pembangunan nasional. Meningkatkan kualitas pendidikan

sesuai dengan jenjang masing-masing akan dapat menjadi salah satu solusi yang

tepat bagi peningkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan tinggi dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan

pendidikan yang ada.  Perguruan tinggi dalam perencanaan pengembangan

perguruan tinggi hendaknya memperhatikan kondisi eksternal dan internal dari

perguruan tinggi. Pengembangan perguruan tinggi tidak akan lepas dari

perkembangan dari prodi jurusan maupun fakultas. Kondisi eksternal dan internal

secara umum akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana. Studi pelacakan

alumni merupakan informasi internal dan eksternal yang akurat. Dengan demikian,

setiap penyelenggaraan pendidikan bisa dikaji kebermanfaatannya baik yang

bersifat informal maupun eksternal. Kebermanfaatan eksternal dari pendidikan

tentunya akan mengkaji tentang, masa tunggu pekerjaan, penghasilan lulusan,

perkembangan karier, dan sebagainya.
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Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai konsekuensi

logis untuk mewujudkan cita-cita bangsa terutama dalam hal peningkatan

sumberdaya manusia. Menurut sarbiran (2000: 5) pada era globalisasi,

sesungguhnya akan terjadi persaingan mutu dan “produk”. Suatu produk yang

bermutu harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk lain yang

menjadi patok duga. Dengan demikian maka perguruan tinggi harus berbasis pada

mutu dan lulusannya, prioritasnya pada lulusan yang cepat terserap oleh lapangan

pekerjaan.

Penelusurn alumni atau tracer study menjadi salah satu hal yang penting

bagi dunia pendidikan tidak terkecuali pada pendidikan tinggi. Tracer study

merupakan sumber informasi. Informasi dari lulusan akan dapat memberikan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Tracer study juga akan memberikan

gambaran yang nyata apakah lulusan yang dihasilkan akan bekerja sesuai dengan

apa yang telah dipelajari selama kuliah.

Tracer study di Fakultas Ilmu Keolahragaan Unversitas Negeri Yogyakarta

(FIK-UNY) perlu dilakukan pada semua program studi. FIK-UNY memiliki empat

prodi yakni prodi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi (PJKR), prodi

IKORA, PKO, dan PGSD Penjas. Bagi FIK-UNY untuk semua prodi, tracer studi

mendesak untuk dilakukan. Tracer studi perlu segera dilakuan dengan pertimbangan

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat

proses pembelajaran dan peningkatan mutu lulusan. Untuk itu, pada studi

penelusuran ini akan difokuskan pada permasalahan sebagai berikut: (1) Lama
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Studi, (2) Indeks Prestasi, (3) Penyelesaian Tugas Akhir, (4) Jenis Pekerjaan

Pertama, (5) Penghasilan atau Pendapatan pada Pekerjaan Pertama, (6) Masa

Tunggu Pekerjaan Pertama, (7) Masa Tunggu Pekerjaan Tetap.

B. Idntifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentfikasi beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas!

2. Kebermanfaatan penelusuran alumni!

3. Belum diketahuinya lama lama studi mahasiswa lulusan FIK-UNY!

4. Belum dikethuinya IPK yang diperoleh mahasiswa lulusan FIK-UNY!

5. Belum diketahuinya peta lulusan FIK-UNY dari tahun 2007-2013!

6. Perlunya diadakan tracer studi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri

Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini akan dibatasi

pada permasalahan” perlunya diadakan tracer studi Fakultas Ilmu Keolahragaan

Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan

masalah dalampenelitian ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

”Bagaimana tracer studi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri

Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013?”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi  tentang

tracer studi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun

2007 s/d 2013.

F. Manfaat Penelitin

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akan informasi dari alumni

FIK-UNY. Informasi tersebut dapat menjadi acuan untuk perbaikan dalam

penyelenggaraan pendidikan di FIK-UNY pada tahun-tahun yang akan datang.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritik

1. Tracer Study

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Menurut Dwi Siswoyo (2011: 1) pendidikan merupakan

gejala semesta (fenomena universal) dan berlangsung sepanjang hayat manusia,

di manapun manusia berada. Sementara Driyarkara (dalam Dwi Siswoyo 2011:

1) berpendapat bahwa pendidikan sebagai usaha sadar bagi pengembangan

manusia dan masyarakat, mendasarkan pada landasan pemikiran

tertentu.Dengan demikian pada pada dasarnya pendidikan dapat dinikmati

beberapa tahun kemudian dalam bentuk imbalan yang dapat diterimanya.

Pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi pada dasarnya

memiliki fungsi masing-masing. Jeane H Balantine (dalam Dwi Siswoyo 2011:

25) menyatakan bahwa fungsi pendidikan bagi masyarakat meliputi: (1) fungsi

sosial, (2) fungsi seleksi latihandan alokasi, (3) fungsi inovasi dan perubahan

sosial (4) fungsi pengembangan pribadi dan sosial. Alex Inkeles (dalam Parsono

1990: 5-15) fungsi pendidikan itu adalah sebagai berikut: (1) memindahkan

nilai-nilai budaya, (2) funsi nilai pengajaran,(3) fungsi meningkatkan mobilitas

sosial, (4) fungsi stratifikasi (5) fungsi latihan jabatan, (6) fungsi
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mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial, (7) fungsi

membentuk semangat kebangsaan dan, (8) mengasuh bayi.

Menjadi lulusan pendidikan tinggi merupakan idaman bagi para pencari

kerja. Lulusan pendidikan tinggi secara umum memiliki pengetahuan dan

pengembangan diri yang lebih baik. Pendidikan tinggi dapat dianggap sebagai

sebuah investasi masa depan yang menguntungkan.

