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KESESTJAIAN KURIKULUM DAN KEBUTTIHAN KERJA:
PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI,

PEMASAIi.AN, DAN SEKRETARI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKAIITA

Olch: Ani Widayati. Dapan, Djihad Hisyam. Rosidah, Fal.lianro

Abstrak

Penelitiar.r ini mempunyai tuj Llan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi
mahasiswa tentang kesesuaian penyelenggaraan Prograrn Diploma III Akuntansi,
Pemasaran, dan Sekretari Universitas Negeri Yogyakarta dengan kebutuhan dunia kerja.
iJasil per.relilian diharapkan akan manrpu rnemberikan r.nanfaat bagi pihak pengambil
kebijakan clalam menyelenggarakan Program yang sesuai dengan kebutr-rhan dur.ria kerja,
kl.rususnya dalanr pengembangan kr-rrikulurl Program Studi.

Untuli mencapai tujuan dan uraksud telsebut dilakr-rkan penelitian mengenai
persepsi mahasisrva tentan_q kesesuaian penyelenggaraan Program Diplona Ill
Akuntansi. Per.nasaran dcngan kebutr:han dunia kerja. Sub.jek penelitian adalah
mahasisrva Pr-ogla;r Diplonra iII Akuntansi, Penasaran, dar.r Sekretari Universitas Negeri
Yogl'n13r1". lnstl Lunerl Lrtama penelitian ini adalah angket (kuisioner) tertutup dan
telbuka. Data clialalisis secala deskriptif untuk menggambarkan persepsi mahasiswa
tentang pen),e lenggat'aan Program Diplorna III Akuntansi. Perrasaran, dan Sekretarj
Un ivelsitas Negeri Yogyakarta.

IIasil penelitian urenunjukkan bahwa Kurikulum Program Diploma Ill Akuntansi
sesuai dengau liebtLtuhan dunia kerja dalam nrernbentr:k keterampilan konseptual 79.31%
sesr-rai. keterampilan lrerhuburgan dengan orang lain 82,76% sesuai, keterampilan teknis
62,52% sesuai. kcte rar.r.rpilan rrembuat keputusan 86,21 % sesuai, dan keterampilan
menrbual l<eputiis:rn -58.627o sesuai. Sedangkan untuk kesesuaian mata kuliah, 41,38%
mahasisr,r,'ir mensanggall sesr-rai sehingga pellu diikuti. Praktikur.n tidak perlu ditambah,
har.rl a eltktivitasnl'a saja pellu ditingkatkan. Kcsesuaian kurikulunr Proglam Diploma lll
Sekretari cicncan kebutuhan dunia kerja telgolong sesuai clalam hal membentuli
kclcrampiian lionseptLral 57.14% sesuai, ltetelampilan berhrrbturgan cleugan oran[ lain
50%c, sarrgat scsuai dan j07u scsiiai- lteterantpilan teknis 57.lrl% sesuai. keterarnpilan
lllelubLrilt I'cltulusan 7li.-i71,/o sesuai. dtrn keterampilan ntentbuat licputusa;r 71.43')ro
sesuai. Scdanqhan LLntLLk ltescsuaiau mata kuliah.64.297o mahasisu'a menganggap sesuai
sehingga pcllu cliikrrti. Plaktikunr pcllu ditar.r.rbah antara 2.jant pcnuinggu, 1- 4 lrulan
hingga tliLrbah nrenjarli 3 sks. Kesesuaian kurikr-rlum Progrant Diplonta III Pentasaran
dettg:u.i liebutLthan tlunia kerja tergolong sesuai clalan'l hal ltentbentuk keterantpiian
kcinscptr-url 69.14'll, cul(rLp scsuai. ketetampilan berhubungan denqan orar.rg lain 50%,
sartsrrl scsrtlri tian -i0'](, sesuai. lieterarnpilan tehnis 57,140/o se sr-rai. keterantltilan nrer.nbuat
liePrrtusar 71.i.57o.r,, se sLrlri. clan kcle rantpilau rlembLrii tkeputusaD 71-4i7o sesrrai.
Sctlangliar untrrli liesesLraian nrata kulitrlr- 42.86% mahasiswa tnensanggap sesuai
sehingua perlLI tliiliLrti. [)a]anr liaitanula clengan plaktikunt sejLrnrlah j7.lzl(% mahasisu'a
llclrqgirngqilp sLrclirlr cul,up jantnta- seclane 42.8670 ntahasisu,a tncnganuLap pellrL
tlitarnLrah hinuurL nrcniadi 3 shs.

Kala kLrnci: l)elscpsi Nlahlsisrla. PLosLan.r Diplonta III LJNY
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkerrbangan dunia pendidikan di Indonesia menunjukkan kemajr:alr

yar.rg cuhup signifikan. rneski UNDP masilr menempatkan Indonesia pada

posisi 124 dari 187 negara pada tahun 2011 dan tidak beranjak dari tahun

sebelumnya. Posisi ini n.rasih .lauh di bawah Malaysia (posisi 61) maupurl

Thailand (posisi 103). Perkembangan pendidikan ini diikuti oleh

berkembangnya institusi pendidikan pencetak tenaga kerja industri. Salah

satu instansi yang merespor.r hal ini adalah Universitas Negeri Yogyakarta

(UNY). LfNY melnbuka berbagai program studi yang mengl.rasilkan lulusan

yang kompeten dan siap bekelja dalam bidang industri. Di antaranya UNY

membuka prograr.n Diplonra III yang belorientasi pada pemenuhan kebutr"rl.rar-r

tenaga kelja bidang industli. Dari program studi diploma yang sudah

berjalan. acla tida program studi yang layah dicermati ),akni Akuntansi.

Pemasaran dan Sekretari. Ketiga lrrogran.r studi ini memputtyai misi untuk

nrenghasilkan tenaga her-ja prolesior.ral tingkat menengah (ahli nradya) yang

konrpctcn clan konrpetitil' menghadapi tantangan globalisasi.

(llol'alisasi rneurbclikan Pengaruh vatig besar cli dunia pendidikan.

l.nirclsites sebagai peny,cclia lcnilgil kerja tctttr,L sa.ia clirLrnlLrl untilk lrtalrptr

r'r'r!'nrlrcIikan kctclsecliaan tcnaga keljt y ang quulilicd sesuai dengau

kcl.irtLrlr.rn. Kilclsccliaarn tcnaga kclia tang quuliliad clitetrtukan oleh berbagai



laktor baik yang bersifat inlernal maupun eksternar. Fakto' eksternal nieliputi

kebijakan pemerintah dan kuarifikasi kebutuha' dunia kerja. Faktor internal

nelipr-rti segala sumber daya dar.r fasilitas serta aktivitas yang diberikan di

barrgku kuliah. Faktor intemal rnudarr dikendarika' dan dimanctge olert

institusi. sedar.rgkan fakto. eksterrral sulit dikendalikan. Untuk itu selalu

n.rerrgikuti perkembangan kebutuhan dunia kerja nrenjadi suatu keharusan.

Penyelenggaraan kuliah harus sejalar.r dengan kebutuhan dunia kerja (stake

holder). sehingga mereka tinggal mengambil mar.ra ),ang dibutuhkan sesuai

dengan bidang yang dikel.rerrdal<i. Dengar.r kata lain sebagai penyedia jasa

terraga ke{a profesiolral. universitas harus menyelenggarakar.r pendidikan

ya'g akar.r menghasilkan tenaga ke.ja prof'esio'aJ sesuai kebutLlhan konsumen

(stake holtler).

Proglam Studi Diplonta Ill Akuntar.rsi. peruasaran. clan Sekretari

diselenggar-akan untuk memeruhi berbagai keh,tul.ran ter.raga kerja di bidang

terseb,t. I-ul,sa' Diploma III AkLr'tansi diharapkan dapat rnenjacli ahli

ruradya di bidang akuntarrsi 1,.ang dapat mengisi posisi pekerjaan sebagai

le'aga adrrinistrasi bida'g akunta.si. Mc'eka dibekali tle'ga. berbagai ihlu

kealitLntansian yang dilret-kava dengan prakti)<urn keakuntansian. Hal ini tenlu

saja dapat 
're'rperkuat 

kompele.si I'ang crimiliki rurusan. Lulusar Diplo'ra

III [)e'asu.an cliha'aplian dapat nrengisi P.sisi pekeriaan ya.g sesuai denga.

l'i.i.rrrr- i'errrsu'ur. clerrikiar.iLrra lLrlrrsirrr Diplima III Sc'kret:rri. diharapkan

;Lk:L;r rrr-rnrpu nrcnjlrili sckrct.ilis clarr nrclrrhsanakan kegiatan kcsekr.etariatan

5.:ll.t; .ic 1t{,ril i.,1'.r b ililasrtr l.



Dalan proses penyelenggaraan ketiga progranr str.rdi, tidak berarti tidak

diter.nukan permasalahan. Proses pembelalaran antara satu dosen dengan

dosen yang lain tidak sama, ada yang ntenggunakan media dan metode

pembelaiarar.r yang cr-rkup inovatil, nalnun masih ada juga yang melaksanakan

pembelajarar-r secara konvensional, Sar.ana dan fasilitas pendukung

per.r.rbelajaran .juga masih belurn optirnal. Tidak semua rr-rang dapat digunakan

untuk nrengakses internet. Pelustakaan belum men'riliki koleksi secara

lengkap. I(oleksi yang ada masih sebatas buku-buku yang menjadi acuan

dosen. belur.r.r banyak koleksi yatrg dapat memperluas wawasan mahasiswa.

Kulikulun sebagai /raclr mahasiswa dalam membangun kompetensi yang

diharapkan.juga perlu ditinjau secara periodik agar tidak terdapat kesenjangan

dengan kebutuhan dunia kerja. Peninjauan l<urikulunr masih dilakukan

belsamaan dengan kegiatau serupa di fakultas. Data yang diperoleh

rureur-ur.jr-rkkan [ra]rwa belum pernalr dilakukar-r diskusi dengan para ,rlake

holtlct agalapa yang dilakukan di l<anrpus ticlak melenceng dengan apa vang

menjadi kcbutr,rl.ran dunia kelja.

Pet-nrasalahan )/aDg lain terkait dengan kebutuhan dunia kerja adalah

bahlva nrahasiswa uter.npunyai yrelsepsi yang bertreda-beda ter.hadap

kcsesuaian kourpetensi van_o dicapai dengan kebuttLhar.r dunia kerja.

N4uhasisrra rtnr.r suclal.] nrelaksnnakan Plaktik Kc.r'ja I-apangan (PKl-).

liltLrsrrsrrru. ;rl.an lebih nrcnralranti .lltil J/an!! tlibLrrLrhkan dt dunia ker-ja

lrcrclrt.rrrk:rn Par)girlilnlln PKL, nrclcka. Akan tetirpr pertrhiimarr mclekapun

, irr.lr ttlli.i ir l-111:1.1i lrii \ ;lriilSi.



