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KAJIANRELEVANSI LULUSAN JURUSAN PENDIDIKAN
GEOGRAFI UNY TAHUN 2005 - 2009

Oleh: Mukminan,o" Suparmini, dan Muhammad .Nursa'ban

Abstract

o Penelitian ini bertujuan untukmengidentifikasikan profil lulusan Jurusan
Pendidikan Geografi tahun 2005-2009 dan Relevansi kurikulum di Jurusan
PendidikanGeografi UNY.dengan kebutuhan pasar kerja. Profil lulusan meliputi
masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama

"" yang diperoleh.
Metode penelitian Tracer Study ini dilakukan secara deskriptif dengan

pendekatan survei. o Subjek penelitian adalah lulusan Jurusan Pendidikan Geografi
FISE UNY tahun 2005-2009 sebanyak 246 orang. Hasil pengumpulan data dengan
teknik angket dan dokumentasi diperoleh balikan sejumlah 95 orang. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptifdengan persentase kemudian 0

dideskripsikan sebagai gambaran profil dan lulusan.
Hasil penelitiari diperoleh 1. Profillulusan Jurusan Pendidikan Geografi tahun

2005-2009 sebagai berikut: a. seban.yak 77,40 persen lulusan sudah memperoleh
pekerjaan kurang dan delapan bulan, Hanya 5,38 persen lulusan memperoleh
pekerjaan pertama -lebih .dari 32 bulan, dan 11,50 persen lulusan memperoleh
pekerjaan sebelum yudisium. b. Persentase lulusan yang sudah bekerja sebagai Guru
yaitll 80 persen dan non GUfll 17,89 persen, serta hanya 2,11 persen belum bekerja.
c. Penghasilan pertamayang diperoleh sebanyak 52 persen kurang dari satu juta, dan
47 persen lulusan antara Rp. 1.081.000 sampai Rp 2.060.000. 2. Relevansi kurikulum
dengan kebutuhan pasar kerja diperoleh hasil sebanyak 78,95 persen lulusan merasa
memiliki life skilluntukjenis pekerjaan yang sesuai latarpendidikan dan 78,79 persen
lulusan menyatakan materi kuliah yang diberikan di Jurusan Pendidikan Geografi
sudah sesuaikebutuhan pekerjaan yang sesuai latar belakang pendidikan.

Kata kunci: tracer study, relevansi, lulusan, geografi

Pendahuluan
Keberhasilan pendidikan tinggi adalah aspek relevansi. Aspek relevansi ini,

perguruan tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan
siap berkiprah dalampembangunan. Daya saing lulusan yang ditunjukkan melalui
masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, keberhasilan lulusan berkompetisi
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dalam seleksi, dan gaji yang diperoleh. Relevansi (kesesuaian) pendidikan lulusan
ini ditunjukkan melalui profil pekerjaan (macam dan tempat pekerjaan), relevansi
pekerjaan dengan latar belakang .pendidikan, manfaat mata kuliah yang diprogr~m

dalam pekerjaan, saran lulusan untuk' perbaikan kompetensi lulusan. Selain itu,
relevansi pendidikan juga ditunjukkan me'alui pendapat pengguria lulusan tentang
kepuasan pengguna lulusan, kompetensi hilusan dan ~aran .lulusan .untyk perbaikan
kompetensi lulusan.

Seberapa besar lulusan perguruan tinggi mampu berkiprah dalam
pembangunan sesuai relevansi pendidikannya dapat dilakukan upaya penelusuran
te~hadap lulusannya (Tracer Study). Tracer Study merupakan pendekatan yang
memungkinkan institusi pe~didikan tinggi memperoleh informasi tentang kekurangan..
yang mungkin terjadi dalamp.roses p~ndidikan dan prosespembelajaran dan dapat
merupa~an dasar untuk perencanaan aktivitas untukpenyempurnaan di masa
mendatang. Hasil Tracer Study dapat digunakan perguruan tinggi untuk mengetahui
keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukanterhadap anak didiknya. Bahkan
dalam program hibah kompetisi maupun akreditasi selalu mempersyaratkan adanya
data hasil Tracer Study tersebut. melalui parameter masa tunggu lulusan, persen
lulusan yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh.