Alumni merupakan bagian yang tak terpisahkan dari almamater.

Penelusuran alumni menjadi salah satu poin penting dalam peningkatan sebuah

lembaga. Informasi alumni dapat menjadikan pertimbangan yang baik dalam

merencanakan program berikutnya. Penelusuran alumni akan memberikan

manfaat yang tidak sedikit untuk kemajuan dari lembaga, sebab dengan

penelusuran alumni dapat mengetahui banyak hal, salah satunya adalah

pekerjaan yang diperoleh dari lulusan.

Tracer study dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai penelusuran

alumni. Untuk mengukur mutu lulusan sebuah pendidikan tinggi biasanya hanya

berdasarkan IPK dari mahasiswa, namun sesungguhnya kita harus pula

memperhatikan dari sisi yang lain misalnya: kemampuan kerja dilapangan.

Menurut Moch Alip (1997) untuk menilai kualitas kerja diapangan datanya

dapat diperoleh dengan tiga cara, (1) seberapa besar daya serap lulusan oleh

pengguna, (2) kalau yang sudah mendapatkan pekerjaan, apakah pekerjaannya

sesuai dengan bidangnya?, (3) bagi yang telah mendapatkan pekerjaan,

promosinya seberapa besar, baik promosi jabatan, maupun kenaikan gaji.
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Bekal ilmu pengetahuan yang semakin tinggi yang dimiliki oleh seseorang,

akan semakin mempermudah seseorang itu mendapatkan sebuah pekerjaaan.

Sebagai contoh dengan bidang keilmuan yang sama satu orang lulusan diploma

sementara satunya sarjana, apabila ada lowongan pekerjaan yang syarat

minimalnya harus sarjana tentunya dalam mencari pekerjaan akan lebih mudah

yang sarjana. Begitu sebaliknya bila syarat minimalnya diploma maka yang

sarjana bisa ikut mendaftar. Namun, untuk mempermudah dalam mencari

pekerjaan seseorang harus menambah kompetensi diri dengan beberapa

keterampilan-keterampilan seperti: bahasa Inggris, komputer, dan lain-lain.

Dilain sisi seseorang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki prestasi

tertentu baik dalam bidang seni, olahraga dan yang lain tentunya juga akan

mempermudah dalam pencarian pekerjaaan.

Idealnya lulusan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dari

tamatan pendidikannya. Keinginan untuk memperoleh pekerjaaan sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki dari tamatan pendidikannya tidak semudah apa yang

diharapakan, sebab lapangan pekerjaaan yang tersedia terbatas adanya.

2. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta (FIK-UNY)

mempunyai visi mampu menjadi lembaga yang menghasilkan ”insan olahraga

yang kreatif, sportif, dan adaptif”. Visi tersebut direvitalisasi menjadi: lembaga

yang menghasilkan insan olahraga yang ”SIAP MAJU” (Sportif, Inovatif,
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Adaptif, Profesional). Sedang misinya adalah: (a) Menyelenggarakan

pendidikan yang menumbuhkan kreativitas dan mengembangkan keterampilan.

(b) Mengembangkan penelitian inovatif dan futuristik yang mendukung proses

pengembangan pembelajaran. (c) Melakukan pengabdian pada masyarakat

berdasar hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat.

(d) Memantapkan pengelolaan lembaga yang sinergis dan rapi.

FIK UNY memiliki 3 (tiga) jurusan, yaitu: Jurusan Pendidikan Olahraga

(POR), Jurusan Pendidikan Kepelatihan (PKL) serta Jurusan Pendidikan

Kesehatan dan Rekreasi (PKR). Setiap jurusan juga mengelola program studi

dan laboratorium sesuai pengembangan keilmuannya yang dipimpin oleh kepala

laboratorium. Program studi (Prodi) merupakan bagian dari jurusan yang

bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat yang dipimpin oleh seorang

Ketua Program Studi (Prodi). FIK UNY memiliki 4 (empat) prodi, yaitu prodi

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR), prodi Pendidikan

Kepelatihan Olahraga, Prodi Ilmu Keolahragaan, dan PGSD Penjas.

B. Kerangka Berfikir

FIK merupakan salah satu fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta yang

mempunyai visi dan misi untuk menghasilkan ”insan olahraga yang kreatif, sportif,

dan adaptif”. Visi tersebut direvitalisasi menjadi: lembaga yang menghasilkan insan

olahraga yang ”SIAP MAJU” (Sportif, Inovatif, Adaptif, Profesional). Berkaitan
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dengan program tersebut hendaknya perlu program yang sinergis, sistematis, agar

tujuan dapat terwujud dengan baik. Lulusan FIK-UNY memiliki kemampuan antara

lain menjadi guru penjasorkes dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas,

menjadi pelatih olahraga, tenaga kesehatan serta pembina pendidikan jasmani di

militer dan lain-lain.

Masa studi mahasisa FIK-UNY dapat ditempuh dalam delapan semester atau

empat tahun untuk S1.  Hal ini dapat terwujud bila mahasiswa dapat lulus pada

setiap mata kuliah yang diambil pada setiap semesternya. Beban sks S1 FIK-UNY

sebesar 144 sks. IPK para lulusan FIK-UNY dapat ditingkatkan dengan cara

meningkatkan proses pembelajaran dan memotivasi mahasiswa untuk bisa belajar

dan  berlatih. Peningkatan layanan semua elemen agar dapat maksimal.

Jenis pekerjaan pekerjaan para alumni FIK-UNY secara rasional sesuai

dengan prodi masing-masing. Prodi PJKR menjadi guru pendidikan jasmani. Prodi

PGSD bekerja sebagai guru pendidikan jasmani untuk sekolah dasar. Prodi PKO

menjadi pelatih di Klub Olahraga. Prodi IKORA memiliki kesempatan lebih luas

karena pilihan pekerjaannya dari menjadi wasit, masseur, menjadi tim sar, pelatih

olahraga, pembina pendidikan jasmani di kepolisian atau militer.