Untr-rk dapat mengetahui akal permasalahan di atas, tin peneliti tertalik

unt Lrli mengadakan penelitian mengenai Persepsi Mahsiswa tentang Program

Dirrloma III Akuntansi, Pemasaran, dan Sekretari tentang kesesuaian

per r,clenggaraan dalam hal ini kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

B. Id. :rtifikasi Masalah

Be .lirsarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat

dii .,'irtifikasi berbagai permasalahan yaitu:

1, l)ersepsi mahasiswa yang berbeda tentang kesesuaian kurikulun-r dan

grelaksanaannya dengan kebutuhan dunia kerja

2. I'er.nbelajaran oleh sebagaian dosen yang masih konvensional

3. irasilitas pelpustakaan yang kurang lengkap

4. Layanan bimbirigan dosen yang belunr optimal

5. Kr-rrikulum yang diduga kutang sesuai dengan kebutuhan dunia kerj a

6. Sarana gedung dan perkuliahan yang kurang standard

C. Pcnrbatasan Masalah

Mcrrgingat luasnya permasalahau l,ang dapat diidentifikasi sedangkan

kemzrmpuan peneliti terbatas. penelitian ini dibatasi pada per.ryelenggaraan

Prosrarr.l Str-rdi dan pembahasan terbatas pada kurikulur-n yang sedang

dil,ci lakukan-

f). Rr rnr usan Nlasnlah

B( r(lrrsirrkln pr'rniiislahan larig berhasil diidentilll<asi dan telah dibatasi.

..
tlirlr:rt rlir-unrti-k rn Fertllsallthatt sebagai berikr"rt:



Bagairlanakan Persepsi Mahasiswa tentang KesesLraian dalam hal ini

kurikulum Program Studi Diploma III Akuntansi, Sekretar.i, dan pemasaran

dengan Kebutuhan Dunia Kerja?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa tentaug

Kesesuaian Penyelanggaraan dalarn hal ini Kurikulum program Studi

Diploma DIII, Akuntansi, Sekretari, dan Pemasaran dengan Kebutuhan Dunia

Kerla.

F. Manfaat Penelitian

Per-relitian ini diharapkan nempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manlaat Teoritis

Manlaat teoritis yang dihar.apkan adalah diperolehnya gambaran

mellgenai persepsi mahasiswa tentang Kesesuaian Penyelenggaraar.r

Program Diploma III Akuntansi, Pemasaran, dan Sekretari dengar.r Dunia

Kerja.

2. Mar.rfaat Praktis

Mar.rfaat pr:aktis yang diharapkan adalah sebagai bahan rnasukan pihsk

UNY dalam. riremperbaiki kurikulum Program Diploma III Akuntansi,

Per.nasaran. dan Sekretari serta penyelenggaraanya.



BAB II

I(A.IIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Deskripsi Teoretis

1. Program Diploma III Akuntansi, Pemasaran, dan Sekretari

Pengembangan kurikulum merupakan langkah yang dilakukan l-lNY

untuk merespon perkembangan ilmu, teknologi, dan seni yang semakin

pesat. Hal ini senada dengan konsep kurikulurn yang saling berkaitan

dengan masyarakal. Perubahan masyarahat n'renuntut perubahan

kurikulum, sebaliknya kurikulum dapat rlengubah rnasyarakat. Agar'

dapat berjalar.r beirirrgan, UNY selah"r mengikuti perubahan yang terjadi

di rlasyalaltat, sehingga apa yang dibutuhkan mas;,arakat dapat dipenuhi

olel.r UNY sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya

menyelenggarakan program kependidikan akademik dat./atar"r pendidikan

prol-esiona) dalam disiplin ihnu per-Lgetahuan, teknologi, dan/atau ksenian

tertentu. akan tetapi .juga nenget.nbangkan ilnru kependidilian maupun

nonkcpendidikan serta mendidik tenaga baik akadernik dan prol'esional

di bidang kependidikan naupun uonkependidikan (pasal I ayat 2a

Keputusan Rl No.93 lahun 1999).

I)iantirr-a plogl'am nonJ<epend idikan ),ang cliselcnggalalian olch liakultas

Ekononri dan I;trkultas llmu Sosial LINY adalah ['togrtLtt.t I)iplonra -3 l ang

me Iiputi Ploglaur Studi Akur.rtansi. Pettrastrratt. dan Sckletali. Ploti I

Iulusan DipIonra.3 cliharapkan nteurptittyai kontpc'tensi setragai bcrikLti.



Merniliki integritas sebagai tenaga kerja yang bertaclwa kepada

Tr-rhan Yang Mal.ra Esa, berwawasan kebangsaan, berakhlak mulia,

berkepribadian, klitis, demokratis. konpetitif-, r'espc-rnsif, mandiri.

dan beri iwa entreprenelu'.

b. Mer-niliki dan mengembangkan etos keria yang tinggi dalam

r nelal<sarakarr tugas pekeliaanrtya.

c. Merniliki keterampilan uutuk berkomunikasi dan mengembangkan

kerja sama untuk kemajuan bidang kerjanya.

d. Merniliki kerlanpuan menerapkan ilmu dar.r keterampilannya utnuk

kepentingan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

UNY dalan menyiapkan plofil lulusan tet'sebut kemudian menyusun

kurikulum (selengkapnya lihat lampiran 1). Kurikulr-rm )'ang menjadi

dasar per.ryelenggaraaan meliputi kurikulum institusional dan kurikulum

inti dengan proporsi 35:65. Mata kuliah yang menjadi struktur kurikulum

dikelmpokhar.r ke dalam pilat konrpeter.rsi lJtarna (60%), Pendukung

(35%). dan Lainnya (5%). Setiap pilar ditetapkan bobotuya dengan

kisaran Mata KLrliah Per.rger.nbang Kepribadiar.r (MI'K: l0%), Mata

I(uliah Keilmuarr dan Ketetaltrpilan (MKK: 20%). lvlata Kuliah Keahlian

Berkar:ya (MKB: 50%), IVlata Kulial-r Perilaku Bet'kalyar (MI'B: 15%).

clan Mata Kuliah Ber-kehidupau Bei'masyarakal (MBB: 10'%). N4ata

Itr-rliah telsebut .juga diliategorikau dalat.u kegiatan 
-feor-i. Prnktik. dan

L,apangan. Kisaratr .ir.rtllah sks yang harus clitenlpuh tlrah:rsisu a adalah

I l0- 120 sks (Kur-ikr-ilrLnr l"lSE. ]009).



Adapur.r kompetensi lulusan untuk Program Studi Akuntansi Diploma 3

adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Lab. Perubahan

Modal dan Arus Kas).

b. Penyusunan anggaran perusahaan.

c. Penghitungan dan partisipasi SPT di bidang perpajakan.

d. Pembuatan sistem informasi akuntansi (manual dan berbantuan

korrpr-rter).

e. Perhitungan harga pokok/biaya ploduk/jasa.

f. Pengolahan data-data keuar-rgan melalui komputer.

g. Studi kelayakan dalanr rangka perluasan usaha.

h. Per.neriksaan mengenai ketelitian dan kebenaran data keuangan serta

proses pembukuan.

(Kurikulum FISE Program Studi Akuntansi D3, 2009)

Profil kompetesi lulusan untuk Progran Studi Pemasaran Diplor.na 3

adalali sebagai berikut:

a. Mampu menganalisis strategi pernasaran yang dilakukan perusahaau

baik perr"rsahaan rnanufaktur maupun per-usahaan jasa

b. I\4ar.npu nerumuskan bauran pemasaran berdasarkan analisis

ke kr-rertan, kelemahan. keser.npatan- dan ancamart

c. Menrpu nrerrgarralisis scgrtterttasi. pcnarBelar. I'cttrosisian l:asrtr

beldasalkan data demografi dan psikografi. kemampuan perusahaau"

clan kekuatan pesaiang
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d. Menguasai teknik-teknik presentasi dalam rangka promosi

e. Mampu malakukan promosi melalui penjualan personal (penjualan

tatap r.nuka)

f. Mampu mendesain iklan yang terkait dengan procluk yang

dipasarkan

g. Mampu mendesain bentr"rk-bentuk promosi penjualan

h. Mampr-r r.nelakukan studi kelayakan bisnis untuk memulai bisr.ris baru

i. Terampil menggr"makan mesin-mesinpeniualan

(Kurikuluni FISE Program Studi Pemasaran D3, 2009)

Sedar-rgkar.r profil kompetesi lulusan untuk Program Studi Sekretari

Diploma 3 adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas perkantolan pada umuurnya dan khususnya

bidar.rg kesekretarisar.r

b. Melakr,rkan pendekatan dan penalalan telhadap pemasalahan yang

ada da larrr bidarrg kesektetalisair

c. Mengamalkan ilmu dan kctelampilan yang dimiliki secara responsif

clarr antisipatif terhadap perkemban gan zanlan

(Kulikulurn FISE Program Studi Sekretari Di.2009)

2. Kebutuhan Dunia Ker ja

Survci clali Nalional .l,s,rociaIion ol ('olleges untl Entplo.yert, Li.\7. 2002

lenrlata lntleks Plestasi KLrnrulatif (lPK) bukanlah hal .r'ang dianggap

penting cli dalam dunia kelia (wu'rv.ivid1,'atama. ac. id). Masih ada lahtor

lain 1,1ng sangat berpcgirrnh tclhadap pro lcsionalisme. Salah serttr lakttlr'
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diantaranya adalah sofiskill yang antara lain adalah kemampuan

kon.runikasi, ke.iuluran dan keria sama, motivasi, kemampuan beradaptasi,

kompetensi interpersonal lainnya, dengan orientasi nilai yang menjunjung

kinerja yang efektif. Perguruan tinggi harus siap dalarn r.nemenuhi tuntutan

dunia ker-ja dengan membuat link and nlatclt antara pendidikan dengan

dunia usaha dr"uria industri sebagai pengguna lulusan.

Perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang meniiliki

('ttmpelititte Behat,ior. Untuk itu pergutuan tinggi harus ma'rpu

rnengenrbangkan indikator kr-ralitas lain yang tidak terhhal (intangible)

nal.nun sangat diperlukan dalam dunika kerja yakni softskill. Sementara itu

terkait dengar.r adanya perubahan di era globalisasi terdapat perubahan

paradigma di bidang ekonomi dan pendidikan. Saat ini. organisasi telalr

lrergeser nrenjadi organisasi dengan pola jejaring (netu,ork). fokus pada

lrelanggan selta bersumber pada inlbrmasi. Sementara di bidang

pendidikan pur telah belubal.r dali Old IncltrslrirLl Educ ion n.rer.rjadi Ncir'

E nt reprenc ur ial Educcttion, dir.nana pembelajaran berpusat pada peserta

didik.

Dilel<tolat .lenderal Pendidikan Tinggi telah mengantisipasi pelubahan

dc'rrg:ur memberikan otononi pada perguruan tinggi, Dengan otonorr.ri.

dihalalrkau pcrgurLLau tinggi dapat mengatur cliri. nenentukan arah dan

licbijal,:rn rrntuk nrencapzri tr-rjLran y,-ang telrrh diteta;li<an agar meniadi

institLrsi pcndiciikan tinggi I'ang schat dan lanrbat laun clapat bersaing

tlaLarl pelsaingan glotral ntcli,rlui peningkatau kr-ralitas sttmber dara
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mahasiswa, agar menjadi lulusan yang kornpeten yang tidak hanya mampu

mengrLasai pengetahuan dan teknologi di bidangnya, melainkan juga

rrenriliki .; o li.s ki I l.

