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ABSTRAK 

 

Prof. Dr. Wuradji, MS. Studi Penelusuran Lulusan Program Studi   Manajemen Pendidikan Program 

Pascasarjana   Universitas Negeri Yogyakarta,  UNY, 2010 

 

Penelitian berjudul Studi Penelusuran Lulusan Program Studi   Manajemen Pendidikan 

Program Pascasarjana  Universitas Negeri Yogyakarta ini bertujuan untuk mengetahui pendapat 

dan kondisi lulusan Prodi MP PPs UNY selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran,  

kendala yang dihadapi selama mengikuti proses pembelajaran, dan penilaian pengguna terhadap 

kinerja lulusan Prodi S2 MP PPs UNY. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi 

Prodi MP PPs UNY dalam melangkah ke depan. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelusuran (tracer study) dengan pendekatan 

deskriptif kuantitatif.  Data dipaparkan sebagaimana adanya kemudian diberikan penilaian yang 

bersifat kualitatif. Responden penelitian adalah: (1) lulusan Prodi S2 MP PPs UNY yang sudah 

lulus sekurang-kurang tiga tahun sebelum penelitian ini dilakukan, dan (2) pengguna lulusan 

yang merupakan atasan dari lulusan Prodi S2 MP PPs UNY.   Data dikumpulkan menggunakan 

angket yang dikirimkan langsung ke alamat lulusan dan pengguna. Setelah diisi, daftar 

pertanyaan dimaksud dikirimkan kembali ke PPs UNY. Ada 35 lulusan dan 30 pengguna yang 

mengirimkan kembali angket yang sudah diisi. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sebagian besar mahasiswa Prodi MP dapat 

menyelesaikan studi tepat waktu yaitu dua tahun, sedangkan tesis dapat diselesaikan dalam rentang waktu 

antara 2-6 bulan, (2) kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tesis pada umumnya terkait dengan 

waktu bimbingan dan konsultasi dengan pembimbing, (3) sebagian besar responden menyatakan tingkat 

kebaruan materi kuliah, muatan kurikulum,dan kedalaman materi perkuliahan termasuk baik, (4) kualitas 

dosen MP dinilai baik, (5) hampir seluruh responden menyatakan bahwa layanan administrasi dan 

layanan internet termasuk bagus, (6) koleksi buku perpustakaan dinilai cukup lengkap oleh mahasiswa, 

(7) pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kuliah di Prodi MP bermanfaat dalam 

mendukung pekerjaan mereka, (8) sebagian besar alumni menaruh harapan agar segera dibuka program 

S3 Manajemen Pendidikan  karena banyak alumni yang berkeinginan untuk melanjutkan studi, (9) 

pengguna lulusan Prodi S2 MP pada umumnya berpendapat bahwa lulusan Prodi S2 MP PPs UNY 

menunjukkan kinerja yang baik di tempat kerja. 

 
 

 

 

Kata kunci:lulusan, kinerja,  
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Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penelitian yang berjudul: Studi Penelusuran Lulusan Program Studi  Manajemen Pendidikan Program 
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kesempatan ini, yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.    
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BAB I 

      PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Dari waktu ke waktu dunia pendidikan senantiasa dihadapkan pada sejumlah 

permasalahan yang nyaris tak terpecahkan. Hal ini disebabkan oleh karena dinamika 

kehidupan manusia dan masyarakat itu sendiri berkembang sangat cepat,  demikian juga 

perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga tuntutan akan kompetensi individu senantiasa 

berubah dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kompetensi individu 

merupakan produk dari proses pendidikan yang dialaminya. Secara garis besar permasalahan 

pendidikan di Indonesia sampai dengan awal tahun 2000-an dapat dikelompokkan menjadi 

tiga: 1) pemerataan pendidikan dan perluasan akses, 2) peningkatan mutu, relevansi, dan 

daya saing, dan 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.   

Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik 

melalui kebijakan yang bersifat makro maupun mikro. Berbagai upaya tersebut ternyata 

belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Khusus terkait dengan persoalan 

relevansi, hingga awal tahun 2000 masih belum terwujud situasi yang menunjukkan adanya 

keterkaitan yang erat antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, padahal antara keduanya 

seharusnya terjalin kerjasama yang sinergis.  Dunia pendidikan seakan-akan berjalan sendiri, 

tanpa merisaukan kebutuhan dunia kerja. Demikian juga dunia kerja seolah berjalan sendiri 

tanpa harus besinggungan dengan dunia pendidikan. Rendahnya relevansi tersebut tidak 

hanya terjadi pada tingkat sekolah menengah tetapi juga perguruan tinggi (PT). Untuk level 

perguruan tinggi, dapat dilihat misalnya dari banyaknya lulusan PT (sarjana) yang 

menganggur. Dari tahun ke tahun angka pengangguran terdidik semakin bertambah. Fakta ini 

tentu sangat memprihatinkan dan sekaligus disayangkan, karena sebenarnya bangsa 

Indonesia masih sangat memerlukan tenaga terdidik dalam jumlah besar untuk melanjutkan 

pembangunan dan meningkatkan kemampuan bangsa dalam memasuki persaingan global.  