Mahasiswa FIK-UNY secara rasional tidak memiliki masa tunggu pekerjaan

yang lama, sebab  masyarakat pengguna lulusan banyak yang membutuhkan. Guru

pendidikan jasmani dalam kenyataannya masih sedikit sehingga belum bisa
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memenuhi kebutuhan yang ada. Kebutuhan akan guru pendidikan jasmani masih

banyak sehingga tidak sulit bagi lulusan dalam mendapatkan pekerjaan.

C. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Suharjana dan Panggung Sutopo dengan judul Penelusuran alumni

Prodi PJKR FIK UNY Penelitian ini menggunakan populasi alumni prodi PJKR

– FIK - UNY yang menggunakan kurikulum 1986, 1992, 1995. Sampel yang

digunakan berjumlah 111 orang. Teknik pengambilan smpel menggunakan

proposive snow balling dengan menitikberatkan pada propinsi DIY, Jawa

Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Untuk pengumpulan data menggunakan

metode survey dengan teknik angket. Teknik analisis data dengan analisis

deskriptif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Status pekerjaan alumni pada

saat sekarang,sebagian besar berstatus sebagai pegawai swasta; (2) waktu yang

diperlukan oleh para alumni untuk memperoleh pekerjaan pertama sebagian

besar adalah kurang dari 10 bulan; (3) Jenis pekerjaan pertama alumni sebagian

besar adalah sebagai guru pendidikan jasmani; (4) Pendapatan alumni pada

pekerjaan pertama sebagian besar berkisar antara Rp. 200.000,00-Rp.

400.000,00 untuk setiap bulannya; (5) Jenis pekerjaan sekarang/tugas pokok

para alumni adalah sebagian besar sebagai guru Pendidikan Jasmani; (6) Para

alumni yang memiliki tugas sampingan di luar dinas hanya sebagian kecil saja,

yaitu sebagai pelatih olahraga di klub; (7) Lama waktu untuk menunggu

mendapatkan pekerjaan tetap para alumni sebagian besar adalah antara 1-20
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bulan; (8) Baru sebagian kecil saja para alumni yang berminat untuk

mengembangkan diri guna meningkatkan karier pekerjaannya, yaitu engan cara

mengikuti pelatihan dan penataran kegiatan olahraga.

2. Penelitian Pamuji Sukoco dan kawan-kawan dengan judul penelusuran alumni

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Sampel yang

digunakan sejumlah 314 orang. Teknik pengambilan sempel menggunakan

proposive snow balling dengan menitikberatkan pada pulau jawa, sumatera dan

Kalimantan. Pengumpulan data dengan metode survai dengan teknik angket.

Adapun hasilnya adalah: (1) sebagian besar memerlukan waktu kurang dari 5

tahun untuk menyelesaikan studi, yaitu sebanyak 54,15%; (2) IPK yang diraih

alumni diatas 2,75 yakni sebanyak 62,42 %; (3) penyelesaian tugas akhir 38,54

alumni menyelesaikan tugas akhir lewat TAS, sementara 61, 46 menyelesaikan

tugas akhir lewat TABS; (4) Status pekerjaan alumni pada saat sekarang

sebagian besar berstatus sebagai pegawai negeri sipil, sebanyak 68,60%: (5)

waktu yang diperlukan oleh para alumni untuk memperoleh pekerjaan

pertamanya, sebagian besar adalah kurang dari 6 bulan, yaitu sebanyak 56, 36%:

(6) jenis pekerjaan pertama alumni sebagian besar adalah sebagai guru

pendidikan jasmani sebanyak 55,56%; (7) pendapatan alumni pada pekerjaan

pertama sebagian besar kurang dari 300. 000 untuk setiap bulan, yaitu sebanyak

45,04%; (8) jenis pekerjaan sekarang atau pekerjaan tetap para alumni adalah

sebagian besar sebagai guru pendidikan jasmani, yaitu sebanyak 57,42%; (9)

para alumni yang memiliki tugas sampingan di luar dinas hanya sebagian kecil
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yakni sebanyak 30,62%; (10) lama waktu untuk menunggu mendapatkan

pekerjaan tetap para alumni sebagian besar di atas 9 bulan yaitu sebanyak

57,09%; (11) sebagian besar alumni, yaitu sebanyak 63,69 berminat untuk

mengembangkan diri untuk meningkatkan karier pekerjaannya dengan cara

mengikuti pelatihan, penataran kegiatan olahraga, dan melanjutkan studi baik S2

maupun S3.

3. Penelitian Agus S Suryobroto, dan kawan-kawan dengan judul penelusuran

alumni fakultas ilmu keolahragaan universitas negeri yogyakarta. Sampel yang

digunakan berjumlah 491 orang. Teknik pengambilan sempel menggunakan

proposive snow balling dengan menitikberatkan pada propinsi DIY, Jawa

Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Untuk pengumpulan data menggunakan

metode survey dengan teknik angket. Teknik analisis data dengan analisis

deskriptif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) masa studi alumni FIK-UNY

sebagian besar di atas 5, 1 tahun, (2) pencapaian IPK para lulusan FKIK dan

FPOK sebagian besar kurang dari 2, 75 sedangkan untuk alumni FIK sebagian

besar di atas 2, 75 (3) dalam penyelesaian tugas akhir, 61, 71 % mahasiswa

FKIK, FPOK, dan FIK menyelesaikan tugas akhir melalui “Tugas Akhir

Skripsi” dan 38,29 % mahasiswa menyelesaikan tugas akhir melalui “Tugas

Akhir Bukan Skripsi”. (4) jenis pekerjaan pertama alumni sebagian besar

sebagai guru pendidikan jasmani dan sebagian bekerja diluar bidang, (5) bila

dilihat dari pendapatan pertama alumni, ternyata sebagian besar kurang dari Rp

300. 000, - (6) masa tunggu dalam memperoleh pekerjaan pertama sebagian
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besar kurang dari 1 bulan, (7) masa tunggu dalam memperoleh pekerjaan tetap

sebagian besar antara 1-12 bulan, (8) status pekerjaan alumni sekarang sebagian

besar (68.02%) adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Rencana Penelitian

Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang

digunakan adalah metode survai. Data diperoleh dari angket dan wawancara

langsung yang ada pada angket tersebut.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tracer Studi FIK-UNY yang dimaksudkan adalah mengumpulkan data-data

yang kongkrit mengenai keadaan para alumni yang lulus pada tahun 2007 sampai

dengan 2013. Adapun data-data yang dikumpulkan adalah lama studi, IPK ,

penyelesaian tugas akhir, jenis pekerjaaan pertama, penghasilan atau pendapatan

pertama, masa tunggu pekerjaan pertama, dan masa tunggu pekerjaan tetap.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah faktor penting dalam suatu penelitian karena merupakan

keseluruhan obyek yang akan memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian

tersebut (Suharsimi Arikunto, 2009: 130). Sampel adalah sebagian dari populasi

atau wakil populasi yang akan diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 134)

untuk sekadar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika

jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15%. Populasi dalam penelitian
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ini adalah semua lulusa FIK-UNY dari tahun 2007 sampai 2013. Teknik

samplingnya adalah dengan memberikan kepada semua lulusan tahun 2007 sampai

2013 yang ditemui.

D. Instrumen dan  Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian ini menggunakan angket yang sudah digunakan dalam

penelusuran alumni pada tahun 2007 dan dimodifikasi. Data dikumpulkan dengan

menyebarkan angket pada alumni. Angket yang disebarkan bersifat pertanyaan

terbuka. Alumni tinggal mengisi atau menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

deskripsi dengan statistik dan non statistik, yaitu mendeskrepsikan jawaban-

jawaban yang telah disampaikan, sesuai dengan jenis data dan tujuan analisisnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian mengumpulkan informasi tentang

tracer studi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun

2007 s/d 2013, maka data-data dalam penelitian ini diperoleh dari angket yang

diberikan pada lulusan. Adapun laporan data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Lama Studi Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d 2013

Lama studi merupakan waktu yang dibutuhkan para alumni sewaktu

menempuh pendidikan di FIK-UNY. Lama studi alumni satu dengan yang

lainnya berbeda-beda. Tabel 1 berikut menunjukkan lama studi alumni FIK-UNY

tahun 2007 s/d 2013 selama menemempuh pendidikan di FIK-UNY.

Table 1.
Lama Studi Alumni FIK-UNY

No Lama Studi (dalam tahun) Jumlah Persentase
1 2,0 s/d 2,5 25 11,07 %
2 2,6 sd 3,0 6 2,83 %
3 3,1 sd 3,5 10 4,71 %
4 3,6 sd 4,0 63 29,71 %
5 4,1 sd 4,5 26 12,26 %
6 4,6 sd 5,0 29 13,67 %
7 5,1 sd 5,5 21 9,90 %
8 5,6 sd 6,0 19 8,96 %
9 6,1 sd 6,5 5 2,35%

10 6,6 sd 7,0 8 3,77 %
Jumlah 212 100%
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Sebagian alumni memerlukan waktu di atas 5 tahun untuk menyelesaikan

studi di FIK-UNY, yaitu sebanyak 27, 36 %. Dan yang memerlukan waktu

kurang dari 5 tahun sebanyak 72,64 %. Dengan demikian waktu yang diperlukan

alumni FIK-UNY untuk menyelesaikan studi sebagian besar kurang dari 5 tahun.

Lama studi yang dibutuhkan alumni FIK-UNY lulusan tahun 2007 sd 2013

antara 2,0 s/d 2,5 sebanyak 25 orang dengan persentase 11,07 %, antara 2,6 sd

3,0 sebanyak 6 orang dengan persentase 2,83 %, antara 3,1 sd 3,5 sebanyak 10

orang dengan persentase 4,71 %, antara 3,6 sd 4,0 sebanyak 63 orang dengan

persentase 29,71 %, antara 4,1 sd 4,5 sebanya 26 orang dengan persentase

12,26 %, antara 4,6 sd 5,0 sebanyak 29 orang dengan persentase 13,67 %,

antara 5,1 sd 5,5 sebanyak 21 orang dengan persentase 9,90 %, antara 5,6 sd 6,0

sebanyak 19 orang dengan persentase 8,96 %, antara 6,1 sd 6,5 sebanyak

5 orang dengan persentase  2, 35 %, dan antara 6,6 sd 7,0 sebanyak 8 orang

dengan persentase 3,77 %.