Program Diploma III dengan3. Kesesuaian Penyelenggaraan

Kebutuhan Dunia Kerja

Ketersediaan tenaga kerja setnestinya seimbang der.rgan tingkat

kebutuhannya. Untuk dapat mencapai tingkat tersebut, evaluasi secara

berkala terhadap kurikulum dan penyelenggaraau program studi

hendaknya terr,rs dilaksanakan. Di dunia maju hal ini terus dilaksanakan

untuk memperkecil gap atitara supply dan den-tand tenaga kerja. Dalarn hal

ini terus diuapyakan adanya link anci match ar.rtara penclidikan dan

kebutuhan dunia ker'.ja (Iftida Yasar,2009). Lebih lanjut ia mencontohkan

.lepang yang terus memberikan kesempatan bagi pencari kerja angkatau

rruda rLnluk me laksanakan program magaltg. Dengau magang di industri

atau di IJI(M (Usaha Kecil Menengah). dan mettdapatkatl uang saku yang

nenradai. r'naka lietrarnpilan bekerja seseorang menjadi meningkat.

Tidak belbcda dar i Jepang" .[ert.ttatt tlemberikatl peluang pendidikan

Vokasi atar: kejtuuan dan Kadin (l(amar Dagang dau lnduslri) Jerman

tuntuk rlcnregang peranalt sangat besar'. di mana pemeritltalt memberikan

lics'cnangun kcpacla l(ADIN .feruratt rtnluk rrlengeurbangkan kurikr.rlum.

nrerrr ctlirrltrn tcnlDitt l)lagang. rrtenyedia)rau llata traiuet atatt pcngar.lnr dan

.jtrulr asscsrrrnrli. llahkirn rlater-i a.iar. pc-llgt1ii. pengirjar dan evalttasi

scl,ollh r ol.asi.juga clitangani oleh KAI)tN.
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Penyelenggalaan pendidikan hendaknya membekali lulusannya berbagai

karakteristik dan keterampilan. Robert L. Katz mengemukakan minimal 3

keterampilan dasar yakni:

a. Keterampilankonseptual (conceptional skill)

Yaitu membuat konsep, ide, & gagasan demi kemajuan

perusahaan/organi sasi.

b. Ketelampilan berhubungan dengan orang lain (humanity skill)-

Selain ken-rarnpuan konsepsiona.l, .juga diperlukan keterampilan

berkomunikasi atau keterampilan berhubungar.r dengan orang lain, yang

disebut juga keterampilan kemanusiaan.

c. Keterzunpilan tekris (te chni.cal skili).

Merupakan kemampuan untuk menjalankan sesuatu pekerjaan tertentu,

n.risalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin,

akuntansi, danlain-lain.

Selain itu Ricky W. Griffin ir.renambahkan 2 keterampilan dasar yg perlu

dirriliki profesional yaitu:

a. Iteterampilanmernbuatkeputusan

Men:pakan kerlampuan untuk mendefinisikan masalah dan

rreuentul<an cara terbaik dalam memecahkannya.

b. Ketelar.npilan manajcrnen r'vaktu.

iVlerupakan ltetelarnpilan yang rnerujuk pada kemarnpuan seorang

pcgarvai irntuk mengguuakan waktr-r yang din-rilikinya secara

biialtsana.
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Martha mengemukakan ada beberapa tuntutan karakteristik pekerja yang

mesti dimiliki yaitu:

Comunication Ski//s ( Kemampuan Berkomunikasi )

Inlegrity ( kesatuan )

c. Teant l4tork (Kerja Sama)

d. Inter Personal Skills ( Kemampuan Berhubungan Pribadi )

e. I|lork Ethichs ( Etika Kerja )

f . Motivation And Initiatif ( Motivasi Dan inisiatif )

g. Adaptibili\/ ( Mudah Beradaptasi )

h. Anali.ti.col Thinking ( Keman-rpuan Berpikir )

i. Computer Ski//s ( Kemampuan Komputei )

j. Organizalion Skills ( Kemampuan Belorganisasi )

4. Persepsi Mahasiswa

Paleek dalam Alex Sobur'(2003) rnendefinisikan persepsi sebagai proses

rrenyeleksi, mengorganisasi, mengadikan, rnenguji. dan memberikan

l'eaksi kepada rangsangan panca indera. Sedang Slameto (2010)

r.nenjelaskan persepsi sebagai ploses yang menyangkut masuknya pesan

atau irrtbnnasi ke dalam otak manusia. Manusia terus menerus

rnengadakan hubungan derrgan lingkungan rrelalLLi persepsi lewat panca

inderanya.

Pelsepsi mahasiswa Ploglanr Diplonra Iil ..\kuntansi. Penrasararr, dan

Sekfetali tentang kcsesuaian Pcn\ clL'nr!iLr:lilll P1'ogranl studi dengan

kebuluhau dunia ker-ja dintaksLr.l".rn ;sir;ig.1i ;'tlr itlp'111.111 111a11nsi51.1'n gL'-

a.

b.



1,4

B.

tiga progrant studi tersebut terhadap kesesuaian kurikulum dengan

kubutr-rhar.r dur.ria kerja. KesestLaian dengan dur.ria kerja ditunjukkan

dengan adanya daya dukung kurikulurr dengan proses membangun

keterampilan konseptual, berhubungan dengan orang lain, teknis,

membuat keputusan, dan manajemen waktu.

Kerangka Berpikir

Kualitas pendidikan tergantung pada apa apa yang dilakukan oleh

penyelenggara dengan mernperhatikan kebutuhar dunia kerja. Faktor dunia

kelja ini sulit dikorrtrol. sel.ringga harus diikuti terus oleh penyelenggara

pendidikan. Di sisi lain institusi pendidikan dituntut untuk dapat menenuhi

kebrrtuhan tenaga kerja yang quulified dan profesional.

lJniversilas Negeri Yogyakarta menyelenggarakan Pr ogr.am Diploma III

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja terkait der.rgan

bidang aktu.rtansi, pemasaran dan sekletari. Ketiga prograt.n ini telah banyak

neluluskan rnahasiswa, akan tetapi belunr dapat diketahr,ri seberapa sesuai

kor.npetensi yang dibangun dengan kebutuhar.r dunia kerja.

Saiah satu cara yang dapat ditcrnpul.r adalalr der.rgar.r menggali intbrmasi

mcngenai pengalarlan r.nahasiswa yang sudalr rnelaksanakan PKL

discsr-raikan clengan apa yang telah dilakukan oleli lembaga pelcliclikan r-Lntuk

nreuvecliakan tenaga kerja yang handal dar.r proiesional. Kesesuain ant.trx apa

I'ang dipclajari dan dibuluhkan oleh lapangan utenjadi suatu kcharusan untuli

cliketahui. [ ]ntuk itu dapat dilakukan clengirn r.r.relihat garrbalan pe rsepsi
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malusiswa yang telah melaksanakan PKL tentang penyelenggaraan Program

Diploma IiI Akuntansi, Pemasaran, dan Sekretari.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian dan kerangka berpikir yang telah disusun, maka

masalah yang telah dirumuskan dapat diangkat ke dalam beberapa pertanyaan

penelitian persepsi mahasiswa Diploma III Akuntansi, Sekretari, dan

Pemasaran sebagai berikut:

1. Bagairnanakah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja untuk

rlembentuk ketelampilar.r konseptual?

2. Bagaimanakah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja untuk

membentuk keterampilan berhubungan dengan olang lain?

3. Bagain.ranakah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja untuk

mer.nbentuk keteralnpilan teknis?

4. Ba,qaimanakah kesesuaian kurikulutn dengan kebutuhan dunia kerja untuk

menbentuk keterampilan r.nembuat kepr"rtusan?

5. Bagair.nanakah kesesuaian kurikulum dcngan kebutuhan dunia kerja untr-rk

nrer.nbentuk keterampilan manaj emen waktu?



A-

B.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sctting Penelitiar.r

Penelitian dilakukan di Program Studi Diplorna lll Akuntansi. Pemasaran,

dar.r Sekretali Universitas Negeri Yogyakarta yang berada di kampus Wales.

Penelitian diselenggarakan pada bulan September-Oktober 2012. Subjek

per.relitian adalah mahasiswa Program Studi Diplona III Akuntansi,

Pemasaran, dan Sekretari Universitas Negeri Yogyakarta yang telah

menganbil mata Kuliah PKI- (Praktik Kerja Lapar.rgan). yakni 112 orang.

Desain Penelitian

Penelitian ini rletupakan penelitian deskliptil karena bermaksud

mendesliripsikan fenomena mengenai persepsi mahasiswa Program Studi

Diplonra lIl Akuntansi. Pemasaran, dan Sekretari tentang kesesuaian

penl,elenggaraan program studi dengan kebutuhan dunia kerja. Penelitian

deskliptif adalah sLratu bentuk per.relitiar.r ),ang ditu.iukan untuk

nrerrde skripsikan fenornena-fenonrena yang ada. baik fenomena alamiah

nralLl.rLrn l'enornena buatan manusia. Fenomena ilu dapat berbentuk, aktivitas.

liaraktelistik. pelubahan, hubrurgan, kesamaan. dan perbedaan antat'a

fcnorrrerrl yang satll dengan f'enonena laiunya (Suhrnadinata, 2006:72).

[)clinisi ( )pc'rasional Variabcl

I)clscpsi Marhasisrva Progleu.n SLudi Diploma lll Akuntansi. Pelttasaran. dau

Scl,r'clrrli tcntang kesesuaiau pe nycle nggat'altt Pi'ogratl Dipltura lll

r\lirnrtunsi- l)cnrasaran. dar Seklctari dengan kebutuharr ch-rttia ker-ia.

('
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D.