Persoalan pengangguran tersebut antara lain disebabkan oleh kurang sesuainya 

kompetensi yang dimiliki lulusan dengan tuntutan dunia kerja. Dengan kata lain, keterkaitan 



 

 

antara program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan 

kebutuhan dunia kerja, masih rendah. Kondisi seperti itu menimbulkan dampak negatif 

berganda. Di satu sisi  masyarakat dan pemerintah harus mengeluarkan biaya pendidikan 

yang sangat besar tertapi di sisi yang lain kompetensi yang dimiliki lulusan ternyata tidak 

sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dengan kata lain terjadi ketidakefektifan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

Untuk mengetahui tingkat relevansi antara program pendidikan yang diselenggarakan 

oleh sebuah lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi) dengan  kebutuhan lapangan, 

maka diperlukan kajian terhadap lulusan yang dihasilkan. Dari studi penelusuran seperti itu 

akan diperoleh berbagai informasi penting, antara lain kebutuhan riil yang diperlukan dunia 

kerja, kekurangan yang dimiliki lulusan, kelemahan kurikulum yang selama ini digunakan, 

dan harapan alumni terhadap almamaternya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan ke 

depan.   

Sejak program pascasarjana UNY menyelenggarakan program studi Manajemen 

Pendidikan (MP) tahun 1995 hingga saat ini (tahun 2009) belum pernah dilakukan studi 

penelusuran lulusan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja 

lulusan di ‟lapangan‟ dan mendapatkan berbagai informasi penting yang diperlukan dalam 

rangka mengembangkan program studi ke depan.      

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi 

berbagai permasalahan terkait dengan lulusan yang sudah dihasilkan oleh prodi MP PPs 

UNY. Permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Minimnya informasi tentang kinerja lulusan MP sejak prodi MP PPs UNY 

menghasilkan lulusan.  

2) Belum tersedia data tentang jenis-jenis pekerjaan yang diperoleh lulusan MP PPs 

UNY. 

3) Belum diperoleh data tentang penyebaran lulusan prodi MP PPs UNY, baik 

berdasarkan bidang pekerjaan yang diperoleh maupun penyebaran secara geografis. 

4) Belum diperoleh informasi tentang kompetensi yang diperlukan lapangan/dudi bagi 

lulusan MP.  



 

 

5) Belum diperoleh informasi tentang kesesuaian kompetensi lulusan MP dengan 

kebutuhan lapangan.  

6) Belum diperoleh informasi tentang kendala yang dihadapi lulusan dalam 

memperoleh pekerjaan. 

7) Belum diperoleh informasi tentang kendala yang dihadapi lulusan dalam 

mengembangkan diri setelah lulus dari prodi MP.  

8) Potensi yang ada di lapangan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

mengembangkan prodi MP PPs UNY. 

9) Bagi mahasiswa yang semula sudah bekerja, belum diperoleh informasi tentang 

nilai tambah yang diperoleh setelah menyelesaikan studi di prodi MP dalam rangka 

mengembangkan karirnya.  

10) Banyaknya lulusan MP yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki. 

 

3. Pembatasan Masalah 

Berbagai masalah yang teridentifikasi di atas, tidak mungkin semuanya terpecahkan 

melalui  satu kali penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini masalahnya dibatasi pada 

persoalan minimnya informasi tentang kondisi dan kinerja lulusan MP setelah menyelesaikan 

studi di prodi MP PPs UNY. 

4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka persoalan yang diteliti melalui studi ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana kondisi lulusan selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran di 

Prodi MP PPs UNY? 

b. Kendala apa saja yang dihadapi lulusan selama mengikuti proses pembelajaran di 

Ptodi MP PPs UNY? 

c. Bagaimana penilaian pengguna terhadap kinerja lulusan Prodi S2 MP PPs UNY?  

 



 

 

5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

a. Kondisi lulusan selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran di Prodi MP PPs 

UNY. 

b. Kendala apa saja yang dihadapi lulusan selama mengikuti proses pembelajaran di 

Ptodi MP PPs UNY. 

c. Penilaian pengguna terhadap kinerja lulusan Prodi S2 MP PPs UNY. 

 

6. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan kajian dalam 

rangka pengembangan bidang manajemen, khususnya manajemen pendidikan. Sementara 

itu secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi prodi MP PPs UNY 

dalam membuat kebijakan terkait dengan proses pembelajaran, penetapan muatan 

kurikulum, dan pemberdayaan lulusan MP ke depan.  

  



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Studi Penelusuran 

Penelusuran lulusan (tracer study) merupakan bagian penting dari aktivitas sebuah 

lembaga pendidikan. Melalui penelusuran lulusan akan diperoleh berbagai informasi penting 

yang sangat bermanfaat bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan, bagi para lulusan, dan juga 

lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Tracer study 

memungkinkan sebuah lembaga pendidikan melacak kondisi lulusan yang dihasilkan dan dari 

informasi yang diperoleh dapat diambil berbagai kebijakan dan tindakan yang  memberikan 

manfaat bagi para lulusan dan bagi pengembangan lembaga yang bersangkutan.   Salah satu 

manfaat penting dari penelitian tracer study adalah diperolehnya informasi tentang relevansi 

program pendidikan yang diselenggarakan dengan kebutuhan lapangan. Menjamin adanya 

relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan lapangan merupakan keharusan bagi 

setiap lembaga pendidikan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi, dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global. 

Finch, dkk (Patni Ninghardjanti, 1999: 43) mengemukakan bahwa studi penelurusan 

bertujuan untuk mengetahui mobilitas tamatan dan kepuasan tamatan terhadap pekerjaannya. 

Mobilitas tamatan dapat dilihat dari mobilita karir, baik secara vertikal maupun horizontal. 