Jurusan Pendidikan GeografiFakultas IlmuSosial dan Ekonomi (FISE)
sebagai salah satu insitusi Iembaga pendidikan penghasiI tenaga kependidikan
pada peildidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang dapat diserap
dunia kerja sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehny~. Jurusan ini
menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik pada mata pelajaran
geografi di satuan. pendidikanmenengah.·Sejak tahun 2003, Jurusan Pendidikan
Geografi menggunakan kurikuluIIl tahun 2002 dan mengaiami perubahan iagi
pada tahun 2009. Selama kurun· tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Jurusan
Pendidikan Geografi telah meluluskan mahasiswanya sebanyak 246.orang. Selama
kurun· waktu tersebut belum pemah dilakukan penelusuran lulusan berkaitan dengan
kualitas pendidikan dan relevansi antara kompetensi dengan k~butuhan pa~ar.

Kualitas .pendidikan dimaksud adalah berkaitan dengan ketepatan kurikulum. di
Jurusan Pendidikan Geografi. UNY dengan penerapannya di lapangan (kebutuhan
pasar kerJa). Selain kualitas.lulusan dapat dilihat dari ketepatan kompetensi lulusan
de~gankebutuhan pasarkerja, dan sesuai dengan parameter akreditasi dan proposal

. pendanaan bersaing.
Salah satu tahapankegiatan yang "dilakukan dalam r~ngka mengetahui

antara kompetensi dengan kebutuhan pasar adalah Tracer Study. Tracer Study dapat
mengukur dan melacak kinerja lulusan sehingga.dapat diperoleh indikatoryangjelas
tentang profillulusan dari Jurusan Pendidikan Geografi terutama selama kuron 2005
sampai dengan 2009. Profillulusan ini setidaknya meliputi tiga hal yang diperlukan .
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syaratakreditasi yaitu masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja, dan
penghasilan pertama yang diperoleh.

. Harald Schomburg (2003: 11) mendefiniskan Tracer Study merupakan
pendekatanyang memungkinkan institusi pendidikan tinggi memperoleh infonilasi
·tentang· kekurangan yang mun'gkin terjadi dalam. proses pendidikan dan prose.s
,pembelajaran :dandapat merupakandasar untu~ perencanaan aktivitas untuk
penyempumaandi masa mendatang. Informasi yangdiberikan oleh lulusan yang
berhasil' di profesinya diperlukan misalnya informasi t~nta~g pengetahuan dan
penampilan yang relevan (hubungan antara pengetahuan terhadap ketrampilan dan
tuntutan pekerjaan, area pekerjaan, posisi profesi). Selain itu, para lulusan dapatjuga
dimint~/ilntukmenilai kondisi studi yang mereka alami sela~a mengikuti proses
pendidika~dan p~mbelajaran. Tracer Stud)' dapat juga digunakan~ebagai.kegiatan
1.l1ellCari iIlfurIIlasi' it~.rlla{lg kebutul1al1 stakellolder teiliadap alUll111i. 'Tujual1 dari
'kegiatan iniaaalah mengumpulkan informasi (Jan masllkan yang relevan dan lulusan
terkaitdengan :~'leamingdanworking experience" yang dialami oleh lulusan guna
pengembangan PerguruanTinggi. Menumt Schomburg (2003) tujuan utama dari
ikegiatan eTracf!r Study adalah untuk Inengetahui/rneIlgidel1tifikasi kuali~as lulusan di
(fUlna ,ketja, sedatlgkall mjual! k11USUS Tracer Study adalall: 1)Mengidentifikasi profit
kompetensidanketerampilan l:ulusan. 2) Mengetahl1i relevansi dan pelaksanaan
kurikulum yang telahditerap~andi perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga
kerja dan'pengembangan professional di dalam kompetensi jurusan. 3) Untuk
lnel1gevaluasi hul>"!.lngan dan kurikulum dan studi di jurusan sebagai pengembangan