2. Indeks Prestasi Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d 2013

Salah satu capaian dari hasil belajar selama menempuh studi adalah indeks

prestasi. Indeks prestasi sering menjadi sebuah tolok ukur terhadap keberhasilan

seseorang dalam menempuh kuliah di perguruan tinggi. Adapun indeks prestasi

yang diraih oleh para alumni FIK-UNY lulusan tahun 2007 s/d 2013 selama

menempuh pendidikan dapat dilihat perhitungannya pada tabel berikut:
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Tabel 2
Indeks prestasi yang diraih alumni FIK-UNY

No Skala Indeks Prestasi Jumlah Persentase
1 Kurang dari 2, 51 2 0,94  %
2 2,51 s/d 2,75 1 0,47 %
3 2,76 s/d 3,00 43 20,28 %
4 3,01 s/d 3,25 61 28,77 %
5 3,26 s/d 3,50 82 38,67 %
6 3,51 ke atas (cumlaude) 23 10,84 %

Jumlah 212 100 %

Sebagian besar alumni mempunyai indeks prestasi kurang dari 2,51 sebanyak

0,94 %, antara 2,51 s/d 2,75 sebanyak  0,47 %, sementara 2,76 s/d 3,00 sebanyak

20,28 %, skala indeks prestasi antara 3,01 s/d 3,25 sebanyak  28,77 %, dan untuk

skala prestasi antara 3,26 s/d 3,50 sebanyak 38,67 %. Mahasiswa yang masuk

dalam kategori cumlaude adalah sebanyak 10,84 %.

3. Penyelesaian Tugas Akhir Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d 2013

Tugas akhir merupakan salah satu hal yang sering menghambat mahasiswa

untuk lulus. Penyelesaian tugas akhir menuntut kemandirian dari mahasiswa.

Penyelesaian tugas akhir di FIK-UNY dapat melalui dua jalur yakni Tugas Akhir

Skripsi (TAS) dan Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS). Penyelesaian tugas akhir

alumni FIK-UNY selama menempuh pendidikan dapat dilihat pada tabel 3

berikut ini:



26

Tabel 3
Tugas Akhir Alumni FIK-UNY

No Tugas Akhir Jumlah Persentase
1 TAS 210 99,05 %
2 TABS 2 0,95 %

Jumlah 212 100 %

Dalam hal penyelesaian tugas akhir ternyata sebanyak 99,05 % mahasiswa

FIK-UNY menyelesaikan tugas akhir dengan tugas akhir skripsi (TAS), dan

sebanyak 0,95 % dengan tugas akhir bukan skripsi (TABS).

4. Jenis Pekerjaan Pertama Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 s/d 2013

Setelah lulus dari perguruan tinggi hal pertama yang akan muncul adalah

dimana mendapatkan pekerjaannya atau melanjutkan studinya lagi dijenjang

yang lebih tinggi. Berdasar data penelitian yang diperoleh, jenis pekerjaan

pertama yang paling dominan dari alumni FIK-UNY lulusan tahun 2007 s/d 2013

dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4.
Jenis pekerjaan pertama alumni FIK-UNY

No Jenis Pekerjaan Jumlah Porsentase
1 Guru Pendidikan Jasmani 106 50 %
2 Pelatih Olahraga 12 5,66 %
3 Instruktur Senam, Fitnes, Life guard 16 7,54 %
4 Dosen 0 0%
5 POLRI/TNI 0 0%
6 Staf Perusahaan 8 3,77%
7 Wiraswasta 13 6,13%
8 Melanjutkan Studi S2 16 7,54%
9 Belum mendapat pekerjaan 41 19, 33%

Jumlah 212 100 %
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Alumni FIK-UNY memiliki pekerjaan pertama sebagai guru pendidikan

jasmani sebanyak 50 %, sementara menjadi pelatih olahraga sebanyak 5,66 %,

intruktur senam, fitness, life guard adalah sebanyak 7,54 %, ada pula yang

menjadi staf pada sebuah perusahaan sebanyak 3,77 % dan wiraswasta sebanyak

6,13 %. Melanjutkan studi S2 sebesar 7,54 dan belum mendapatkan pekerjaan

19,33.

5. Penghasilan atau Pendapatan pada Pekerjaan Pertama Alumni FIK UNY
tahun 2007 s/d 2013

Penghasilan atau pendapatan pada pekerjaan alumni dapat menjadi sebuah

tolok ukur dalam menghargai mutu lulusan. Berdasar data penelitian yang

diperoleh, penghasilan atau pendapatan pada pekerjaan pertama dari alumni FIK-

UNY dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5.
Penghasilan atau pendapatan pada pekerjaan pertama alumni FIK-UNY

No Besarnya Jumlah Porsentase
1 Belum memperoleh penghasilan 57 26,88 %
2 Kurang dari 500.000 78 36,79%

500.000,- s/d 800.000,- 9 4,24%
4 800.000,- s/d 1. 000. 000,- 4 1,88%
5 1.000.000,- s/d 1.200.000,- 3 1,41%
6 1.200.000,- s/d 1.400.000,- 2 0,94%
7 1.400.000,- s/d 1.600.000,- 0 0%
8 1.600.000,- s/d 1.800.000,- 0 0%
9 1.800.000,- s/d 2.000.000,- 1 0,47%

10 Di atas 2.000.000 58 27, 35%
Jumlah 212 100%
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Penghasilan pertama alumni FIK-UNY yang kurang dari 500. 000 perbulan

adalah sebanyak 36,79 % sedangkan antara 500.000,- s/d 800.000,- sebanyak

4,24 %. Pendapatan pertama alumni antara 800.000,- s/d 1. 000. 000,- sebanyak

1,88 %, yang 1.000.000,- s/d 1.200.000,- sebanyak 1,41 % dan 1.200.000,- s/d

1.400.000,- sebanyak 0,94 %. Berpendapatan antara 1.800.000,- s/d 2.000.000,-

Sebanyak 0,47 % dan di atas 2 juta rupiah perbulan sebanyak 27, 35 %. Selain itu

yang termasuk dalam pengkategorian pendapatan di atas mereka masih

menunggu pekerjaan pertamanya.