Mobilitas karir secara vertikal dapat ditelusuri melalui jenjang jabatan pekerjaan yang diperoleh 

tamatan sedangkan mobilitas horizontal ditelusuri melalui banyaknya tamatan yang melakukan 

perpindahan tempat kerja. Berdasarkan hasil penelusuran lulusan, sekolah dapat melakukan 

berbagai tindakan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sekolah yang bersangkutan. 

Pemanfaatan hasil studi penelusuran juga memungkinkan sekolah melakukan perubahan dan 

penyesuaian sehingga sustainabilitas sekolah lebih menjamin.  

Slamet PH (1993) mengemukakan bahwa studi penelusuran bertujuan untuk mengetahui: 

sejarah karir tamatan, status karir/pekerjaan tamatan, dan penilaian tamatan terhadap program 

pendidikan atas dasar pengalaman kerja mereka. Meyer, dkk. (Patni Ninghardjanti, 1999: 44) 



 

 

mengklasifikasi tujuan studi penelusuran menjadi tiga hal: 1) untuk memperbaiki pengajaran dan 

pembelajaran di sekolah, 2) untuk membantu alumni dalam mencari pekerjaan, dan 3) untuk 

mengumpulkan informasi penting sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki program.  

B. Kinerja  

Studi penelusuran juga dimaksudkan untuk mengetahui penampilan (antara lain berupa 

kinerja dan produktivitas) lulusan setelah mereka terjun ke masyarakat. Banyak faktor yang 

mempengaruhi penampilan  seseorang.  Bernadin & Russel (Suwardjo, 2003: 26) 

mengemukakan bahwa produktivitas seseorang dipengaruhi oleh faktor penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkahlaku pekerja dalam organisasi. Penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta dimilikinya sikap dan tingkahlaku yang 

positif,  menyebabkan seseorang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Demikian juga 

sebaliknya. Faktor-faktor tersebut sebagian besar terbentuk ketika seseorang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan sebelumnya. Itu berarti bahwa proses pembelajaran yang baik di 

sekolah, mampu membekali lulusan sehingga yang bersangkutan memiliki produktivitas yang 

tinggi. 

Sementara itu, menurut Sutalaksana (Suwardjo, 2003: 26) kinerja seseorang dapat 

dibedakan menjadi dua: faktor diri dan faktor situasional. Faktor diri mencakup sejumlah aspek 

antara lain: bakat, minat, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan motivasi; sedangkan 

faktor situasional adalah faktor yang berasal dari luar orang yang bersangkutan misalnya faktor 

fisik pekerjaan. Dari paparan di atas nampak bahwa faktor pendidikan yang diperoleh seseorang 

ikut menentukan penampilan seseorang setelah yang bersangkutan terjun ke masyarakat.   

Khusus terkait dengan perkembangan karir seseorang,  pendidikan yang diperoleh 

sebelumnya juga sangat  menentukan. Yang dimaksud dengan karir menurut Flippo (1985: 248) 

adalah “.. a sequence of separate but related work activities that provide continuity, order, and 

meaning in a person life” (pekerjaan yang terdiri dari sejumlah aktivitas terpisah namun 

berurutan dan saling terkait, yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan bermakna dalam 

kehidupan seseorang).   Sedangkan menurut Cascio & Awad (1981: 273) istilah karir mencakup 

tiga pengertian sebagai berikut: 

1. Career as a sequence of promotions for lateral transfer to more responsible jobs or to 

better location within or across a work-related hierarchy during a person’s work years; 



 

 

2. Carees as referring to those occupations to provide a clear pattern of systematic 

advancement a carrer ladder, or path; 

3. Carrer as a person’s job history, a series of positions held over an entire work life.  

 

  Pendidikan seseorang, dalam arti pengalaman yang diperoleh selama mengikuti proses 

pembelajaran, ikut menentukan perkembangan karir di masa mendatang. Dengan kata lain, 

terdapat relevansi yang tinggi antara pendidikan dengan karir seseorang.  

C. Pengembangan Organisasi 

Konsep Pengembangan 

Dalam penggunaan sehari-hari, istilah pengembangan sering digabungkan dengan penelitian 

sehingga menjadi penelitian dan pengembangan organisasi. Hal ini dapat dimengerti karena 

pengembangan organisasi  memang erat kaitannya dengan aktivitas penelitian sehingga masuk akal 

apabila kedua kegiatan tersebut digabungkan. Pada sejumlah organisasi, aktivitas tersebut ditangani oleh 

bagian khusus yang sengaja dibentuk untuk itu. Istilah yang digunakan untuk menamakan bagian tersebut 

bermacam-macam. Di Indonesia, sebutan yang banyak digunakan ialah bagian penelitian dan 

pengembangan organisasi (balitbang). 

Dari studi tentang organisasi dijumpai berbagai batasan tentang istilah pengembangan organisasi. 

Pada umumnya orang mengartikan pengembangan organisasi sebagai konsep yang menunjuk kepada 

proses penyiapan dan pengelolaan perubahan melalui penerapan ilmu tingkahlaku (behavior science). 

Sementara itu Rush (Gibson, J.L. et.al., 1988: 693-694) mendefinisikan pengembangan organisasi sebagai 

salah satu proses perubahan kebudayaan, sistem, dan tingkha laku organisasi yang dilakukan secara 

terencana, terarah, dan sistematik, guna meningkatkan keefektifan organisasi dalam memecahkan 

problem-problem yang timbul dan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Organization 

develompent is planned, managed, systematic process to change the culture, systems, and behaviour of an 

organization, in order to improve the organization’s effectiveness in solving its problems and achieving 

its objectives). Jadi sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang mencirikan pengembangan organisasi, 

yaitu : 

a. Bahwa pengembangan organosasi merupakan suatu proses perubahan. 

b. Perubahan tersebut dilakukan secara sengaja, artinya memang dikendaki dan direncanakan. 

c. Proses tersebut bertujuan meningkatkan keefektifan organisasi. 