'keilmuan.4) Sebagai kontribusidalam proses akreditasi jurusan'. ·
PenelUg'urarl lul,u~all (Tracer .Study) ad~lal1 salallsatu l1al strategis yallg

hams dilakukanoleh setiap institusi pendidikan. Setidaknya ada tiga manfaat yang
bisadiperolehdari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu: 1) Mengetahui stakeholder
satisfaction,dalam hal ini lulusan, terkait dengan learning experiences yang mereka
;alami, untuk ;dijadikan alateveluator kinerja institusi. 2) Mendapatkan masukan yang
relevan ;seba;gai ',dasarpijakan ,pengembangan institusi, terkaitdengankemampuan
iber!saing,batitas'~fdanworkin:g :expenenc,es tulusan yang bisa digunakanuntuk
menangkaplkesempatan dan meuanggulaUcgiancaman kedepan. l) Mem~g~tkan
bubungan lu'lusan tdan almamater, ka:rena )apa;biladilihat dari pengalaman institusi~

:institusipendictikanterkenat,ikatan Inlusandan almamateryang kuata:kanbanyak
membawabany,akmanfaat kepadaa'lmamater seiringdengandiakuinya 'kiprah
lulusandi masyarakat. '

ProfilL'ulusan lurusanPen,didikanGeografi
Profi1Iulus~nm,en,gg,amb:~r;l(ankompetensilulusan Jurusan Pendidikan

IOeo,grati. (':fonl ,tulusan'inime~liptiti tiga Ilal yangyaitu masa tunggu lulusan,
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persentase lulusari yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh.
Data ini sangat diperlukan untuk isian boring akreditasi.

, Masa tunggu lulusan Jurusan Pendidik~n Geografi merupakan .lama waktu
menunggu sampal mendapatkan pekerjaan yang pertama kali sesudah lulus sarjana
yaitu dihitung setelah yudi~ium. Rentang waktu masa tunggu lulusan dikelompokkan.
-menjadi < 8 bulan, 8-16 bulan, 17-~4 bulan, 25-32 b~lan, dan >32 bulan. Sedangkan
lainnya merupakan masa tunggu lulusan dari Jurusan Pendidikan G'eografi yang .
lebih dari satu tahun~· tetapi awalnya berkehendak untuk tidak bekerja (seperti;
memilih menjadi ibu rumah tangga karena keuangan'keluarga sudah dijamin suami,
melanjutkan studi lanjut, atau ada larangan).

~ersentase Iulusan yang sudah bekerja merupakan jumI'!lh lulusan ,Jurusan
pendidikan.Geografi dari tahun penelitian yang sudah bekerja diban<;lingkanjumlah
lulusan pada tahun penelitian. Penghitungan persentase lulusan yang sudah bekerja
ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh. Penghasilan pertama yang diperoleh
lulusan JU1usan Pendidikan Geografi dalam pekerjaan pertamanya. Penghasilan
dikelompokkan berdasarkan data yang diperoleh. Asumsi yang dibuat untuk

,menghitung r~ntangan terendah diperoleh dan honorarium guru hon.orer (diluar
Pegawai Negeri Sipil) dikalijumlabjam minimal dari mata pelajaran geografi atau IPS
di sekolah. Berdasarkan hitungan tersebut dibuat rentangan sebagai berikut: 100.000
1.080.000, 1.081.000-2.060.000, 2.061.000-3.040.000, 3.041.000-4.020.000, .dan
4.021.000-5.000.000.

Kompetensi L'u}usan Jurusan Pendidikan Geografi
Jurusan Pendidikan Geografi diselenggarakan dengan visi dan misi serta,

tujuan utama untuk menghasilkan tenaga terdidik di bidang Pendidikan Geografi,
yang mempunyai kemampuan akademik profesional. Alumni Jurusan Pendidikan
Geografi sebagian besar telah bekerja sebagai guru. Namun dengan kurikulum yang
fleksibel serta pengetahuan yang diperoleh selama studi, diantara alumni ada yang
bekerja di luar bidang kependidikan. Banyaknya alumni yang telah diluluskan dan
calon mahasiswa yang benninat memasuki Jurusan Pendidikan Geografi, merupakan
tantangan dan sekaligusharapan agar lulusan Jurusan,Pendidikan Geografi senantiasa
mampu bersaing danmemiliki. profesionalitas yang tinggi di bidang kerjanya.
Ketatnya persaingandi pasar kerja menuntut tingkat profesionalitas yang. tinggi,
baik dibidang kependidikan maupun di luar bidang kependidikan. Oleh karena itu
.evaluasi terhadap kurikuh.lm, silabi, dan proses pembelajaran senantiasa dilakukail-,
secara periodik agar dapat membekali mahasiswa dengan baik sesuai kebutuhan
masyarakat.