6. Masa Tunggu Memperoleh Pekerjaan Pertama Alumni FIK UNY tahun
2007 s/d 2013

Lulus kuliah bukan berarti langsung bekerja. Masa tunggu pekerjaan

pertama sejak lulus untuk para alumni juga bervareasi. Berdasar data penelitian

yang diperoleh, masa tunggu pekerjaan pertama dari alumni FIK-UNY dapat

dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6.
Lama masa tunggu pekerjaan pertama alumni FIK-UNY

No Lama masa tunggu Jumlah Persentase
1 < 1 bulan 86 40,56%
2 1-3 bulan 38 17,92%
3 3-6 bulan 21 9,90 %
4 6-9 bulan 5 2,35%
5 9-12 bulan 2 0,94%
6  12 bulan 3 1,41%
7 Belum Mendapat Pekerjaan 57 26,88 %

Jumlah 212 100 %
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Masa tunggu pekerjaan pertama alumni FIK-UNY yang kurang dari 1 bulan

sebanyak 40,56 %, antara 1 sampaidengan 3 bulan sebanyak 17,92 %. Antara 3

sampai dengan 6 bulan sebanyak 9,90 %, antara 6 sampai dengan 9 sebnayak

2,35% semntra 9 sampai dengan 12 bulan sebanyak 0,94 %, dan untuk yang

diatas 12 bulan ada 1,41 %. Sebanyak 57 orang dengan porsentase sebesar 26,88

% hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan pertama mereka.

7. Pekerjaan Tetap Alumni FIK-UNY lulusan tahun 2007 s/d 2013

Berdasar data penelitian yang diperoleh, jenis pekerjaan pertama yang paling

dominan dari alumni FIK-UNY lulusan tahun 2007 s/d 2013 dapat dilihat pada

tabel 4 di bawah ini:

Tabel 7.
Jenis pekerjaan tetap alumni FIK-UNY

No Jenis Pekerjaan Jumlah Porsentase
1 Guru Pendidikan Jasmani ( PNS ) 67 31,60 %
2 Dosen 1 0,47 %

POLRI/TNI 0 0 %
4 Belum mendapatkan pekerjaan tetap 144 67,92 %

Jumlah 212 100 %

Alumni FIK-UNY lulusan tahun 2007 sd 2013 memiliki pekerjaan tetap

sebagai guru pendidikan jasmani sebanyak 31,60 %, menjadi dosen satu orang

dengan persentase 0,47%, menjadi anggota TNI atau POLRI tidak ada.

Sementara sisanya masih menunggu pekerjaan serta menjadi pegawai tidak tetap.
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8. Masa Tunggu Pekerjaan Tetap Alumni FIK UNY tahun 2007 s/d 2013

Berdasar data penelitian yang diperoleh, masa tunggu pekerjaan tetap dari

alumni FIK-UNY dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8.
Masa tunggu pekerjaan tetap alumni FIK-UNY

No Lama masa tunggu Jumlah Persentase
1 < 1 bulan 42 19,81 %
2 1-3 bulan 0 0 %
3 3-6 bulan 1 0,47 %
4 6-9 bulan 0 0 %
5 9-12 bulan 3 1,41%
6  12 bulan 22 10, 37
7 Masih Menunggu Pekerjaan Tetap 144 67,92 %

Jumlah 212 100 %

Masa tunggu pekerjaan tetap alumni yang diperoleh kurang dari satu bulan

sebanyak 19,81 %,  antara satu hingga tiga bulan sebanyak 0%, antara tiga

hingga enam bulan sebanyak 0,47%, antara enam hingga sembilan bulan

sebanyak 0%, antara sembilan hingga dua belas bulan sebanyak 1,41%, dan yang

di atas satu tahun sebanyak 10, 37 %.

B. Pembahasan

1. Lama Studi Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 sampai dengan 2013

Waktu yang dibutuhkan para alumni FIK-UNY lulusasn tahun 2007 sampai

dengan 2013 untuk menyelesaikan kuliah kurang dari 5 tahun sebanyak 72,64

%. Dengan demikian waktu yang diperlukan alumni FIK-UNY lulusan tahun

2007 sampai dengan 2013 untuk menyelesaikan studi sebagian besar kurang dari
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5 tahun. Hasil ini mengindikasikan bahwa untuk menempuh kuliah di FIK-UNY

dapat ditempuh secara singkat yakni kurang dari 5 tahun tentunya dengan

ketekunan dalam belajar, dan berlatih.

Alumnus yang memerlukan waktu antara antara 3,1 sd 3,5 sebanyak 10

orang dengan persentase 4,71 %, dan antara 3,6 sampai dengan 4,0 tahun

sebanyak 63 orang dengan persentase 29,71. Hal ini menunjukkan bahwa belajar

di FIK-UNY tidak membutuhkan waktu yang lama. Bagi mahasiswa yang rajin

berlatih, tekun belajar tentunya tidak akan kesulitan dalam menyelesaikan kuliah

di FIK-UNY.

2. Indek Prestasi Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 sampai dengan 2013

Pencapaian indek prestasi komulatif dari alumni berada pada kisaran 3,01

hingga 3,50 sebanyak 67,44 % hal ini menunjukan bahwa lulusan mampu

memperoleh indek prestasi yang tergolong baik, sementara yang di atas 3, 51

ada 10,84 % ini menunjukkan bahwa pencapaian indek prestasi komulatif

alumni FIK-UNY mengalami peningkatan, sehingga persaingan alumni dalam

memperoleh pekerjaan lebih menguntungkan.

3. Penyelesaian Tugas Akhir Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 sampai
dengan 2013

Alumni FIK-UNY untuk urusan penyelasaian tugas akhir dapat melalui

TABS dan TAS. Alumni menyelesaikan tugas akhir dengan TABS sebanyak
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0,95 %. Alumni menyelesaikan tugas akhir dengan TAS sebanyak 99,05 %. Hal

ini menunjukkan bahwa alumni FIK-UNY dalam menyelesaikan tugas akhir

lebih memilih TAS dibanding TABS.