Secara lebih terinci, Beer (Minner, 1985: 321) mengemukakan bahwa pengembangan organisasi 

merupakan suatu proses pengumpulan data, diagnosis, perencanaan tindakan, intervensi dan perubahan, 



 

 

serta evaluasi hasil, yang diterapkan pada keseluruhan organisasi atau sebagian dari komponen-

komponennya. Proses itu dimaksudkan untuk : 

a. Meningkatkan integrasi dan keserasian antar struktur, proses strategi, orang, dan budaya 

dalam organisasi 

b. Mengembangkan kretivitas pemecahan masalah organisasi. 

c. Mengembangkan kemampuan organisasi dalam memperbaharui diri sehingga sanggup 

menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi diluar organisasi (faktor eksternal). 

 

Tujuan Pengembangan Organisasi 

Secara tidak langsung pada uraian di depan telah disinggung tujuan program pengembangan 

organisasi. Tujuan tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) meningkatkan 

keefektifan organisasi, dan (2) meningkatkan kepuasan kerja bagi para anggota. French (Matteson, 1989: 

510) mengemukakan tujuan pengembangan organisasi secara lebih rinci, yang meliputi : 

a. Mempertinggi tingkat kepercayaan dan dukungan diantara para anggota organisasi. 

b. Menumbuhkan konflik sehingga mencapai tingkat optimal dalam memecahkan masalah 

organisasi, baik dalam maupun antar kelompok. 

c. Menciptakan kondisi yang memungkinkan anggota memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan tertentu sehingga memperkuat kewenangan resmi yang diperolehnya lewat jalur 

formal. 

d. Mempertinggi tingkat keterbukaan komunikasi, baik yang bersifat horizontal, vertikal 

maupun diagonal. 

e. Mempertinggi tingkat antuisiasme pribadi dan kepuasan anggota dalam organisasi. 

f. Menemukan pemecahan problem secara terpadu. 

g. Mempertinggi rasa tanggung jawab anggota baik dalam kedudukannya sebagai pribadi 

maupun kelompok, dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 

Jika diperhatikan, apa yang dikemukakan French di atas ternyata banyak berhubungan dengan 

faktor manusia dalam kedudukannya sebagai anggota organisasi. Dengan demikian dapat dikemukakan 

bahwa pengembangan organisasi merupakan upaya peningkatan keefektifan organisasi dengan penekanan 

pada faktor manusianya. 

Asumsi Dasar dalam Pengembangan Organisasi 

Program pengembangan organisasi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan jika kondisi 

yang dihadapi sesuai dengan asumsi-asumsi berikut : 



 

 

a.  Asumsi tentang individu  

 Pada umumnya individu memiliki dorongan untuk tumbuh dan berkembang; dan 

dorongan tersebut dapat dipenuhinya lewat lingkungan yang mendukung serta 

menantang. 

 Pada umumnya individu ingin dan mampu memberikan sumbangan dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi, jauh lebih besar dari yang dimungkinkan oleh lingkungan 

organisasi. 

  b.  Asumsi tentang individu dalam kelompok. 

 Pada umumnya individu ingin diterima sebagai anggota kelompok dan berorientasi 

pada sekurang-kurangnya satu kelompok, misalnya kelompok kerja dan keluarga. 

 Salah satu kelompok yang secara psikologis relevan bagi sebagian besar orang ialah 

kelompok kerja (kelompok tempat mereka bekerja), termasuk di dalamnya teman-teman 

sejawat dan atasan. 

 Pada umumnya orang memiliki kemampuan yang cukup besar untuk meningkatkan 

keefektifan dalam membantu kelompoknya memecahkan problem yang dihadapi dan 

bekerjasama secara efektif di dalamnya. 

 Untuk mengoptimalkan keefektifan suatu kelompok, pimpinan tidak dapat 

melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya pada semua situasi dan waktu; dan 

seluruh anggota kelompok harus saling membantu satu sama lain dengan menunjukkan 

tingkahlaku dan kepemimpinan yang efektif. 

 

c.    Asumsi tentang individu dalam organisasi sebagai suatu system. 

 Organisasi cenderung dicirikan oleh adanya kerancuan saling ketergantungan kelompok 

kerja, dan kurang jelasnya fungsi penghubung yang dimiliki oleh pengawas maupun 

pimpinan yang lain. 

 Apa yang terjadi dalam organisasi sebagai keseluruhan mempengaruhi kelompok-

kelompok kecil yang ada di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, apa yang terjadi pada 

kelompok-kelompok kecil mempengaruhi organisasi secara leseluruhan. 

 Apa yang terjadi pada salah satu bagian organisasi (yaitu aspek-aspek: sosial, teknologi, 

maupun administratif) mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh bagian lain. 

 Budaya yang ada pada kebanyakan organisasi cenderung menekan perasaan anggota 

dalam memandang sesama rekannya, organisasi, dan diri mereka sendiri. 

 Perasaan yang tertekan tersebut mempengaruhi cara pemecahan masalah, pertumbuhan 

pribadi, dan kepuasan kerja anggota. 