Visi Jurusan Pendidikan Geografi, yakni: membangun lulusan yang UleIi1il~ki

kecerdasan intelektual dan kearifan sosial yang berdimensi moral dalam·.menghadapi
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tuntutan tenaga kependidikan bidang Geografi yang berkualitas. Misi Jurusan
Pendidikan Geografi: (1) menyelenggarakan pros~s pendidikan akademik yang
profesional di bidang Geografi, (2) menumbuhkembangkan sikap dan kemampuan'
tenaga kependidikan Geografi melalui kegiatan penelitian unt-u,k kepentingan
:pendidikan, pengajaran, dan perkembangati iImu, (3) menyelenggarakan pengabdian
kepada masyarakat s~bagaipengamalan ilmu (pengetahuan) 4an keterampilan. rujuan
Jurusan PendidikanGeografi menghasilkan: (1) guru Geografi yang kompeten dan
profesional, (2) guru Geografi yang mampu' dan terampil dalam melaksanakan,
penelitian untuk: kepentingan pembelajaran, pembangunan, dan pengembangan iImu,
(3) guru Geografi yang memiliki keunggulan kompetitit:

Berdasarkan visi, misi~'dan tujuan yang sudah dirumuskan, Jurusan
PendidikanGeografi perludikelo~a deng,an baik, agar diperoleh efisiensi dan
efektivitas penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu reneana
pengembangan Jurusan Pendidikan Geografi memprioritaskan pada pengembangan ,
ketenagaan, prosespembelajaran, dan sarana. Hasil semua usaha pengembangan
tersebut adalahmeningkatnya kualitas lulusan yang pada saatnya nanti akan
meningkatkankualitas pembelajaran G,eografi di sekolah.

Menghadapiperkembangan teknologi dan komunikasi saat ini, maka Jurusan
Piendidikan ~Geografi menetapkan rencana strategisnyadengan meningkatkan
kemampuan dos,endan mahasiswa dalam menguasai teknologi pembelajaran
Geografi. Masuknya mata kuliah Sistem Informasi Geografi (SIG) dan Penginderaan

,J~uh,(PJ) s,e~akill m~Jl4orong pemanfaatan telalologi pembel(ijll,ran berbasis
teknologi informasi. Untuk menghadapi era global, kemampuan bahasa Inggris

'bagi ~osen ,dan mahasiswa menjadi kebutuhan yang sangatpenting. Semua rencana
tersebut disusun dalam rangka peningkatan kualitas lulusan, life skill, dan relevansi
lulusandengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.

Usaha ke:arah peningkatan kualitas lulusan harus didukung dengan
ketersediaansaranadan prasarana pendukung dan ketenagaan yangmemadai,
sehingg,a pel1;gguna 'lulu8,anakan memperolehkeyakinan bahwa lulusan lumsan
;P;eBdidik:aD\Geog~an:atl,alabcfllongunt YRngprofesional.

P~~gemban~a~furus~n .P~nlU~ikan .(Jeo~rafi pada bidan~ Pendidikan
\dan Pengajaran'~~ l~kQitden~anrelevansikurikulum unmk kebutuhan pasar
kerja ,(tapat rdideskripsik;an se,c,ara singkat sebag,ai berikut. JJurusanPendidikan
iGeografi merupakanpelaksanabidang pendidikan dan pengajaran di perguruan
;tinggi.Kegiatan utama ini merupakan pelaksanaan kurikulum yang telah disusun.
Keberhasilan pelaksanaan kurikulum perguruan tinggi akan menghasilkan lulusan
yang berkualitas,danmampu bersain,gdalampasar kerja.. Usaha ke arah itu perlu