E-

Kesesuaian dilihat dari daya duku'g kurikulum untuk membantu mahasiswa

membentuk keterampilan konsep, berhubungan dengan orang lain, teknis,

men.lbuat keputusan, dan manajemen waktu.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik angket baik tertutup maupun angket

terbuka. Angket tertutup digunakan untuk menrperoleh data kesesuaian

kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Angket terbuka digunakan untuk

rnenggali dan mengidentilikasi adanya mata kuliah yang kurang sesuai, perlu

ditambah satuanltya atau bahkar dikurangi satuannya.

lnstruren Penelitian

Instmrnen penelitian berupa angket untuk mernperolell data persspsi

mahasiswa tentang kesesuaian penyelenggaraan program Diploma III

Akurtansi, Pemasaran, dar:r Sekretari dengan kebutuhan dunia kerja. Adapun

kisi-kisi instrun-ren dapat dilihat dalarn tabel berikut:



18

Tabel I . Kisi-kisi Instrunren Ansket:

F. feknik Analisis Data

Tcknik analisis dala yang digunakan adalah ar.ralisis deskriptif untuk

nrengganrb:rrkarr persepsi maltasiswa tentanB pen)elct.lggaraau Progrant

Diplonra lll Akunlansi. PemasaLau. dan Sel<r'ctali Ur.rivclsitas Neger-i

YtrgvaIalta. Data clikLurpulkan dan dianalisis untuk didesklipsikan

bclclasalkarr rncal- sinrpangan baku- dan kategorisasi. Analisis data dilakukan

denuan tahapan:

No Komponen lndikator'

1. Keterampilan Konseptual a. Kemar.npuan berpikir kritis
b. Kemampuan nengernukakan ide

c. Kernampuan untuk menyusun

konsep

d. Kemanrpuarr unluk negosiasi
a Keter:an-rpilan Berlrubungan

dengan orang lain
a. Kemampuanberkomunikasi
b. Kemampuan bekerj a sama

c. Kerrrarnpuarr berorgan isasi

a. Kenrarnpuan rnembawa dili
J. Keteran-rpilan Tekr.ris b. I(eman.rpuan dalam memilih

teknologi
c. Kerlampuan untuk menerapkan

teknologi
4. Keterampilan Membuat

Keputusan
Kemampuan mengidentifikasi
masalah

Ker.nar.npuan menentukan cara

terbaik dalanr memecahkan

masalal.l

Kemarnpuan memecahkan

rrasalah

c.

b.

5 Keteranpilan Manajemen
Waktu

a. Kemampuan mengatur waktu
b. Kernampuan menggunakan

rvaktrr
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L Penskoran j awaban responden

2. Penjurnlahan skor total nlasing-masing komponen

3. Pengelompokan skor yang didapat

Penskoran merlggunakan skala 4 jawaban dengan rentang nilai 4 sampai 1.

Skor total masirrg-masing responden, harga mean, median, dan modus

diperolelr melalui program SPSS I 5.0 for windows.

Data disajikan dalam bentuk tabel dan gambar berdasarkan persentase.

Penyajian data dalam bentuk persentase selanjutnya dideskripsikan dan

diarnbil kesimpulan berdasarkan kriteria. Untuk mengetahui tingkat

kecenderungan masing-masing komponen dilakukan dengan

mengkalegorisasi tingkat kecenderungan. Untuk itu diperlukan meirn ideal

dan simpangan baku/standar deviasi (SD) ideal. skol tertinggi dan skor

telendah yang diperoleh instuumen sebagai kriterianya. Tingkat

kecenderungan dibagi empat kategoli denganjarak 1,5 SD (ideal). Penentuan

jarak 1,5 SD didasari asumsi distribusi populasi normal dengan 6 SD.

Tingkat kecendelungan tersebut dijadikan sebagai kriteria persepsi

mahasiswa tentang penyelenggaraar Program Diplorra III Akuntansi,

Pemasalan, darr Sekretari Univelsitas Negeri Yogyakarta. Kriterianya dapat

dilihat clalan tabel 2 sebagai beiikut:

Tabel 2. Kriteria Persepsi N4ahasiswa tentang Penyelenggataan Program

l.)iplonra Ill AkLrntansi. Pcmasatan, dan Sekretari

G I int"r't"l ,tiLai 
-I t NII , I.-iSD.!J rk,ry

I \ll X,\41 rl.5SD
.r . Nll l.)Sl). X Ml
J Sltor tcvendah icleal < X < MI-l.5SD
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Kctcriingar.r:

X : Skol resporrrlcn

Ml '. ,\ltan ldeal 1'ang dapat dicapzri instlunren

Sltl : Sl) l.lt r'l rlrrl .iu1'rr ,li1;ip;1; i \r|lI C

N,ll ciitcntukan dcngan car-a l\41 : 1/l (skor tertinggi ideal I skor- lerenclalr

ideal)

Sl)l ditentultan rlengan cala 11(r (skor tcrtinggi ideal skol telendah ideai)



BAB IV

HASII, PENN,LITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data mengenai persepsi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi,

Sekletari, dan Pemasaran diperoleli melalui teknik kuesioner yarLg diberikan

pada 112 r.nahasiswa yang telah mengikuti progran PKL. Peneliti dengan

penelitiar.r yang dilakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

l. Persepsi Mahasiswa Program Diploma III Akuntansi terhadap

kesesuaian penyelenggaraan program dengan kebutuhan dunia

kerja

Data mengenai persepsi mahasiswa terhadap penyelenggaraan

Program Diploma III Akuntansi yang diperoleh melalui teknik kuesioner

adalah sebagai berikut:

a. I(esesuaian kurikulum dengan kebr"rtuhan dunia kerja dalam

menbentuk keterampilar.r konseptual

Hasil penelitian menunjukkau bahrva skor- tertir.rggi yang

dipeloleh adalah sebesar I4 dali slior tertinggi yang mungkin

tlapal dicapai 16. Sedangkan skor tereuciah yang dicapai adalah 9

dari skor terendah yang mungkin clapat dicapai sebesar 4. Mean

i urg clicapai adalah I l. jll mcdian scbesal l2 darl modus sebesar

ll. \lean ldeal adalah l0 dan Stanclar Dcviasi ldeal adalah 2.

Ilcr.il..ri ,.iull daltat tliperoleh kecendcrungan kesesuaian

2T
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b.

kulikulurn clengan kebutuhan dunia kerja dalam membentuk

keteran.rpilan konseptual dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kesesuaian kurikulum program Diploma III Akuntansi
dengan kebutuhan dunia kerja dalam membentuk
keterarr'pilan konseptr-ral

No. Kategori Rentang Jumiah Persentase
Sangat Sesuai > 13 2 6.9

2 Sesuai l0<x<13 23 79.31
J Cukup Sesuai 7<X<10 4 13.79
4 Tidak Sesuai :7 0 0

.lumlair 29 100

Berdasarkau tabel 3 dapat diketahui bahwa menurut persepsi

nralrasiswa Program Diploma III Akr:ntansi, kurikulum 2%o sangat

sesuai dalam r.nembentuk keter.ampilan konseptual yang

dibutuhkan dunia ker-ja, 79.3 1% sesuai dalam merlbentuk

keteranrpilan konseptual, dan j3,79ok cukup sesuai dengan

kebutuhau dunia kerja. ldak ada mahasiswa yang bet.per:sepsi

bahu,a kurikulum tidak sesuai clengan pembentukan keterantpilan

I<onseplual yang dibut'.rhkan dunia kelja.

Kesesuaian kulikulum dalanr nrenrbentuk kcterantpilan

berhubungan denean orang lain yang dibutuhkan olelr dunia ker-ja

llasil petrelitian nreurrnjukkan bahrva skor tertirrggi yang

r:iipeltrlc'h atlirleh sebtsar. lJ sanra clengirn skor tel.linggi \ang

nrLrnckirr .1;rp.rl Jie lpai 1(r. Serlanr:kal skor. te r.crrdah 
_v. 
ang cliclpei

rtlllait ,t J:tr'; -kt,r rcrL"n!litlt r ang nruntkilr clapat dicapai "i. lVlcan

'..,:r! JirJlriri :l.l-ri.rh li.j.r ntctlilrn scbcsirr. ll dan rlotlus sehcsar.
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12. Mean Ideal sebesar l0 sedang Star.rdar Deviasi Ideal adalah 2.

Berdasarkarr data tersebut dapat diperoleh kecenderungan

kesesuaian kurikulum Progrant Diplorna III Akuntansi dalam

membentuk keterampilan berhubungan dengan orang lain yang

dibutuhkan dunia kerja sebagi berikut:

Tabel 4. Kesesuaian Kurikulun.r Prograr.r.r Diploma III Akuntansi

dengan kebutuhan dunia kerja dalam membentuk
ketelampilar.r berhubungan dengan orang lain

Tabel 4 menuniukkan bahwa kesesuaian kurikulum dalan.r

rurembentuk ketelampilan berlrubungan dengan orang lain yalrg

dibutuhkar.r dunia kerja adalah 3.4570 saiigan sesuai, 82.76%

sesuai. dan 13,79% cukup sesuai, Tidak ada rrahasisr'r'a virng

mempunyai persepsi bahrva kurikuluur tic{ak sesuai dengan

hebutuhan dunia kelja claliur merlbenttLk keteranpilan

berhubungan dengan olang Iain.

Kesesrraian kulikulun clala:l nrembentuk keterampilan teknis

r ans rjitrutuhkan tluni.r i:c-r'ja

FIasil penelitirn nrcrrur.iLrkkrn bahu'zr skor tcrtinggi lang

tlipclt,lch rr.l:rl.rir <;1.'c:rtl I .lrtr i slirrr tcrtinggi lang rrLrngkin dapat

ilie:ir.:,: li. !l.l;rirlk.rr :k(,r l.r'.'n!lilh rang dicapai adalah I sanra

No. Kategoli Rentang Jumlal.r Petsertt.r.t'
I Sangat Sesuai > 13 I 1,45
2 Sesuai l0<x<13 )4 82.7 6

J Cukup Sesuai 7<X< l0 4 13.79
4 Tidak Sesuai <7 0 0

.Tun.rIal.r 29 100



24

d.

dengan skor terendah yang mungkin dapat dicapai. Mean yang

dicapai adalah 5.69 lnediar"r sebesar'6 dan modus sebesar 6. Mean

Ideal adalah 5 sedang Standal Deviasi ldeal adalah l. Berdasar

data tersebut dapat ditihat kecenderungan kesesuaian kulikulum

delgan kebutuhan dunia kerja dalar.r.r rnembentuk keteran.rpiian

teknis sebagai berikut:

Tabel 5. Kesesuaian kurikulum Program Diploma III Akuntansi

dengan kebutuhan dunia kelja dalanr membentuk

keterampi lar.r teknis Altur-rtansi

NO Kategori Rentang .lunr lalr Persentase

SaLrgat Sesuai > 6.5 ) 10.34

2 Sesuai 5<X<6,5 19 6) \)
J Cukup Sesuai j,5<x<-5 6 20,69
4 Tidak Sesuai <1 5 1 3,45

Jurlal.t 29 100

Tabel 5 menunjukkan bahwa mahasiswa mempunyai persepsi

kesesuaian kurikulul dalam rnembeutuk keterampilan teknis

yang dibutul'ikan oleh dunia kefia adalah 10,3470 sangan sesLLai.

62,52'% sesuai. dan 20.69 cr"rkup sesuai. Seclang ntahasiswa Yang

berpersepsi bal.rwa kulikulurr tidal( sesuzri clettgan kebutuhan

dur-ria kelja terutama clirlam membentuk keterarnpilan teknis

aclalah 1.4-5%o.