 

 

 Tingkat kepercayaan, dukungan, dan kerjasama antar pribadi pada kebanyakan 

organisasi jauh lebih rendah dari yang diperlukan organisasi. 

 Strategi  „menang-kalah‟ (win-lose) dalam memecahkan problem organisasi bukan 

merupakan strategi optimal yang menguntungkan untuk jangka panjang, meskipun pada 

situasi-situasi tertentu cocok diterapkan. 

 Pemecahan problem secara terpadu dapat dilakukan dengan frekuensi yang jauh lebih 

tinggi dari pada yang senyatanya dilakukan oleh kebanyakan organisasi. 

 Pandangan bahwa faktor perasaan merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi 

cenderung membuka jalan bagi pengembangan tujuan, kepemimpinan, komunikasi, 

pemecahan masalah, kerjasama dalam kelompok, dan moral. 

 Peningkatan penampilan (output) melalui pengembangan organisasi memerlukan 

dukungan berupa perubahan yang tepat dalam hal: penghargaan, kompensasi, latihan, 

penempatan, dan spesialisasi tugas anggota. Pendeknya, dalam keseluruhan sistem 

kepegawaian. 

 

Proses berlangsungnya pengembangan organisasi berjalan di atas berbagai asumsi yang disebutkan 

di atas. Kadar keberhasilan pengembangan organisasi ditentukan oleh tingkat kesesuaian situasi yang 

senyatanya dihadapi dengan situasi yang tergambar dalam berbagai asumsi tersebut. Semakin jauh 

perbedaan antara ke dua situasi tersebut, semakin kecil kemungkinan berhasilnya pencapaian tujuan 

pengembangan organisasi. Sebagai contoh, salah satu asumsi dasar tentang individu mengatakan bahwa  

orang memiliki keinginan dan kemampuan untuk memberikan sumbangan dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi. Jika dalam kenyataannya anggota organisasi tidak memiliki keinginan untuk membantu 

organisasi dalam mencapai tujuannya (meskipun dia sendiri sebenarnya mampu) maka tujuan 

pengembangan organisasi, yaitu meningkatkan keefektifan organisasi, tidak akan tercapai. Atau bisa jadi 

anggota berkeinginan menyumbang pencapaian tujuan organisasi, tetapi karena ia tidak memiliki 

kemampuan untuk itu, maka kondisi ini pun tidak mendukung pencapaian tujuan pengembangan 

organisasi. 

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan karena input 

prodi MP berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian karena sebagian 

besar input berasal dari wilayah DIY dan Jawa Tengah maka sebagian besar responden berasal 

dari kedua wilayah tersebut.      

B. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan studi penelusuran (tracer study) yang berupaya melacak  

kondisi dan kinerja lulusan program studi Manajemen Pendidikan  PPs UNY yang sudah 

terjun  ke masyarakat. Penelusuran dilakukan terhadap alumni yang sudah lulus sekurang-

kurangnya tiga tahun dari waktu pelaksanaan penelitian, dan pengguna alumni yang 

merupakan atasan dari alumni Prodi MP.  Pemberlakuan persyaratan waktu kelulusan  ini 

dilakukan karena salah satu informasi yang dilacak adalah rentang waktu untuk mendapatkan 

pekerjaan setelah lulus. 

 C. Populasi dan Sampel 

    Populasi penelitian ini adalah seluruh tamatan prodi MP sejak pertama kali prodi MP 

menghasilkan lulusan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar 

negeri  antara lain: Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan beberapa negara di Afrika. 

Karena berbagai keterbatasan, antara lain: dana, tenaga, dan teknis pelaksanaan, maka untuk 

kepentingan penelitian ini hanya diambil sebagian di antara mereka, khususnya lulusan yang  

berdomisili di wilayah Indonesia. Di samping pembatasan tersebut, untuk mendapatkan 

informasi sesuai tujuan penelitian, lulusan yang diteliti dibatasi  pada lulusan yang sudah 

tamat  dari Program Studi MP sekurang-kurangnya tiga tahun dari waktu pelaksanaan 

penelitian. Pada penelitian ini sampel diambil secara acak sederhana setelah terlebih dahulu 

diidentifikasi lulusan yang tamat sekurang-kurangnya tiga tahun dari waktu pelaksanaan 

penelitian. Dengan cara itu terambil 50 responden lulusan (alumni) dan 30 responden 

pengguna. Akan tetapi dari jumlah alumni dan pengguna yang terpilih tersebut, hanya 



 

 

sebagian yang mengembalikan angket, yaitu 35  angket dari lulusan dan 30  angket dari 

pengguna.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dikumpulkan dengan angket yang dikirimkan langsung ke alamat 

lulusan dan pengguna lulusan. Alamat lulusan dilacak dengan mencari informasi ke kantor 

PPs. Angket terdiri dari dua jenis: (1) angket untuk lulusan, terdiri dari   

E. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif kemudian dikonversi 

dan disimpulkan ke dalam kesimpulan kualitatif.  

  



 

 

BAB  IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Karakteristik Responden Penelitian 

Responden penelitian terdiri atas 2 kelompok: (1) lulusan (alumni) S2 Prodi Manajemen 

Pendidikan, dan (2) pengguna lulusan. Responden alumni berjumlah 35 orang sedangkan 

responden pengguna berjumlah 30 orang.  Dari segi jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah 

27 orang  (77,14%) sedangkan responden perempuan 8 orang (22,86%), sedangkan dari segi 

usia, sebagian besar responden (62,86%) berusia antara 32-50 tahun, sisanya 37,14%) berusia di 

atas 51 tahun. Dari data yang masuk diketahui bahwa ternyata  seluruh responden (100%) sudah 

bekerja saat yang bersangkutan kuliah pada  Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Program 

Pascasarjana UNY.  