l1i~a~e.8~ar~~~~~alhin~~~lIle~~h~s~lka?lulu~an Yatl8111exniliki ke.cerda.san
Intelektll,al~ ,emosioR;al, dan ,s,piritual. Melaksanakan pemhetaj,aran "belaJar
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bagaimana cara belajar" (learning how to learn) adalah strategi pembelajaran yang
ditempuh untuk mewujudkan keinginan tersebut. Rencana pengembangan Jurusan
Pendidikan Geografi dalam bidang pendidikan dan pengajaran meliputi: (I) proses
pembelajaran yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, (2) optimalisasi hasil belajar
mahasiswa, (3) penggunaan metode p'embelaj~ran yang menekankan pada "belajar
bagaimanacara.belajar" (learning how to learn) yang dapat membangun k~mandirian

belajarmahasiswa, dan (4) menciptakan atmosfer akademik yang kondusif untuk
pengembanganjurusan.

Berdasarkan gainbaran di atas, maka kami melakukan Tracer Study bagi
lulusan Jurusan Pendidikan Geografl FISE UNY. Hal yang diangkat dalam kajian
ini yaitu, bagaimana profillulusan Jurusan Pendidikan Geografi dan bagaimanakah :

. .

lifeskill dan materi kuliah yang ..diperoleh lulusan selama kuliah terhadap pekerjaan
sebagai guru.

Metode Penelitian
Kajian tracer study ini merupakan .penelitian deskriptif ev~luatif yang

berusaha mendeskripsikan profil lulusan dan relevansi. materi kuliah kurikulum
Jurusan Pendidikan Geografi melalui pendekatan survei. Variabel Profil lulusan,
meliputi: 1) masa tunggu lulusan, 2) persentase lulusan yang sudah bekerja, dan
3) penghasilan pertama yang diperoleh. Variabel relevansi kurikulum Jurusan
Pendidikan Geografi dengan keblltuhan kompetensi lulusan yaitu lifeskill dan materi
Kuliah yangditerima lulusan dengan kebutuhan kerja sebagai guru.

Sumber data penelitian ini adalah berupa dokumen .alumni dan alumni itu
.send~rl yang lulus tahun 2005 sampai dengan 2009. Lulusan kurun waktu ini telah
.menerima kurikuJum tahun 2002 selama kuliah dari semester satu. Selain itu, data
alumni untuk lulusan tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan kajian. Penelitian
ini dilaksanakan secara terpusat di Jurusan Pendidikan Geografi dengan menganalisis
dokumen alumni dan pemanfaatan angketmelalui kiriman pos dan elektronik ke
alamat alumni yang terekam. Waktu penelitian dilaksanakan dan bulan Maret sampai
bulan Juti tahun 2010.

Penelitianevaluasi ini bersifat deskriptif. Semua data yang dikumpulkan
:melalui angket maupundokumentasi dianalisis dengan menggunakan telffii~ analisis
deskriptifpersentase. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dideskripsikan
selanjutnya diambil kesimpulan tentang masing-masing. komponen atas dasar
kriteria yang telah ditentukan. Besamya perseIitase pada kategori mana, menunjukan
infonnasi yang diungkapkan Iangsung dapat diketahui posisi masing-masing aspek
.dalatn keseIuruhan maupun bagian-bagian pennasalahan yang diteliti.
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Basil Penelitia'D
Subyekpenelitian sebanyak' 95 orang dari245 Iulusan yang mengembalikan

Iembar angket dan mengisi pertanyaan secara elektronik. Seharan tahun Iulus.
(yudisium) subyek penelitian ditunjukkan tabel 1.

T~bel1. Lulusan Jurusan.PendidikanGe~grafitahun 2~O~ - 20.09.

Tahnn ¥ udisium
2005
2006
2007
2008
-'2,009

flJMLAH

F
t6
17
16
18
28
,95

jQersen
16,84
17,89
16,84
18,95
29,47
100

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase palingbes.ar dari sampel yang
diperoleh, berasaldari yudisi:um tahun 2009. Pada tahun yudisium tersebut Jurusan
pendidikan geografi telah meluluskan program kelas Reguler dan Non Regular.