Kcscsr.iaian kurikulum cietigln kcbr-ttLthrtr clunia kerja dalam

rlcnrbentuk k..1eratttpi lrrn lttetttbLtal kcptltttsan

llasil penelitien nr-r:: LttritLk klttt [ruhr', r skor tertinggi )illlg

,1iPcrol.'h .l.i-lluit scl.c:rtt ll :,rlll-r JcllSxll sk(\l tcllillggi )xrrg



mungl(in dapat dicapai. Sedangkan skor terendah yang dicapai

adalali 6 dari skor terendah yang mlrngkin dapat dicapai yaitu

sebesar 3. Mean yang dicapai adalah 8,6 median sebesar 9 dan

modus sebesal 9. Mean Ideal adalah 7,5 sedangkan Standar

Deviasi Ideal adalah 1,5- Berdasar data tersebut dapat di

gambarkan kecenderungan kesesuaian kurikulur.n dengan

kebutuhan dunia keqja dalam membentuk keterampilan membuat

keputr-rsan sebagai berikut:

Tabel 6. Kesesuaian kurikulum Progtaur Diploma III Akuntansi

dengan kebutuhan dunia kerja dalam nembentuk

keterarnpilan membuat kepulusan

Tabel 6 nrenuniukkan bahrva pcrsepsi mahasislva Ptograur

Diplor.na III Akr-rntansi tentang kesesLlain l<urikulunt deuilan

kebutuhan clunia kerja dalaur nrembeutnk keterampilan tletrbuat

keputr-Lsan adalah i.45% sangat sesttzri.86.21% scsuai. dan hanl'a

10.34'% cr-rhup sesuai. Tidak ircla urahasisrva Prograu Diplonra lll

.Aliuntausi l anu lrerperscp:i krrriku]utn tidak sestrai tlengan

Lcbrrluhan dunia kclia tlalittti ltrerrtl'ctttLrk keteranlpilarl tl.tctlltrttat

kcpLrl LrsitIl.

NO Kategori Rentang Jumlah Persentase

1 Sangat Sesuai > q 75 1 3.45

2 Sesuai 7 .5<X<9,7 5 25 86.21

J Cukup Sesuai ( ) (<Y<7 5 3 10,14

4 Tidak Sesuai <s 7 5 0 0

.Tumlah 29 100
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e- Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia ker-ja dalam

membentuk keteranpilan manajemen waktu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor tertinggi yang

diper:oleh adalah sebesar 8 sama dengan skor terlinggi yang

rnungkin dapat dicapai. Sedangkan skor terendah yang dicapai

adalah 4 dari skor terendah yang mungkir.r dapat dicapai yaitu 2.

Mean yang dicapai adalah 5,79 mediar-r dan modus sama yaitu

sebesar'6. Mean Ideal adalah 5 sedangkan Standar Deviasi Ideal

adalah l. Berdasar data tersebut dapat diketahui kecenderungan

kesesuaian kurikulun.r der.rgan kebutuhan dunia keqja dalam

membentuk ketelampiIan manajer.nen,"vaktr.r sebagai berikut:

Tabel 7. Kesesuaian kurikulum Program Diplorna lll Akuntansi
dengan kebutuhan dunia kerja dalam rnembentuk
keterampi lan mana.iemen waktu

NO Krtegori Rentang Jumlah Persentase
1 Sangat Sesuai > 6,5 4 1i,7c)
). Sesuai 5<X<6.5 17 5 8.61
') Cukup Sesuai 3.5<X<5 8 l -i.2
4 Tidak Sesuai <:1.5 0 0

.lunrlah )9 I00

Tabel 7 rrenunjuklian bahu,a ltesesuaian kurikulunt dengan

kebutuhan dunia kerja dalam r.nernbenluk ketelatrpilan

rrana.jcmen u'aktu aclalah 11.790 o sarnsert sesuai- i8.(t20z6 sesu:ri

dan l.l-19/o cLrkup sesrriri. Iidak a.]:L nrrrh.rsisrra \ans belpers,rl)si

bahrvii kr-rlikLrlrLm tidirk scsr-rri .lrnr.lt kcbLrtultan dunia kclja

,lrrl;rrrr rncrrrl,errlrrk kct-:.: :':l.r:; r i : . : : : . . ; - : : r - r r i\.:at...
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Hasil Penelitian dari Angket Telbuka

Ar-rgket terbuka digunakan untuk menggali apakah ada mata

kuliah yang kurang sesuai sehingga perlu disesuaikan atau

dihiiangkan, apakah diperlukan penambahan n-rata kuliah baru,

dan apakah perlu ditambah jam praktikum mengingat Diploma III

idealnyan rnemiliki bobot 60% dari kulikulum berbentuk praktik.

Berdasar hasil angket dapat diketahui hasil sebagai bahwa

58,62% mahasiswa Program Diploma III Akuntansi berpendapat

bahwa tidak ada rrrata kuliah yang tidak perlu ditempuh karena

kurang sesuai. Sejurnlah 41,38% berpendapat mata kuliah kurang

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di antatanya mata kuliah

Perspektif Global, Ihnu Alamiah Dasar, Matematika Bisnis, dan

Pendidikan Karakter yang seharusnya nenjadi tanggung jawab

pribadi.

Mata kuliah yang perlu ditambahkan agar sesuai dengan

kebutul-ran dunia keria di antaranya yaitu Praktik Kewitausahaan

nyala. Praktikur.n Auditing. Auditing 2, Kot.uprLter. Etika Bisnis,

Akuntansi Syariah. dan Softskills dalam berorganisasi. Dalam

kaitannya dengan penambahan -iuurlah jam praktikr-m, 100%

mahasiswa menganggap tidak perltr ntenalrhah janr praktikum.

hanya elektivitas praktikum pellu cliti ngkatkan.
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2. Persepsi Mahasiswa Program Diploma III Sekretari tentang

kesesuaian penyelenggaraan program dengan kebutuhan dunia

kerja

Data mengenai persepsi mahasiswa terhadap penyelenggaraan

Program Diploma III Sekretari yang diperoleh r.r.relalui teknik kuesioner

adalah sebagai berikut:

a. Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dalam

membentuk keterampilan konseptual

Ilasil penelitian menunjukkan bahwa skor tertinggi yang

diperoleh adalah sebesar 16 san-ra dengan skor tertinggi yang

mungkin dapat dicapai. Sedangkar.r skor terendah yang dicapai

aclalah l0 dali skor terendah yang rnungkir.r dapat dicapai sebesar'

4. Mean yang dicapai adalah 13,t4 median sebesar 13 dan rnodus

sebesal Ii. Mean ldeal adalah l0 dal Standar Deviasi Ideal

aclalah 2. Berdasar data dapat diperoleh keceuderungat.t

kesesuaian kurikulul dengan kebutuhan dunia kerja dalam

mcmbentnk keterampilan konseptual dapat dilihat dalam tal.rel

berihut:

Tabel ll. Kesesuaiatt kr-tt ikulum Ptogran Diploma III Sekletar-i

dengan kebutul.ran dr.rr.ria ker-ia dalam uret.nbentttk

heter-aurpi lan konsePtual

No.
I

&,rllg
> Ii
I ()<X:l i
Z:Ia:lq
'-7

Persel.]tase

?

l
.l L r.r lah

.Tumlah

i 5.71
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Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa menurut persepsi

mahasiswa Program Diploma III Sekretari, kurikulum 35,72%

sangat sesuai dalam nrembentuk keterampilan konseptual yang

dibutuhkan dunia kerja, 57,14% sesuai dalam membentuk

keterampilan konseptual, dan 7.l4Yo cukup sesuai dengat.t

kebutuhan dunia kerja. Tidak ada mahasiswa yang betpersepsi

bahu'a kurikulun.r tidak sesuai dengan pembentukan keterampilan

konseptr-ral yang dibutuhkan drmia kerja.

b. Kesesuaian kurikr-rlum dalam nembentuk keterampilan

berl-rubungau deugan orang lain yang dibutuhkan oleh dunia kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor tertinggi yang

diperoleh adalal.r sebesar 16 sama dengan skor tertinggi yang

mungkin dapat dicapai 16. Sedangkan skor terendah yang dicapai

adalah 12 dari skol terendah yang mur-rgkin dapat dicapai 4. Meau

1"ang dicapai adalah 13.43 median sebesar 13,5 dan niodus

scbesar l2. Mean lcieal sebesar I0 sedang Standar Deviasi ldeal

aclalalr 2. Beldasarkau data tersebul dapat diperoleh

keccndeluirgau kesesuaian kurikulum Program Diploma III

Sekretari dalant meubeutllk keteranlpilan berhubungan dengan

olang lain ),ang diblrtuhkan dunia kerja sebagi berikut:
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Tabel 9. KesesLraiar Kuril:rrlLtm Program Diploma III Sekretari
dengrrn kebutuh;rrr clunia kerja dalam membentuk
ketelir r rrpi lan berl I L r llungan dengan orang lain

No. Kr,
1

2 Sesuir

3 Cuku
4 Tidak

.hlnlah

R. .Iumlah Persentase
l'l 7 s0
{x<13 7 50
x<l0 0 0

0 0

14 100

Tabel 9 menu jukkan b itwa kesesuaian kurikulum dalam

membentuk ket' r ampilan I . r'Lrubungan dengan orang lain yang

dibutuhkan dunil kerja atl.rlah 5096 s.angat sesuai dan 5096

sesuai. Tidak aeh mahasisr a yang menpunyai persepsi bahwa

kurikulum cuku1, sesuai ataLL tidak sesuai dengan kebutuhan dunia

kelja dalam merrl.:entuk ket,:r'ampilan berhubungan dengan orang

lair.r.

c. Kesesuaian kuriliLrlunr dalrrn membentuk keterarapilan teknis

Sekletariyang d ibLrtuhkan dLrnia kelja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor tertinggi yang

diperoleh adalah sebesar 8 sama dengan skor terlinggi yang

mungkin dapat ,.licapai 8. Sc'.langkan skor telendah yang dicapai

adalah 5 dari s1..,'r. terendalr '' ung mungkin dapat dicapai 2. Mean

vang dicapai acl Llrrh 6,4 rle ;an sebesar 6,5 dan rnodus sebesar 6.

l\4earr lcleal adrrllh -j sedi rg Standar Deviasi ldeal adalah l.

FJclclasal data ,.r'sebut dal .LL dilihat kecenderungan kesesuaiau
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d

kurikulunr dengan kebutul.ran dunia kerja dalarn membentuk

keterampilan teknis sebagai berikr"rt:

Tabel 10. Kesesuaian kurikulurn Program Diploma III Sekretari

dengan kebutul.ran dunia kela dalam nembentuk

keter ampilan teknis Sekretari

NO Kategori Rentang .l-rmlah Persentase

I Sangat Sesuai > 6,5 4 28.57
). Sesuai 5<X:6,5 8 57,t4
J Cukup Sesuai j,5<x<5 2 14,29
4 Tidak Sesuai 53,5 0 0

.[unrlah 14 100

'label 10 menunjukkan bahwa tlahasiswa lnenpunyai persepsi

l<esesuaian kuriltulum dalam membenluk keterarnpilan teknis

yar-rg dibutuhkan oleh dunia kerja adalah 28,577o sangan sesuai,

57.14% sesuai, dan | 4.29ok cukup sesuai. Tidak ada Inahasiswa

yang berpersepsi bahwa kuiikulum tidak sesuai dengar.r kebutuhan

dur.ria kelja terutarra dalam membentuk keterampilan teknis.