B. Deskripsi Kondisi Alumni 

Data terkait dengan alumni dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: (1) informasi 

ketika masih kuliah, (2) informasi setelah lulus kuliah, dan (3) harapan alumni.  

1. Data Alumni Saat Masih Kuliah 

a. Lama Studi 

Lebih dari separoh responden (51,43%) menyelesaikan studi dalam waktu 2 tahun, 40% 

dalam waktu 3 tahun, dan sisanya (8,57%) dalam waktu 5 tahun.  

b. Penulisan Tesis 

Lama penulisan tesis berkisar antara 2 – 42 bulan. Responden yang menyelesaikan 

penulisan tesis selama 2 bulan ada sebanyak 2,86%. Sebagian besar responden menyelesaikan 

tesis dalam waktu 6 bulan yaitu sebanyak 40%,  dan ada 1 resoponden (2,86%) 

menyelesaikan tesis  dalam waktu 42 bulan. Secara rinci durasi penulisan tesis termuat pada 

Tabel 1.  

 

 



 

 

                       Tabel 1. Durasi Penulisan Tesis S2 Prodi S2 MP 

DURASI PENULISAN TESIS JUMLAH PERSENTASE (%) 

2 – 6 bulan 21 60,00 

7 – 12 bulan 11 31,43 

>12 bulan 3 8,57 

JUMLAH 35 100,00 

 

Digambarkan dalam bentuk pie chart, data durasi penulisan tesis mahasiswa prodi S2 MP 

nampak sebagaimana terlihat pada Gambar 1.  

                     

              Gambar 1. Durasi Penulisan Tesis Mahasiswa Prodi S2 MP UNY 

Tentang manfaat tesis yang disusun, seluruh responden (100%) menyatakan bermanfaat, 

tidak ada satupun responden yang menyatakan kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. 

Sementara itu terkait dengan kendala penyusunan tesis, 48,57% menyatakan tidak ada kendala 

sedangkan sisanya (51,47%) menyatakan ada, terutama terkait dengan waktu bimbingan/ 

konsultasi dengan pembimbing. Di samping itu sejumlah kendala lain juga dihadapi oleh 

responden  diantaranya adalah: kesulitan pengumpulan data,  kesulitan mengatur waktu 

karena masih harus melaksanakan tugas kedinasan, kurang menguasai metodologi penelitian, 

dan soinkronisasi materi dengan dosen pembimbing.   

c. Materi Perkuliahan dan Kurikulum  

DURASI PENULISAN TESIS 

2-6 bulan (60%)

7-12 bulan (31,43%)

Lebih dr 12 bulan

(8,57%)



 

 

Terkait dengan kebaruan materi kuliah yang disampaikan dosen, sebagian besar 

responden menyatakan baik dan bahkan sangat baik. Beberapa diantaranya menyatakan 

cukup. Data tenmtang kebaruan materi kuliah termuat pada Tabel 2.  

                       Tabel 2. Kebaruan Materi Kuliah pada Prodi S2 MP 

KEBARUAN MATERI KULIAH JUMLAH PERSENTASE (%) 

Sangat Baik 9 25,71 

Baik  17 48,58 

Cukup 9 25,71 

JUMLAH 35 100,00 

 

Digambarkan dalam bentuk pie chart, data tentang tingkat kebaruan materi kuliah pada 

Prodi S2 MP nampak sebagaimana terlihat pada Gambar 2.  

                              

Gambar 2. Tingkat Kebaruan Materi Kuliah di Prodi S2 MP UNY 

Kedalaman materi kuliah dinilai baik oleh 91,43% responden, sedangkan 8,57% sisanya 

menyatakan cukup. Sementara itu, muatan kurikulum Prodi Manajemen Pendidikan dinilai 

bagus oleh  85,57% sedangkan sisanya sebanyak 14,43% menyatakan cukup.  

d. Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Kultur Akademik 

Seluruh responden menyatakan bahwa dari segi kualitas,  seluruh dosen MP tergolong 

bagus. Sementara itu dari segi interaksinya dengan mahasiswa, 60% responden menyatakan 

bagus, 20% menyatakan ada satu orang yang tergolong dosen „killer‟ dan 14,29% responden 

KEBARUAN MATERI KULIAH 

Sangat Baik

(25,71%)

Baik (48,58%)

Cukup (25,71%)



 

 

menyatakan ada dosen „killer‟ lebih dari satu. Terhadap kultur akademik PPs UNY, sebagian 

besar responden  (91,43%) menyatakan baik sedangkan  8,57% sisanya menyatakan cukup. 

e. Layanan Administrasi dan Kondisi Ruang Kuliah 

Hampir seluruh responden (94,29%) menyatakan bahwa layanan administrasi termasuk 

bagus, sisanya (5,71%) menyatakan cukup. Sementara itu untuk kondisi ruang kuliah, 85,71% 

responden menyatakan memadai, 11,43% menyatakan cukup, dan 2,86% menyatakan kurang.  

f. Layanan Perpustakaan dan Internet 

Koleksi buku perpustakaan dinilai lengkap oleh 71,43% responden, 22,86% responden 

menyatakan cukup, dan 5,71% menyatakan kurang. Terhadap layanan perpustakaan, 91,43% 

responden menyatakan baik, dan 8,57% sisanya menyatakan cukup. Sementara itu untuk 

layanan internet, 73,43% responden menyatakan mudah, dan 26,57% sisanya menyatakan 

cukup.  