Profil Lulusan
Profil1uIusan meliputi 'masa tunggu lulusan, persentase lulusan yang sudah.

bekeria,· ·6ftn··peftgftasiIftB.···pertama···yftftg··diperoleh. Masiftg-masiftg····d&ta····disaJikaB
tabel'2, 3, 4 dan ,5.
I. Masa.Tunggu Lulus.an

- Data masa tunggu 'lulusan mendapatkan pekerjaan pel1ama disajikan dalam
label 2.Sebanyak77,4 persen lulusan sudah memperoleh pekerjaan kurang dan
delapan bulan. Lulusan yang memperoleh pekerjaan pertama yaftg sesuai dengan
latar belakangpendidikan kurang dari delapan bulan sebanyak 47· persendan· 29
persen"memperoleh pekerjaan pertama belum sesuai latar belakang pendidikan.

. Manya 5,38per!sCen ~Iulusan memperoleh :.peke~Jaan pertama lebihdari 32 bulan.

J)~antaratut~~atlP~dat~bet2, terd~p~tM,$persen,lutu~an yall~:~'t~a1I~~kerja
~ooel~yu4i~tUfti.8a~;~i~ntaran:raatangkatsebagai guru PNSmetC),tui jalurgum
banm (M(~DOrerpemerinlah).
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Tabel 2. Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan Pertama

Jenis pekerjaan
Masa tunggu Guru Non guru

Jumlah persen
(Bulan} Ush.

PNS Yayasan HOI)orer '
Sendr

Lainnya

<8 12 ' 9 24 4 23 72 '77,4
8 - 16 5 1 2 0 3 11 11,8
17 - 24 1 0 1 0 0 2 2,15
25 - 32 2 0 1 0 0 3 3,23
>32 3 0 1 0 1 5 5t38

Jumlah Total '23 10 29 4 27 93 100

Rincian masa tunggu lulusan pertahun 'yudisium ditampilkan tabel 3
'ho....;l,...,..
U\.t.ll.l\..UL.

Tabel 3. Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan PertamaPertahun
Yudisium

Jenis pekerjaan
Yudisium Masa tunggu Guru Non guru Jumlah persen

Pns Yysn Hon Ush Lain
< 8 bulan 3 1 4 0 4 12 75
8 - 16 bulan, 1 • 0 1 0- 0 2 12,5

2005
17 - 24 bulan 0 ° 1 ,0 0 1 6,25
25 ... 32 bulan {\ {\ 1\ {\ 1\ £\ 0V V V V V U

> 32 bulan 0 0 0 ° 1 I 6,25
JUMLAH 4 1 6 0 5 16 100
< 8 bulan 0 2 7 1 1 11 64,71
9 - 16 bulan 0 ° 0 0 0 0 0,00

2006
18 - 24 bulan 0 0 0 0 0 0 0,00
26 - 32 bulan 2 0 ° 0 ,0 2 11,76
:> 32 bulan 3 ;0 1 ° ·0 4 23,53
JUMLAH 5 2 8 1 1 17 100,00
< 8 bulan 2' 0 4 0 6 12 75
9 - 16 bulan 0 1 1 " 0 , 0 2 12,5

2007
18 - 24 bulan 1 0 0 0 0 I 6,25
26 - 32 bulan 0 0 I 0 0 1 6,25
> 32 bulan 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3 1 6 0 6 16 100
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2009

Ket:

.< 8 bulan
10 - 16 bulan
19 - 24 bulan
27 - 32 bulan
> 32 bulan
llJMIJAH

PNS
Hon

6
2
o
o

°8
Total

5
o
o
o

.0'
5
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6 3 5 25 92,59
0 0 0 2 7,41
0 0 0 ° 0,00 "
0 0 ° 0 0,00
0 0 0 0 0,00
6 3 5' 27 100,,00

93 100
YYSN = Yayasan
USH =Usaha sendiri

Data pad~" tabel 3 diketahui sebagian besar lulusan pertahun yUdisium
niemperolehpekerja~n pert~ma kurang dan delapan bulan.