4. Jenis Pekerjaan Pertama Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 sampai
dengan 2013

Pekerjaan pertama alumni FIK-UNY sesuai dengan apa yang dipelajari di

perkuliahan, misalnya menjadi guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga,

instruktur senam, fitness dan lain-lain. Angket tracer study ini sebagian besar

diisi oleh alumni lulusan tahun 2013 sehingga ada 41 alumni yang belum

mendapatkan pekerjaan pertamannya.

Pekerjaan pertama untuk alumni FIK-UNY yang memiliki persentase paling

tinggi adalah guru pendidikan jasmani sebanyak 50%. hal ini memang sesuai

dengan fakta yang ada karena banyaknya mahasiswa yang menempuh kuliah

sebelumnya sudah bekerja di beberapa sekolah, sehingga setelah lulus sarjana

pekerjaan mereka adalah guru pendidikan jasmani.

5. Penghasilan atau Pendapatan pada Pekerjaan Pertama Alumni FIK-UNY
Lulusan Tahun 2007 sampai dengan 2013

Penghasilan pertama alumni pada pekerjaan pertamanya masih dibawah

Rp 500. 000,- ini menunjukkan bahwa alumni FIK-UNY pada pekerjaan

pertamanya belum mendapatkan penghasilan yang sesuai. Alumni yang
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pendapatannya masih dibawah 500 000 sebanyak 78 dengan persentase

36,79 %. Meskipun yang di atas dua juta rupiah juga memiliki kategori yang

besar dimana ada 58 orang dengan persentase 27, 35 %. Namun kebanyakan

dari 58 orang yang memperoleh penghasilan pertamanya di atas dua juta adalah

guru-guru pendidikan jasmani yang telah PNS kemudian melanjutkan studi

untuk menyelesaikan Sarjana.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penghargaan pada alumni FIK-

UNY tergolong pada kategori yang belum memuaskan, sebab masih banyaknya

lulusan yang dalam pekerjaan pertamanya masih mendapatkan upah atau gaji

kurang dari 500.000,-.

6. Masa Tunggu Pekerjaan Pertama Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007
sampai dengan 2013

Masa tunggu pekerjaan pertama alumni FIK-UNY  yang kurang dari satu

tahun sebanyak 152 orang dengan persentase 71,69 %. Hal ini menunjukkan

bahwa alumni FIK-UNY tidak sulit untuk memperoleh pekerjaan pertamanya.

Berhubung yang mengisi angket ini banyak alumni tahun 2013, maka masa

tunggu pekerjaan pertama alumni tergolong singkat.
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7. Pekerjaan Tetap Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007 sampai dengan
2013

Alumni FIK-UNY Lulusan tahun 2007 sampai dengan 2013 sebagian besar

memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru Penjas-Orkes)

sebanyak 67 orang dengan persentase sebesar 31,60 %. Sementara pekerjaan

yang lain adalah sebagai seorang dosen. Melihat kenyataan yang ada memang

pekerjaan yang diperoleh para lulusan sudah sesuai dengan ilmu yang dipelajari

di perkuliahan.

8. Masa Tunggu Pekerjaan Tetap Alumni FIK-UNY Lulusan Tahun 2007
sampai dengan 2013

Masa tunggu pekerjaan tetap alumni FIK-UNY yang kurang dari satu

bulan sebanyak 19,81 % selebihnya memperoleh pekerjaan tetap kurang dari

satu tahun. Sebagian besar alumni merupakan seorang guru penjasorkes yang

melanjutkan kembali untuk menyelesaikan sarjana yang sebelumnya baru

lulusan D2 atau D3 bahkan lulusan SGO. Selebihnya ketegori paling tinggi

adalah para lulusan memperoleh pekerjaan tetap mereka setelah satu tahun

keatas, ada 22 orang dengan persentase sebesar 10, 37 %.



35

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Sebagian besar alumni memerlukan waktu kurang dari 5 tahun untuk

menyelesaikan studi, yakni sebesar 72,64 %. Sementara yang kurang dari 4,5

tahun sebanyak 130 orang dengan porsentase 61,32 %. Untuk yang  masa

studinya kurang dari 4 tahun sebanyak 124 dengan persentase sebesar 58,49 %.

2. Indeks prestasi yang diraih alumni selama menempuh pendidikan sebagian besar

di atas 3,00 sebanyak 78, 30 %. Indek prestasinya di atas 3,25 sebanyak 49,52

% dan di atas 3,50 sebanyak 23 orang 10,84 %.

3. Dalam hal penyelesaian tugas akhir sebanyak 99,05 % menyelesaikan tugas

akhir dengan tugas akhir skripsi dan sebanyak 0,95 % menyelesaikan tugas

akhir dengan tugas akhir bukan skripsi.

4. Jenis pekerjaan pertama alumni sebagian besar adalah guru pendidikan jasmani

yakni sebanyak 50 %.

5. Penghasilan pertama alumni sebagian besar dibawah 500. 000 sebanyak

26,88 %.

6. Masa tunggu pekerjaan pertama alumni kurang dari satu tahun sebanyak

71,69 %.
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7. Pekerjaan tetap alumni FIK-UNY Lulusan tahun 2007 sampai dengan 2013

sebagian besar adalah guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan sebanyak 67

orang sebesar 31,60 %.

8. Masa tunggu pekerjaan tetap alumni yang lebih dari satu tahun sebanyak

10,37 %.

Saran dari para alumni secara garis besar antara lain sebagai berikut:

1. Fakultas atau Jurusan hendaknya memberikan keterampilan tambahan yang

dapat memberikan nilai tambah bagi lulusan, seperti berupa pelatihan-pelatihan,

komputer, pramuka, bahasa inggris, dan perwasitan.