2. Data Alumni Setelah Lulus  Kuliah  

a. Jenis Pekerjaan Responden 

Dari data yang masuk diketahui bahwa jenis pekerjaan alumni Prodi S2 MP cukup 

bervariasi. Namun demikian, profesi terbanyak yang dijalani alumni adalah sebagai guru 

(48,57%), sedangkan selebihnya bekerja sebagai: dosen, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

pengawas, kepala bidang danm seksi pada dinas pendidikan. Data tentang jenis pekerjaan 

responden termuat pada tabel 3. Sementara itu, dari seluruh responden, 42,85% diantaranya 

menduduki posisi pimpinan sedangkan 57,15% sisanya tidak.  

  



 

 

                       Tabel 3. Jenis Pekerjaan/Profesi Alumni Prodi S2 MP 

JENIS PEKERJAAN JUMLAH PERSENTASE (%) 

Guru 17 48,57 

Dosen 8 22,86 

Kepala Sekolah 6 17,14 

Wakil Kepala Sekolah 1 2,85 

Pengawas Sekolah 1 2,85 

Kabid Disdiknas 1 2,85 

Kasi LPMP 1 2,85 

JUMLAH 35 100,00 

 

b. Kemanfaatan Pengetahuan dan Pengalaman Kuliah dalam Mendukung Pekerjaan 

Menurut pendapat alumni, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama 

mengikuti kuliah di Prodi MP S2 PPs UNY bermanfaat dalam mendukung pekerjaan mereka.  

Seluruh responden (100%) menyatakan hal itu.  Tentang kelanjutan studi setelah lulus S2, dari 

seluruh responden yang diteliti, ada 2 orang (5,71%) melanjutkan studi ke S3, sedangkan 85,71% 

menyatakan tidak, dan sisanya (8,57%) abstain.   

c. Komunikasi Alumni dengan Almamater 

Sebagian besar alumni (57,14%) menyatakan kadang-kadang masih kontak dengan 

almamater, bahkan 14,89% menyatakan sering, akan tetapi  ada 22,86% menyatakan tidak 

pernah kontak dengan almamater, sedangkan  2,85% tidak memberikan pendapat.  

3. Harapan Alumni 

Dari data yang masuk diketahui bahwa sebagian besar alumni menaruh harapan agar 

segera dibuka program S3 Manajemen Pendidikan  karena banyak alumni yang berkeinginan 

untuk melanjutkan studi. Saran lain yang juga banyak dikemukakan oleh alumni adalah: 

menambah koleksi buku perpustakaan, perlunya temu alumni, perlunya sosialisasi kepada alumni 

jika PPs menyelenggarakan seminar, dan kemudahan dalam proses pembimbingan tesis serta 



 

 

revisi setelah ujian. Secara agak rinci harapan dan masukan yang disampaikan oleh alumni 

termuat pada Tabel 6 berikut.  

            Tabel 6. Harapan dan Masukan Alumni terhadap Prodi S2 MP PPs UNY 

NO JENIS MASUKAN/SARAN KETERANGAN 

1 Dibuka program S3 Manajemen Pendidikan Saran yang paling 

banyak diberikan 

2 Diadakan temu alumni   

3 Koleksi perpustakaan ditambah  

4 Diberikan bantuan kepada mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan 

tesis 
 

5 Dosen pengampu lebih fokus mengajar, tidak banyak ke luar kota  

6 Biaya kuliah ditekan supaya lebih terjangkau  

7 Materi kuliah selalu dikembangkan dan di update  

8 Pemanfaatan sistem informasi untuk layanan administrasi dan 

perpustakaan 
 

9 Metode mengajar dibuat lebih bervariasi, misalnya dengan  kuliah 

lapangan 
 

10 Muatan kurikulum menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan yang 

berlaku 
 

11 Perlu kantin di lantai 2 atau 3   

12 UNY perlu mencarikan beasiswa bagi guru SMA yang ingin kuliah di 

PPs 
 

  

C. Deskripsi Data dari Pengguna Lulusan 

Responden yang merupakan pengguna lulusan berjumlah 30 orang. Data dari pengguna 

lulusan terutama terkait dengan kinerja yang ditunjukkan oleh lulusan Prodi S2 MP dimana yang 

bersangkutan bekerja, berdasarkan persepsi pengguna. Kinerja lulusan dikelompokkan menjadi 9 

aspek yaitu: integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), 

keluasan wawasan antar disiplin ilmu, kepemimpinan, kerjasama dalam tim, bahasa asing, 

komunikasi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan diri. Pengguna lulusan Prodi 

S2 MP pada umumnya berpendapat bahwa lulusan Prodi S2 MP PPs UNY menunjukkan kinerja 

yang baik. Secara rinci data terkait dengan kinerja lulusan Prodi S2 MP PPs UNY dapat dilihat 

pada Tabel 7.  