2. Persentase lulusan yang sudah bekerja
Sebaranjcnis pckcrjaan yang dipcrolch lulusan berdasarkan tahun yudisium

disajikan tabe14~

Tabel4. Jenis Pekerjaan Berdasarkan.Tahun Yudisium

Status PekeIiaan

= Pe:gawai Negeri Sipil
=Honorer

=¥ayasan
='Usanas'endiri

Yudisium

2005
2006
2007
2008
1009

JUMLAH

persen

Ket: !lPNS
fROB

PNS
12

, 1"0
:9
7
9

47
49,47

Guru
YYSN

1
2"

I
2
7
13

13,68
80,,(00

Hon
2.
'4
4-
2
4
16

16,,84

No~Guru

YSH ~AIN
o 1
;0 1
10 2
o "6
o 7
o 17

'0,,00 17",89
17/1,9

VY8N
118M

Belum

o
o
:0
1
1
2

2,11
2,,11

JUMLAH

16
11
16·
18
28
95

100,00
1,00,,00

persen

16,842
17,895
16,842
18,947
29,474

100

lPabel4menyajikandatapekerjaan yang sudahdiperoleh lulusan Jurusan
PendidikanGeografi .sebagianbesar menjadi ,gurusebanyak 80 persen dengan

. rincian sebagaiGuruPNS 49,47 persen,Guru Yayasan 13,68 persen, Guru Honorer
sebanyak 16,84persen. Hanya terdapat duaorang lulusan yang belum bekerja. Satu
'orang sebagai ibu rumah tanggadan satu belum memperoleh pekerjaan.
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3. Penghasilan
Penghasilan dan pekerjaan pertama lulusan Jurusan Pendidikan Geografi

disajikan pada tabel5.

Tabel5. Besaran Penghasilal) Pekerjaan Pert~ma

Penghasilan pekerjaan
Jenis pekerjaan

Guru Non guru Jml persen
pertama

PNS Yysn Hon Ush Lain
100.000 - 1.080.000 0 6 26 4 11 47 52
1.081.000 - 2.060.000 23 4 3 0 10 40 44
2.061.000 - 3.040.000 0 0 '0 0 0 0 0
3.041.000 - 4.020.000 0 0 O· O· 0 0 0
4.021.000 - 5.000.000 0 0 0 0 3 3 3
Jumlah Total 23 10 29 4 24 90 100

Tabel 5 menyajikan penghasilan yang dit~rima'oleh lulusan yang berstatus
sebagai PNS sesuai skala gaji PNS. 'Sementara penghasilan lulusan sebagai guru
Yayasan dan honorer, maupun Usaha sendiri sebagian besar masih dibawah satu
juta rupiah.

Relevansi Kurikulum
Relevansi kurikulum meliputi relevansi kurikulum di Jurusan Pendidikan

Geografi terhadap Life skill pekerjaan yang sesuai latar belakang pendidikan dan
Relevansi mata kuliah terhadap pekerjaan yang sesuai latar belakang pendidikan.
1. Relevansi kurikulum terhadap Life Skill

Life skililulusan berkaitan dengan pekerjaan saat ini terutama yang sesuai
latar belakang pendidikan diperolehjawaban hasil survey terhadap lulusan mengenai
relevansi kurikulum terhadap life skill jenis pekerjaan yang sesuai latar pendidikan
diperoleh hasil 78,95persen menjawab "ya", dan 21,05persen menjawab "tidak".

Beberapa lulusan yan~ menjawab "tidak"menyatakan bahwa life skill
yang paling diperlukan yaitu berkaitan dengan keterampilan non keguruan seperti
kewirausahaan, pengelolaan pendidikan (manajemen sekolah), dan bahasa inggris.
Ada juga beberapa lulusan yang menyampaikan bahwa life skill yang menunjang
pembelajaran perlu ditingkatkan lagi seperti penerapan materi kegeografian dalam
kehidupan sehari-hari dan keterampilan teknologi dan infonnasi seperti pada materi
SIG, kartografi, dan statistic.
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2. Relevansi Materi Perkuliahan terhadap Pekerjaan
Relevansi materi perkuliahan terhadap jenis. pekerjaan yang sesuai latar

belakang pendidikan diperoleh hasil 78,79 persen menjawab "ya", dan 6,6 persen
menjawab "tidak", lainnya menjawab kosongyaitu 15,15persen~" .