2. SKS

3. Pemeliharaan sarana prasarana  hendaknya ditingkatkan.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah dalam hal pengambilan sampel dengan snow

balling yang memungkinkan generalisasinya menjadi lemah. Hal ini disebabkan

karena keterbatasan informasi tentang keberadaan alumni, selain itu alumni yang

tidak dapat ditemui sudah dikirim email maupun surat, namun tidak semua mau

mengisi kuesionernya. Keterbatasan kedua adalah data hasil penelitian belum

dijabarkan perprodi. Keterbatasan penelitian yang ketiga adalah yang mengisi

angket adalah mahasiswa program kelanjutan studi, sehingga sebagian besar sudah

memperoleh pekerjaan sebelum mereka memperoleh gelar sarjana.
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C. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi atau dampak dari hasil penelitian tracer studi Fakultas Ilmu

Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2007 s/d 2013 adalah:

1. Proses kegiatan perkuliahan perlu ditingkatkan untuk menyempurnakan

kompetensi dasar lulusan FIK-UNY agar lebih relevan dengan tuntutan

masyarakat.

2. Pengkajian ulang untuk penyempurnaan kurikulum pada setiap prodi.

3. Perbaikan proses pembelajaran di FIK-UNY.

4. Pemeliharaan alat dan fasilitas di FIK-UNY.

5. Peningkatan mutu lulusan FIK-UNY.

D. Saran-saran

1. Perlunya penelitian yang sama dengan metode yang lain. Sebagai contoh dengan

teknik wawancara sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam.

2. Sebaiknya penelusuran alumni dilaksanakan secara berkala. Sehingga

perkembangan informasi berkaitan dengan alumni dapat diperoleh.
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LAMPIRAN
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PERMOHONAN PENGISIAN ANGKET

Kpd Yth. Para Alumnus FIK-UNY tahun 2007 s/d 2013
Dimana saja berada

Assalamu’alaikum wr. Wb.

Salam Olahraga dan salam sejahtera.

FIK-UNY ingin mengadakan penelusuran keberadaan alumninya untuk angkatan tahun

2007 s/d 2013. Adapun maksud dan tujuan penelusuran ini adalah mengumpulkan

informasi  tentang tracer studi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta

Tahun 2007 s/d 2013. Untuk itu kami dengan rendah hati memohon kepada

bapak/ibu/saudara berkenan mengisi angket tracer study. Angket sudah terlampir secara

lengkap dan sekirana sudi mengembalikan kepada Bp. Sigit Nugroho, M. Or atau Bp.

Danang Wicaksono, M. Or dan Bp. Yuyun Ari Wibowo, M. Or. Dengan alamat jl.

Kolombo no 1 dengan kode pos 55281.

Kami ucapkan banyak trimakasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga

bapak/ibu/saudara selalu sukses dalam meniti karier. Amin

Yogyakarta, Mei 2013
Ketua Tim Peneliti

Suhadi, M. Pd
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ANGKET PENELITIAN
TRACER STUDY FAKULTAS  ILMU KEOLAHRAGAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2007 s/d 2013

I IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Lengkap Beserta Gelar : …………………………………………

2. Jenis Kelamin : …………………………………………

3. Mahasiswa Angkatan : …………………………………………

4. Jurusan : …………………………………………

5. Prodi : …………………………………………

6. Program : D2/S1

7. Mahasiswa Lulusan Tahun : …………………………………………

8. Tanggal, Bulan Yudisium : …………………………………………

9. a Instansi Tempat Bekerja : …………………………………………

b No Telpon : …………………………………………

10 Status Pekerjaan : …………………………………………

11 a Alamat Tempat Bekerja : …………………………………………

b No Telepon : …………………………………………

12 a Alamat Rumah : …………………………………………

b No Telepon/HP : …………………………………………

13 Jalur Tugas Akhir : …………………………………………

14 Indeks Prestasi Komulatif yang
diraih

: …………………………………………

15 Pendidikan Terakhir : …………………………………………
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II PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Berapa tahun masa studi saudara dalam menempuh kuliah di FIK-UNY?

Jawab: ………………. Tahun ……………. Bulan

2. Berapa lama masa tunggu pekerjaan saudara setelah lulus sampai pertama kali

mendapatkan pekerjaan?  (dihitung dari tanggal Yudisium).

Jawab : ……………… Bulan.

3. Sebutkan dimana saudara pertama kali mendapat pekerjaan dan berapa pendapatan

pertama yang saudara terima.

Tahun
Masuk

Jenis
Pekerjaan

Tempat Bekerja Besar Pendapatan Pertama
Perbulan (Rp)

a. Kurang dari 500.000
b. 500.000,- s/d 800.000,-
c. 800.000,- s/d 1. 000. 000,-
d. 1.000.000,- s/d 1.200.000,-
e. 1.200.000,- s/d 1.400.000,-
f. 1.400.000,- s/d 1.600.000,-
g. 1.600.000,- s/d 1.800.000,-
h. 1.800.000,- s/d 2.000.000,-
i. Di atas 2.000.000

4. Berapa lama menunggu pekerjaan setelah saudara lulus sampai mendapatkan

pekerjaan tetap? (dihitung dari tanggal Yudisium).

Jawab :

a Kurang dari 1 bulan d Antara 6 sampai 9 bulan

b Antara 1 sampai 3 bulan e Antara 9 sampai 12 bulan

c Antara 3 sampai 6 bulan f Di atas 12 bulan
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5. Apa saja saran saudara sebagai alumnus demi peningkatan kualitas lulusan FIK-UNY?

Saran-saran:

a. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Yogyakarta, November 2013

.........................................


