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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi 

atau keberadaan alumni Program Studi Pendidikan Seni Rupa FBS UNY dan 
untuk mendapatkan data awal sebagai embrio akan dibentuknya Ikatan Alumni 
Program Studi Pendidikan Seni Rupa., dengan harapan untuk bahan masukan 
dalam pengembangan  Program Studi Pendidikan Seni Rupa FBS UNY.  

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif,  dengan memanfaatkan 
sumber data dari survey dengan mengirimkan angket pada alumni Program Studi 
Pendidikan Seni Rupa. Dalam pengambilan sampel disesuaikan dengan sampel 
yang digunakan yaitu dari: data alumnus, nara sumber yang dipilih secara 
proporsional dan purpossive sampling dan hasil pencatatan sumber data historis. 
Untuk menganalisa data alumni yang masuk,  model analisa data, dalam proses ini 
ada tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama 
dan sesudah pengumpulan data berlangsung. 

Hasil penelitian terhadap eksistensi/keberadaan alumni Program Studi 
Pendidikan Seni Rupa lulusan tahun 2001 sampai dengan 2005, dari 27 angket 
yang kembali rata-rata alumni sudah mendapat pekerjaan sebagai PNS Guru 
sebanyak 9 orang (33 %), PNS bukan Guru 2 orang (7.5 %), Pegawai swasta 10 
orang (37 %), wiraswasta 4 orang (15 %), lain-lain 2 orang (7.5 %). Masa tunggu 
mendapatkan pekerjaan : kurang dari 6 bulan sebanyak 11 orang (10.75 %), antara 
6 bln s/d 1 tahun 11 orang (40.75 %), antara 1 s/d 1,5 tahun 4 orang (14.80 %), 
antara 1,5 s/d 2 tahun 1 orang (3.70 %), yang lebih dari 2 tahun tidak ada (0 %). 
Kesesuaian Kurikulum dengan bidang pekerjaan masih relevan, mata kuliah yang 
ada masih mendukung dalam bidang pekerjaan: sangat sesuai (diatas 80 %) 
sebanyak 5 orang (18.50 %), sesuai (antara 60 % - 80 %) sebanyak 13 orang 
(48.20), agak sesuai (antara 40 % - 60 %) sebanyak 4 orang (14.80 %), kurang 
sesuai (antara 20 % - 40 %) sebanyak 2 orang (7.40 %),  tidak  sesuai (di bawah 
20 %) sebanyak 3 orang (11.10 %), mata kuliah yang mendukung pekerjaan 
mereka dapat dikelompokan dalam mata kuliah praktik seni rupa, mata kuliah 
teori seni, dan mata kuliah kependidikan/umum, untuk mata kuliah praktik seni 
rupa sangat mendukung dan dibutuhkan. 

 
Kata Kunci: Eksistensi, alumni, prodi seni rupa 