.Lulusan.yang menjawab "tidak~'menyatakan bahw.a mereka kesulitan dalam
menerapkan pembelaja~an IPS terpadu pflda jenjang SMP, karena kesulitan dal~m

mempelajari materi Sosiologi,ekonomi,·dan sejarah. Disamping ituada juga yang ...
menyampaikan bahwa masih kesulitan dalam materiSis~eminfonnasi geografi baik
teori maupun praktik. Lulusan lain yang menyampaikan "tidak" beralasan bahwa
kemampuan bahasa inggris teksgeografi yang masih lemah, sementara dirinya hams
m~ng@.jarkelas. Rintisan Sekolah BertarafIntemasion~l.

~ara lulusan mengusulkan beberapa materi kuli.~h yang .dianggap sangat
mendukung pekerjaan tetapi belum diperoleh sewaktu mengikuti perkuliahan,
ditunjukkan table 6. Berdasarkan data pada tabel 6 diketahui bahwa usulan mata
kuliah yang disampaikan oleh lulusan sebagian besar sudah diakomodir dalam
kurikulum bam tahun 2010 danadanya program dari fakultas dan universitas
ber~aitan life skilldi luar subtsansi keilmuan pendidikan geqgra~

Tabe16. Usulan mata kuliah yang menunjang pekerjaan menjadi Guru.

Kewirausahaan Ada mata kuliah KWU
Pendidikan Lingkungan Ada matakuliah PKLH
Hidupdengan
Jprakteknya.

No.

2.

3.

4.
5.

l:.iu.

1.

8.

Usulan
KQmtlnikasi~ ,etika, ,dan
mental eositif
Bahasa·lnggris Teks
geografi
Kebencanaan

Kepemlm;pinan

Psikotes Kerja

Pemetaan digital

Realisasi
Job hunting

Sudah ada dalam
kurikUlum

Ada mata kuliah
mitigasi bencana

Pr.ugrall1 leadership

JJob hunting

Sudah ada karto~afi

Keterangan
Program

U~versitas:

Kur2010

Kur2010

Kur 2010
Kur2010

PI~ogranl

~v~rsitas

,Program
Universitas
Kur2010
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Kesimpulan
Kesimpulan yang diperolah dari hasil tracer study ini ·yaitu:

1. Profil lulusan lulusan jurusan pendidikan geografi mempunyai masa tunggu
lulusan sebagian besar kurang dari delapan bulan, Sebagian besar Iulusan sudah
bekerja sesuai Iatar belakang Pendidikan, dan penghasilan pertama yang diperoleh .
l~lusan sebagian besar kurang dari satu. juta rupiah seb~gai guru. Atas dasar
kondisi profillulusan tersebut diketahui bahwa lulusan yang dihasilkan Jurusan
Pendidikan Geografi sudah sesuai dengan visi dan misi jurdik geografi

2. Relevansi kurikulum Jurusan Pendidikan Geografi terhadap kebutuhan pasar kerja
yaitu sebagian besar lulusan merasa memiliki life skill yang sesuai denganjenis
pekerjaan seb~gai guru dan sebagian besar lulusan juga menyatakan materi yang
diterima selama kuliah di Jurusan Pendidikan Geografi stid.ah sesuai kebu~han
pekerjaan sebagai guru.

Berdasarkan kesirnpulan yang diperoleh, maka disarankan bagi Jurusan
Pendidikan Geografi khususnya agar:
1. Memperjuangkan lulusan agar dapat memperoleh kesempatan memperoleh

penghasilan pertama. sebagai guru lebih dari satu juta rupiah, atau di atas Up~h
minimum daerah melalui forum-forum terkait secara nasional.

2. Kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh lulusan yang dinyatakan
dalam usulan mata kuliah maupun usulan perbaikanlpenyempumaan jurusan
dapat ditindak lanjuti melalui peninjauan ulang terhadap mata kuliah yang·
diselenggarakan saat ini dan mengadakan Pelatihan/workshoR bagi guru-guru
geografi terutama lulusan Jurdik G~o·grafi-UNY tentang penguasaan teknik
pembelajaran dan materi pembelajaran terbaru. seperti.dalam forum pertemuan
pertemuan MGMP.
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