Kesesuaian kuriku[im dengan kebutuhan dttnia kerja dalam

nrenrbenLuk keterampilan tnentbr:a1 keputttsan

I-lasil penelitian rrcnunjr.rkkan bahwa skor tertinggi yang

dipcloleh adalah sebesar' 10 dari skor- tertinggi yartg mungkin

dapat dicaptri 12. Sed:rngkan skor terendah yarrg dicapai adalah 8

clari sl.,or telcndah vang muttekiu clapat dic,apai vaitu scbcsar 3.

N4e an vang clicapai atlalal 9.1 '1 mediar.r dan nlodus sal.ua r aitu

scbe'siu (). l\4can ldc'al adalah 7.5 sedangkatt Standar Deviasi Ideal

lrtlrrlrh 1.5. Lleld:rsltr clala tetsebut dapat cli gatllbarkan
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kecenderungan kesesuaian kurikulum dengar.r kebutuhan dunia

kerja dalam membentuk keterampilan mer.nbuat keputusan

sebagai berikut:

Tabel I l. I(esesuaian kurikulr"ur Program Diploma lll Sekretari
dengan kebutuhan dunia kerja dalam membentuk
keterampi lan membuat keputusan

Tabel l l nrenunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Program

Diplor.r.ra Il Sekretari tentang kesesuaian kurikulurr dengan

kebutuhan dunia kerja dalam membentuk keterampilan membuat

keputusan adalah 2I .43% sangat sesuai. 78,57% sesuai. Tidak ada

mahasiswa Proglam Diploma III Sekretari yang berpelsepsi

kurikulum cukup sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan dulria

keljir clalarr ntembentuk l(eterautpilau membuat heputusan.

Kesesuaian kurikulunr clengan kebutulian dunia kerja dalan.r

trembentuk keteranrpilan mana.jemen waktu

IIasil peneJitian menunjukkan bahwa skor tertinggi yang

dipcroleh aclalalr sebesar' 8 sanra dengan skor tertinggi yang

nrungkir clapat r,licapai. Scclzrngkan skor- ler:enclah yang dicapai

tuilalah (r clari sliol tcrcndah yang nrungkin dapat dicapai vaitu 2.

l\, cau r ang clicapai acialah (.l.4i median clan nrotlus sanra l aitrL

NO I(ategori Rentang Jumlah Persentase
Sangat Sesuai > 9,7 5 _) 21,43

2 Sesuai 7 s<Y<q 75 iI 78.5 7

) Cukup Sesuai 5 ? 5<Y<7 5 0 0
4 Tidak Sesuai <5.25 0 0

Jurnlah 14 100
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sebesar 6. Mean Ideal adalah 5 sedangkan Standar Deviasi Ideal

adalah 1. Berdasar data tersebut dapat diketal-rui kecenderungan

kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dalam

membentuk keterampilan manajemen waktu sebagai berikut:

Tabel 12. Kesesuaian kurikulum Prograrn Diploma Iil Sekretari
der.rgar.r kebutuhan dunia kerj a dalam membentuk
keterampilan nanaj emen waktu

NO Kategori Rentang Jumlal.r PeIsentase

Sangat Sesuai > 6,5 4 )9, \1
2 Sesuai 5<X<6,5 l0 71,43

J Cukup Sesuai 3,5<X<5 0 0

4 Tidak Sesr-rai <3.5 0 0

.lur.nlah 14 100

Tabel l2 r.nenunjukkan bahwa kesesuaian kurikulunt dengan

liebutuhan dunia kerja dalam membentuk keterarnpilan

manajernen rvaktu adalah 28,57Yo sangat sesuai, 71,437o sesuai.

Tidak ada rlahasiswa yang lrerpelsepsi bahwa kurikulum cukup

sesuai atau tidak sesuai clengan ltebutuhan dunia kerja dalam

mer.nbtntuk keterampilan ntauajemen waktrt.

Hasil Penelitian ciali Angkct 'l'erbuka

Angket terbulia digunakan r-urluk uenggali apakah ada mata

kuiiah ,r,ang krrlang sesltai sehingga pellu disesuaikan ataLl

dihilangkan. apakah dipellukan penatnbahart rnata kuliah baru.

clirn apirkah pellu clitiinrbirh .ianr praktikr:nt nrengingat Diplonra III

icleirluva nrc-ruiIiki bobo( 6091, dari ltr-rriltttlr-ml berbentuk praktik.
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Berdasar hasil angket dapat diketahui hasrl sebagai bal.rwa

64.29% rrahasiswa Program Diplor.r.ra III Sekretari berpendapat

bahwa tidal< ada mata kuliah yang tidak perlu ditempuh karena

kurang sesuai. Sejun-rlah 35,71% berpendapat mata kuliah kurang

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di antaranya mata kuliah

Ihnu Alamiah Dasar dan Dasar-dasar Ihnu Sosial.

Mata kuliah yang per'lu ditarnbahkar.r agar sesuai dengan

kebutuhan dunia kerja di antaranya yaitu Administrasi

Perkantoran, Teknologi Perkantoran, Aplikasi Komputer,

Stenograli. Peljalanan Dinas/Bisnis, dan Kearsipan. Dalarn

kaitannya dengan penanrbahan .jtimlal.r .jam plaktikum, 28,57%

r.nahasiswa menganggap tidak perlu rnenambah j ar.n praktikum.

sedang 71,43 %, menganggap praktikum perlu ditingkatkan dari 2

.jam permiugglr. I -4 bulan atai ditambah I sks sehingga rlenjadi

3 sks.

3. Perscpsi Mahasisvla Program Diploma [II I'emasaran tentang

hcscsuaian pcnyelenggara:rn program dengan kebutuhan dunia

keria

L)ata nicngcnai persepsi m:rhasisrva terhaciap penye lenggarairl

I'r'oulanr Diploma I l'ernasalan I'ang diperoleh melalui teknik kuesinner

rrlrlrrlr sebluiri hclikut:

,i. F,cscsuaian liuriliulum clcngan kebutttirau clrtuia kerja dalam

r ncrnt.ren I Lrk l^.ctclanr Pi lan lionscpluzrl
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor tertinggi yang

diperoleh adalah sebesar ll dari skor tertinggi yang mur.rgkin

dapat dicapai yaitu 16. Sedangkan skor terendah yang dicapai

adalah 9 dari skor terendah yzu.rg n.rungkir-r dapat dicapai sebesar

4, Mean yang dicapai adalah 10,54 median selresar l0 dan modus

sebesar 9. Mean fdeal adalah 10 dan Star.rdar Deviasi Ideal adalah

2. Berdasar data dapat dipeloleh kecenderungan kesesuaian

kr"rrikulum dengan kebutuhan dunia kerja dalam tlembentuk

l<eterar.npilan konseptual dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I 3. Kesesuaian kurikulun.r Program Diploma III
Pemasaran dengan kebutuhan dunia kerja dalam

membentuk ketetampiIan konseptual

Berdasarkan tabel l3 dapat dihetahui bahwa menut'ut persepsi

mahasiswa Progi'anr Diploma UI Sekretari, kurikulum 15,38%

sangat sesuai dalam membcttttrk keterampilan konseptual yang

clibLrtuhltan dunia )relja. li.3ti?6 sesuai dalam tnenbentuk

k!-tcrlrnrpilan Lronscptual. cliln 69-219/o cttkup sesuai dengau

kcl-,rLtuhan tlrrnia kclja. Iidak atla nrithasisu'a yang belpelsepsi

birh*a kur-ikLrlLtnr tid:tk scsuai dengan pemt.rentukan ketelaupilan

..,'irs.'r'tttrl r irng tiibutuhkan tlunia kerja.

No. Kategori Rentang .h"rmlah Persentase

I Sangat Sesuai > li 2 15,38

2 Sesuai l0<x<1i 2 1 5,18

J Cukup Sesuai 7<X<10 9 69,24
4 Tidak Sesuai ._7 0 0

.lumlah 13 100
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b. Kesesuaian kurikulunr dalam membentuk keterampilan

berhubungan dengan olang Iain yzrng dibutuhkan oleh dunia kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor. tertinggi yang

diperoleh adalah sebesar 16 sarna dengan skor tertinggi yang

mungkin dapal dicapai 16. Sedangkar.r skor telendah yang dicapai

adalah l2 dari skor terendah yang rlungkin dapat dicapai 4. Mean

yang dicapai adalah 13,43 median sebesar' 13,5 dan modus

sebesar 12. Mean Ideal sebesal l0 sedang Standar Deviasi Ideal

adalah 2. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh

kecenderungan kesesuaian kurikulur.r.r Program Diploma III

Sekretali dalam membentuk keterampilan berhr"rbungan dengan

orang lain yar.rg dibutuhkan dunia kerja sebagi berikut:

Tabel 14. Kesesuaian Kurikulurr Program Diploma III
Pemasaran dengan kebutuhan dunia kerja dalarr
rurembentuk keteranrpi lan belhubungan dengan orang

lain

Tabel l4 rrienunjrrl<kan Lrahrvir kescsuaian kur-ikulum dalarr

iltrl[.rcntrrl. kclelanrpilan bc rh ubrrnr-llrrr tierrgnn orang lain yang

.-ri,''iriLrltkan tlLrrtia kelja aclalah 50orr s:rngat sesirai dan 50%n

-:--r.ri l iJ.rk ada nnhrrsisll \ ir'rg nrcnrpLln\,ai p.rersepsi bahu'a

r,ulitLriunr iukup sesuai atau ticiak sesuai dengan l<ebutuhan dunia

No Rentang Jurnlah Persentase
l Sangat Sesuai > li l 50
2 Sesuai 10<x<li l 50
) Cukirp Sesuai 7<X< I 0 0 0
4 Tidak Sesuai .-7 0 0

.lumlal.r t4 100
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I

kerj a dalam membentuk keterampilan berhubungan dengan orang

lain-

e. Kesesuaian kurikulum dalam membentuk keter:ampilan teknis

Pemasaran yang dibutuhkan dunia kerja

Hasil penetitian menunjukkan bahwa skor tertinggi yang

diperoleh adalah sebesar 8 sama dengan skor tertinggi yang

mungkir-r dapat dicapai 8. Sedangkan skor terendah yang dicapai

adalah 5 dari skor terendah yang mungkin dapat dicapai 2. Mean

yang dicapai adalah 6,4 median sebesar 6,5 dan modus sebesar 6.

Mean ldeal adalah 5 sedang Standar Deviasi Ideal adalah 1.