 



 

 

Tabel 7. Kinerja Lulusan Prodi S2 MP Menurut Persepsi Atasan/Pengguna 

NO JENIS KEMAMPUAN 

KINERJA 

SB B C K 

F % F % F % F % 

1 Integritas (etika dan moral) 22 73,33 8 26,67 0 0 0 0 

2 Keahlian berdasarkan bidang ilmu 

(profesionalisme) 
19 63,33 11 36,67 0 0 0 0 

3 Keluasan wawasan antar disiplin 

ilmu 
20 66,67 10 33,33 0 0 0 0 

4 Kepemimpinan 12 40,00 18 60,00 0 0 0 0 

5 Kerjasama dalam tim 19 63,33 11 36,67 0 0 0 0 

6 Bahasa asing 7 23,33 13 43,34 9 30,00 1 3,33 

7 Komunikasi 16 53,33 14 46,67 0 0 0 0 

8 Penggunaan teknologi informasi  13 43,33 14 46,67 3 10,00 0 0 

9 Pengembangan diri 14 46,67 16 53,33 0 0 0 0 

   52,59  42,59  4,44  0,37 

Keterangan: 

 

SB : sangat baik 

B : baik 

C : cukup 

K : kurang 

 

Dari data sebagaimana terlihat pada Tabel 7, diketahui bahwa sebagian besar pengguna 

memberikan kesan positif terhadap kinerja lulusan. Sebanyak 7 aspek dari 9  aspek yang 

dimintakan pendapatnya,  pengguna memberikan nilai baik dan sangat baik. Satu jenis 

kemampuan, yaitu penggunaan teknologi informasi,  dinilai cukup oleh 10% responden, 

sedangkan sisanya, 43,33% memberikan nilai sangat baik, dan  46,67% responden memberikan  

nilai baik . Sementara itu, ada satu aspek (yaitu bahasa asing) dinilai kurang oleh 3,33% 

responden, sedangkan sisanya, 30% memberikan nilai cukup,  423,34% baik,  dan  23,33% 

sangat baik.       

Apabila dirata-rata, responden yang memberikan kesan sangat baik terhadap kinerja 

lulusan, mencapai 52,59%, kesan baik 42,59%, kesan cukup 4,44%, dan kesan kurang 0,37%.  



 

 

Digambarkan dalam bentuk pie chart, kondisi ini akan nampak sebagaimana terlihat pada 

Gambar 3.    

 

                          

                    Gambar 3. Penilaian Responden terhadap Kinerja Lulusan S2 MP 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dari paparan tentang kondisi alumni, baik saat masih bertatus sebagai mahasiswa maupun 

setelah lulus, dan pendapat pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan Prodi MP PPs UNY, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Sebagian besar mahasiswa Prodi MP dapat menyelesaikan studi tepat waktu yaitu dua 

tahun.  

2. Waktu penulisan tesis mahasiswa berkisar antara  2 s.d. 42 bulan. Sebagian besar 

mahasiswa mampu menyelesaikan tesis dalam rentang waktu antara 2-6 bulan. Kendala 

yang dihadapi dalam menyelesaikan tesis pada umumnya terkait dengan waktu 

bimbingan dan konsultasi dengan pembimbing. 

3. Sebagian besar responden menyatakan tingkat kebaruan materi kuliah yang disampaikan 

dosen termasuk baik. Muatan kurikulum dan kedalaman materi juga dinilai baik oleh 

sebagian besar mahasiswa.  

4. Kualitas dosen MP dinilai baik oleh seluruh responden. Namun demikian ada 1 dosen 

yang dinilai „killer‟ oleh sebagian kecil (20%) mahasiswa. 

5. Hampir seluruh responden menyatakan bahwa layanan administrasi termasuk bagus 

sedangkan untuk kondisi ruang kuliah, sebagian besar responden menyatakan memadai, 

dan sebagian kecil (2,86%) menyatakan kurang.   

6. Koleksi buku perpustakaan dinilai cukup lengkap oleh mahasiswa. Hampir seluruh 

responden menyatakan cukup lengkap dan hanya 5,71% yang menyatakan kurang.  

7. Seluruh responden menyatakan layanan internet cukup baik dan mudah diakses.  

8. Seluruh responden menyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh 

selama mengikuti kuliah di Prodi MP bermanfaat dalam mendukung pekerjaan mereka. 

9. Sebagian besar alumni masih sering melakukan kontak dengan almamater, hanya 

sebagian kecil (22,86%)  menyatakan tidak. 

10. Sebagian besar alumni menaruh harapan agar segera dibuka program S3 Manajemen 

Pendidikan  karena banyak alumni yang berkeinginan untuk melanjutkan studi. 



 

 

Pengguna lulusan Prodi S2 MP pada umumnya berpendapat bahwa lulusan Prodi S2 MP PPs 

UNY menunjukkan kinerja yang baik di tempat kerja. Dari 9 aspek kinerja yang dimintakan 

pendapat dari pengguna lulusan, hanya satu aspek yang dinilai ada  

 

B. Saran 

11. kekurangannya yaitu kemampuan bahasa asing.  

Berdasarakan temuan penelitian, dapat dikemukakan saran sebagai berikut. 

1. Perlunya segera dibuka program S3 Manajemen Pendidikan, mengingat banyaknya 

alumni yang menginginkan studi lanjut ke S3.  

2. Kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris bagi mahasiswa perlu ditingkatkan, 

baik melalui kursus  yang dilakukan secara individual maupun penyelenggaraan pelatihan 

oleh PPs. Untuk pelatihan yang diselenggarakan PPs sebaiknya dilaksanakan secara 

kolektif dengan prodi lain.  

3. Koleksi bahan pustaka perlu dilengkapi, baik jumlah maupun jenisnya. Kecuali itu bahan 

pustaka juga perlu di-update secara terus menerus agar tidak ketinggalan.   

4. Kontak antara lulusan dengan almamater perlu lebih diintensifkan, baik melalui 

pertemuan seperti seminar-seminar dan temu alumni maupun menggunakan media cetak 

dan elektronik.   
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