Berdasar data tersebut dapat dilihat kecenderungan kesesuaian

kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dalarn membentuk

keterampilan teknis sebagai berikut:

Tabel 15. Kesesuaian kurikulum Program Diploma III
Pemasaran dengan kebutuhan dunia kerja dalam

meurbentuk keterampilan teknis Pentasaran

NO I(ategori Rentang -lumlah Persentase

I Sangat Sesuai > 6,5 4 28"57

2 Sesua i 5<X<6,5 I 57,14

) Cukup Ses'.Lai 3,5<X<5 2 14,29
tl Tidak Sesuai <j,5 0 0

.lumlah I-l 100

Tabel l5 nrenrit.t-iukkan bahr.l'a mahasiswa urempunyai persepsi

keseil-rirlr ltLtiktrlltrtt clal:rur tlctnbentuk keterarrlpilan teknis

rurg .i;l''rlLlhkrur oleh dutria keria adalah 2B.57%n sangan sesuai.

-i 
-- 

I -l'' , :e:it.ri- .l:rtt i -1.190'o cukttp sesuai. 
-l'idak 

ada t.tlahasiswa
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yang berpersepsi bahwa kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan

dunia ker.ja terutama dalam membentuk keterampilan teknis.

d. Kesesuaian kurikr-rlum dengan kebutuhan dunia kerja dalam

rlembentuk keterampilan membuat keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor tertinggi yang

diperoleli adalah sebesar 10 dari skor tertinggi yang mungkin

dapat dicapai 12. Sedangkan skor terendah yang dicapai adalah 8

dari skor terendah yang mungkin dapat dicapai yaitu sebesar 3.

Mean yang dicapai adalah 9,14 median dan modus sarna 1,aitu

sebesar 9. Mear.r ldeal adalah 7,5 sedangkan Standar Deviasi ldeal

adalah l,5. Bcrdasal data tersebut dapat di gambarkan

kecenderungan kesesuaian kulikulur.r.r dengan kebutuhan dunia

kerja dalam mernbentuk keterampilan rnernbuat keputusan

sebagai berikut:

l-abel 16. Kesesuaian kurikulr-rm Plograrn Diploma III
Pemasaran dengan kebutuhan dr,rnia kerja dalant

membentuk ketelampilan ne:rbuat kcputnsan

.l'abc I l0

I)ipl,rnra

kiLi.:ilt;,tt

nr:nir::iirLkln irirhrra pcr.scirsi nrah:rsisr'r.it Progr-anr

III ::\r-,t:rlr tcnung kcscsuuian kur-ikrrlLrm dengal

Jiii',j.r .,'r'i.r .i-:1,::: r]rrr'nbcnluli kclclampilar nrembLLat

NO Katego ri Rentang .lumlalr Persentase

Sangat Sesuai > 9.7 5 -) 21 ..1i
) S esua i 7.,)<X<9.75 ll 78..5 7

CLrkup Sesuai 5.25<X<7.5 0 0
-t Tidirk Scsuai <5.2,5 0 0

Jrrnrlah l+ r00
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l<eputusan adalah 21,43o/o sangat sesuai, 78,57% sesuai. Tidak ada

mahasiswa Progrzul Diploma III Sekretari yang berpersepsl

kurikulum cukup sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan dunia

kerja dalam urembentuk keterampilan membuat keputusan.

e. Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dalam

membentuk keterampilan manajemen lvaktu

I-lasi1 penelitian menunjukkan bahwa skor tertinggi r,ang

diperoleh adalah sebesar 6 dari skor tertinggi yar.rg rnungkir.r dapat

dicapai. Sedangkan skor terendah yang dicapai adalah 6 dari

skor terendah yang mungkin dapat dicapai yaitu 2. Mean yang

dicapai adalah 47,7 rnedian dan nodus sarra yaitu sebesar 6.

Mean Ideal adalah 5 sedangkan Standar Deviasi ldeal adalalr 1.

Berdasar data tersebut dapat diketahui kecenderungan kesesuaian

kurikulum dengan kebutuhan dunia ket'ja dalanr membeutuk

Itelerampilan manajemen waktu sebagai belikut:

Tabel 17. KesesurLian kr-u-iltulum Progtatl Diploma lll
Pe:nasalan dengan kebutuiran dttuia ker-ia dalam

mernbentuk keterampilan manaieuren rvaklr,t

NO Kate Rentang .lumlah Persentase

Sanqat Sesr,rai > 6.5 4 28.5 7

2 SesLrai 5<X<6._5 10 7 I .4_l

) Cukun SesrLai 1.5<x<-5 t) 0

+ Tirlak Sesuai <3.5 0 0

.lunrliih 14 100

-tabel l7 mcn',:rti'rLk\rit hahua kcscsLraiittl kttt ikttlttul cletlg:Ltr

litl'urLlir-';. ,iititi-, :.::'t.i .i-r..Lill IlletllirctltrLk liclclaltrpilau
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manajemen waktu adalah 28,57o/o sangal sesuai, 71,4302 sesuai.

Tidak ada nahasiswa yang berpersepsi bahwa kurikulum cukup

sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dalam

membentuk keterampilan manajemen waktu.

Hasil Penelitian dari Angket Terbuka

Angket terbuka digunakan untuk menggali apakah ada mata

kuliah yang kurang sesuai sehingga pellu disesuaikan atau

dihilangkan, apakah diperlukan penambahan mata kuliah baru,

dan apakali perlu ditambah jam praktikum mengingat Diploma III

idealnya memiliki bobot 60% dari kurikulum berbentuk praktik.

Berdasar hasil angket dapat diketahui hasil sebagai bahwa

42,86%o mahasiswa Program Diploma III Pemasalan berpendapat

bahwa tidak ada mata kuliah yang tidak perlu ditempuh karena

kurang sesuai. Sejurnlah 57,14% belpendapat mata kuliah kurang

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di antaranya mata kuliah

Ilmu Alamiah Dasar. Dasar-dasar Ilmu Sosial. dan Ekonomi

Kerakyatan.

Mata kuliah -v-ang perlu ditar.nbahkar.r agar sesuai deugan

kebutuhan dunia ke|ja di antarauya yaitu Puhlic ,lpeaking dan

lv{etodotogi Riset Peurasaran. Dalam kailanr.rl'a dengan

perranrbahirn .iutttlrrlt .irrnr praktikLrrl. 51 -14% nrahasislir

mellganggal:r tidak i.li:iu rtterratttlrah iattr ltraktikum. seclang
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42,86% mahasiswa menganggap bahwa mata kuliah praktikum

pellr"r ditingkatkan rner.r jadi 3 sks.

B. Pcmbahasan

Persepsi mahasiswa Progranr D III Akuntansi, Sekretari dan Pemasaran

terhadap kesesuaian kurikulurn dengar-r kebutuhan dunia kerja dapat dikatakan

positif. Artinya sebagian besar mata kuliah sudah sesuai dengan kebutuhar.r

dunia kerja dalam hal membentuk keterampilan konseptual, berhubungan

dengan olang lain. teknis, membuat keputusan, dan tlanajemen waktu. Hal

ini sesuai dengan teori Mafiha bahwa karaktelistik lulusan hendaknya

r.nencen.ninkan kebutuhan dunia kerja. Lebih lanjut hasil penelitian ir.ri sesuai

dengan pernyataan lltida Yasar (2009) bahwa pelaksar.raan pendidikar.r harus

sesuai (link crnd tlxatch) dengan kebutul.ran dunia kerja.

Kesesuaian kurikulum Program Diploma Akuntansi dengan kebutuhan

dur-ria kerja tergolong sesuai dalam hal membentuk keterampilan konseptual

79.31% sesuai, keterampilan berhnbungan dengan orang lain 82,76% sesuai.

keterampilan teknis 62.529lo sesuai. kelerampilan membuat keputusan 86,2 Jol,

sesuai. dan lteterampilan r.nembuat keputusan 58.6290 sesuai. Jika diamati

nraha kesesuaiau kurikulum Proglanr Diploma III Akuntansi dalam

nrenghasilkan profil lulusan vang berketeranrpilan sesr-rai deng:rn kebutr:h:ur

dulia kclja sudah sesuai. Seclangl::rn rinlrrk kescsr-triar nrala kuliah. .1l.llllli,

nrahasisr,r'a nrcnganggrrp scsuai sehingL-t prrlLr Jiikuti. 75.86'% menganggap

ticlak pcllu utcnaurbah nrirta kuliah r\1,ii.r kuiialr rlnu pctlu ditanrbahkan

adalah l)r'aktikLrnr .'\Liclitinl. .\...::tinr. K,';:::'Liirr' \s..r'ti.rltsi. KonrpLrter'. l:tiltr
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Bisnis, Akur.rtansi Syariah, dan Sotfskill dalam Organisasi). Praktikurn tidak

perlu ditan.rbah, hanya elektivitasnya saja perlu ditingkatkan.

Kesesuaian kurikulum Program Diploma Sekretari dengan kebutuhan

dunia ke{a tergolor.rg sesuai dalam hal rnembentr"rk keterampilan konseptual

57.14% sesuai, keterampilan berhubungan dengan orang lain 50% sangat

sesuai dan 5070 sesuai. keterampilan teknis 57.14% sesuai, keterampilan

membuat keputusan 78,57% sesuai, dan keterampilan membuat keputusan

7l .43%o sesuai. Jika diamati maka kesesuaian kurikulul Program Diploma III

Sekterari dalanr menghasilkan profil lulusan yang berketerampilan sesuai

dengan kebutuhan dunia kerja sudah sesuai. Sedangkan untuk kesesuaian

mata kuliah, 64.290lo r.r.ral.rasiswa menganggap sesuai sehilgga perlu diikuti,

28.579lo nenganggap tidak perlu menambah mata kuliah (Mata kuliah yang

perlu ditarnbahkar.r adalah Adn.rinistrasi Perkantoran, Teknologi Perkantoran,

Aplikasi Komputer. Stenoglafi. Perialaran Dinas/Bisnis. dan Kearsipan).

Pral<tikurn perlu ditambalr antar 2 .iam pelminggu, 1- 4 bulan hingga diubah

rlenladr i sJts.

Itesesuaian kurikuir-rm I'rogram Diplor.na Pemasaran clengarl kebutuhan

dunia kerja tergolong sesr.rai dalarr hal membentuk ketelatnpilatt konseptual

69.2:l'2o cukup sesuai. keterampilan berhubLrngarr dcngan olang Iain 50%o

sangat sesLrai clan -5 0'2i, sestLai. k!'terantpillln tclinis -i7.149o sesuai.

keteriinrpilan nlertlttu2rt ke'ptttttsatt 78.57",:t:tr:ri- J:tll lietetanlpillu tllet.Ilbttat

keputusan 71.'fl')i, scsLrai. .lilia diirrrrlti nrrlk-r ki.c.tt;ti;ttr ktrr-ikulum l'rogratt.t

Diplonra Ill I'etttaslttan dirlrril-. t'tlr:tl-:l-i.L:ii^.rit 1li,'irl Ittlt-tsittl Yxng
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berketerampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sudah sesuai.

Sedangkan untuk kesesuaian mata kuliah, 42,86% mahasiswa menganggap

sesuai selringga perlu diikuti, 71,43ok menganggap tidak perlu menambah

rnata kulial-r ( Mata kuliah yang perlu ditambahkan adalah Puhlic Speaking

dan Metodologi Riset Pemasaran). Dalam kaitannya dengan praktikum

sejumlalr 57,14o/o nahasiswa mengganggap sudah cukup jamnya, sedang

42,86% mahasiswa merganggap perlr"r ditambah l-ringga n-renjadi 3 sks.



BAR V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

l. Kurikulum Program Diploma III Akuntansi sesuai dengan kebutuhan

dunia kerj a dalam membentuk keterarnpilan konseptual 79,31% sesuai,

ketelampilan berhubungar, dengan orang lain 82,76% sesuai,

ketelarrpilan teknis 62,52Vo sesuai, keterampilan membuat keputusan

86,21% sesuai, dan keterampilan urembuat keputusan 58,62% sesuai.

Sedangkan untuk kesesuaian mata kuliah, 41"38% mahasiswa

menganggap sesuai sehingga perlu diikuti. Praktikum tidak perlu

ditambah, hanya efektivitasnya saja per'lu ditingkatkan.

2. Kesesuaian kurikulum Program Diploma lll Sekretari dengan kebutuhan

dunia keria tergolong sesuai dalam hal rnenrbentuk keterarnpilan

kor-rseptual 57.14% sesuai, keterampilan berhubungan dengar.r orang lain

5070 sangat sesuai dan 5070 sesuai. keterarnpilan teknis 57,1470 sesuai.

keterar.r.rpilar.r urembuat keputusan 78.57% sesuai. dan keterampilatr

membuat keputusau T l ,43% sesuai. Sedangkar.r untltk kesesuaian mata

kuliah. 64,29%o mairasiswa n.renganggap sesuai sehingga perlu diikuti.

Praktikum pellr,r ditambah antar l. .iar'r.r pe t'uingutt. )- '1 t'ulan )ringgil

diubah nienjadi 3 sks.

44
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3. Kesesuaian kurikulum Program Diploma III Pemasaran dengan

kebutul-ral dunia kelja telgolong sesuai dalarn hal membentuk

kelerarnpilan konseptual 69,249o cukup sesuai, keterampilan

berhubungan dengan orang lain 50% sangat sesuai dan 50% sesuai,

keterampilan teknis 57,14% sesuai, keterampilan rnembuat keputusan

78,57% sesuai, darr keterampilan membuat keputusan 7l ,43% sesuai.

Sedangkan untuk kesesuaian mata kuliah, 42,86% mahasiswa

menganggap sesuai sehingga perlu diikuti. Dalam kaitannya detlgalt

praktikum sejumlah 57,\4Yo maiasiswa mengganggap sudah cukup

jamnya, sedang 42,86% mahasiswa mengallggap perlu ditambah hingga

menjadi 3 sks.

B. Saralr

1. Evaluasi kurikulum sebaiknya diadakan setiap tahun meski perubahan

mendasar tidak pellu dilakukan setiap tahun. t.neirgiugat perkembangat.t

dunia keria yang pesat, sehingga perguruarl tinggi tidak kehilangan

relevansi dengan dunia kerja.

2. Untuk pengembangan kurikuh-rtl,

stakeholdel, sehingga link ancl match

drrrria kclja nrenjadi lebih tirrggi.

sebaiknya prodi melibatkan

antara perguruan tinggi deugan
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Pasal 6

Bea Materai

Bea materai yang diperlukan untuk surat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK

KEDUA
Pasal 7
Sanksi

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas selesainya pelaksanaan kegiatan Penelitian

Berbasis Keilmuan/keahlian Dosen Fakultas Ekonomi UNY Kampus wates, Tahun 2012

dalarniangwaktu5(lima)bulandanapabilamelampauibatastelsebutdikenakandenda
keterl#blta' sebesar l0/6e (satu permil) setiap hari keterlambatan dengan denda

maksimal sebesar 5o% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 8

Lainlain

Segala sesuatu yang belufr diatur dalam Surat Perjanjian atau perubahan-perubahan yang

dip"andang pertu oletr kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian

Tambahai (Adde'dum) dan 
'rerupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat

Perjanjian.

Pasal 9
PenutuP

(a) Surat perjanjian ini disusun dalam rangkap 6 (enam) bennaterai cukup dan rnasing-

masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama

(c)HalialyangbelunrdiaturdalamsuratPerjanjianiniditentukanolelrkeduabelalr
pihak seoara musyawarah

PIHAK KEDUA
Dosen Peneliti

Ani Widayati,M.Pd
NIP 19730908 200112 2 001

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengelola

Penanggungjawab Kegiatan

lh,M.Kes
r9571012 198502 r001

,s"/"irKd)i\$-
ikw#iffi
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KAMPUS WATES
Alamat : Jalan Bhayangkara No. 7 Wates, Kulon Progo, yogyakarta

Telepon/Fax : (0214) 773906

BERITA ACARA SEMINAR AKHIR PENELITIAN

Pada hari i.r . )a.1219.. .. ... ranggal . .2.V.. ausun....N.e.y.:.yY:.r...........tahun 2012 terah
diselenggarakar.r Seminar Akhir Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates tahun
2012.

rudul penelirian ,....(.e..r.(svq..r.er.. ....Sgli.hyiq.g.....d"yt .h:.?* y.hly.. &y rq ,

ot
....Y.g:.*+: t ny...,...&1......9.e-kr.r tn.r.i. . . Unr y? t 5 i +tu\ $€c, e o

r./ "'' "" '-\J" """'
. .. J.c.g. 1.6ka.rt.e............. ........

KetuaTim'.....;;;"i;;;;Ln...k..
Tempat seminar UNY Kampus Wates dihadiri oleh sejumlah......l.Y........orang.

Nama Moderator yang bertugas.....M fr--.$..*.g.t ft- . .. .

...1 .....99..t.u..sr k.qr.....k.l.e r.*nr.q.r b.r.....+*kr:.L... df..T 1:\.....ff..U.!.?4!.r..y............. .....

..2.....Irluy*^ yy.r.lh.hu.\i4h ..14*k. t"-t1t-...r1.1^"".[h-. ftp u;1.r.H.ME

...........*sv qi, .di 9s(k. *Vva......9:Q!*5Lnt

", u"'*i."; lr; 
-r,"*'rli;,0;-,',,' 

i;=;;;" ;i;i lr, *r,lri *,ir,'"tu* 
'

(4. Ap " lc,-.rl L,,^t" a-n *rr.,rr,.z, Ur r-a 
"r...<ir.,,1,,- 

Jt otal"A l.at t>,V"tt 1

...,:-.....[+-l*"15lt:\y^ ..1q.+U-.: -{.,6l"irk J- +r^.p-l- tl".1, $"rLso lo^n lo*.j..
itt, itf"at^ tt^; I ' 1"" " ""r"''

Nn \6to7tz 48301 \oot
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hal-hal yang diperoleh sebagai simpulan dari seminar:
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{erc124(Fhkultas\/,</

/'/\



t.

Dengan J udul

DAFTAR HADIR
Dlm.Keg. Seminar Hasil Penelitian UNY Kampus Wates

Vo y111*-;^* [*ju-'t" T. so: .\W}'llo5 tlprp :

Wates, 23 November 2012

Sekretaris"€4-

kt*i;
No Nama Gelar Tandartangan/'.J

1 h -l',Lq ,hlr /), /rk , \1414
2

I

2

.)
3

4 Dapa n, M. Kes /t4.&. o frt>
5 R. Su na rd ia nta, M. Kes 5/,,/
6 Djihad Hisyam,M.Pd /4ra. -^,u F^
7 S udarma nto, M. Kes ,0fi
B Hidayati,M.Hum u&
o Supartinah,M Hum ,'rk1n

'10 Murtiningsih, M. Pd

11 Bambang Saptono,M.Si 11 W
12 lkhlasul Ardi N ugroho,lvl. Pd

J2.

13 Rosidah,M.Si /4{ ,, /)-
14 Ani Widayati,M.Pd ,oal,.
15 Fa rlia nto, S E 15 ./

)-v,-_
.- ()

16 Amat Komarl.M.Si
' )-{,..
,nt-i\V

17 S riawa n, M. Kes r(
r
L

'18 Sri Mawarti,M.Pd 18.

19 F. Suharjana,M. Pd rs\W=-
20 2A

Ketua



I(EMENTERIAN P[NDIDIKAN DAN I(EI]UDAY/\AN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAI(ARTA

I'AMPUS WATES
Alamat: Jalan Bhayangkara No.7 Wates, Kulon Progo, Yogyal(arta

Telepon/Fax | (0274) 773906

L Nanra Penelitiaa

2. Jurusan

3. Fakultas

4. Status Penelitian

5. Judul Penelitian

6. Pelaksanaan

7. Tenpat

8. Dipimpin oleh

9. Peserta yang hadir

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAI, PENEI,Il'IAN

10. Hasii Sen.rinar'

Setelah mempertimbangkan per.ryajian, penjelasan, argumentasi, serta sistenatika dan tata

tulis, seminar berkesimpulan : Ploposal penelitian tersebut diatas:

a. Diterima,tanparevisi/pembenahan

/b.) Diterima densan revisi/oernbenahan

c. Dibenahi ulrtuk diseminarkan ulang

11. Catatan

Ketua S idang,

E, ffiu*u .SK5
NIP ilf ? ncr '1\L';> 

1 o" Y'

I

I
l

Mengetahni,

BP Per.relitian...

NIP. t3 fB oB 9o 14qoi r o' t



DAFTAR FIADIR
Dlm.Keg. Seminar Penelitian UNY Kampus Wates

Hari : Senin, Tgl.2 Juli 2012

; Nriilr

1 Bambang Priyonoadi,M.Kes Wakil Dekan I FIK
1

2 Cholisin,M.Si Wakil Dekan I FIS
2

Dr. Sugito,l\rl.A Wakil Dekan I FIP
J.

4 Dapan,[,4.Kes Ketua Pengelola , .hh..
R. Sunardianta, M. Kes Sekretaris Bidang 1 ,\[\ / )

6 Djihad Hisyam,M.Pd Sekretaris Bldang 2 'u.#
7 Sudarmanto, M.Kes Sekretaris Bidang 3 ,IA
8 BP. Penelitian FIK t,
o BP. Penelitian FIS

9..

10 BP. Penelitian FIP
10. .

11 Hidayati,M.Hum Penelitian Dosen FIP
11

12 Murtlningsih, M. Pd s.d.a w12.....h.
13 Bambang Saptono, N4.Si s.d. a

13.

14 Supartinah, M, Hum s.d.a /t
tc Djihad Hisyam,M.Pd Penelitian Dosen FIS & FE $*:
lo Rosidah,M.Si s.d.a

16.

17 Ani Widayati,M.Pd s.d.a
17 . ..,n.1

18 Farlianto,SE s.d.a f-
n18....41.1..

19 Sriawan,M.Kes Penelitian Dcsen FIK ,, dft
20 Sri Mawarti,lr4.Pd s.d.a zo.. -!;

F. Suharjana, N4. Pd s.d.a 21we-off
22 22...

Sekretaris Sidang, Ketua Sidang,

-hut -- -v
f,Lao,-4'oa h

td^
t, )-^ , tn 1cd

q n]6 J ?a % &c>J /ad /

. /r" . 14


