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Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu lembaga perguruan

tinggi negeri yang ada di Yogyakarta telah mencanangkan visi dan misinya yaitu

mendidik manusia dan masyarakat Indonesia agar terwujud universitas yang

memiliki sistem budaya kerja sinergis yang menghargai belajar, tanggung jawab

kreatif, dan nilai-nilai keadilan, kedamaian dan kesantunan dalam melaksanakan

tridarma perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan tenaga kependidikan

dan non kependidikan yang berkualitas unggul dalam dunia global.

Sebagai salah satu institusi terkecil yang ada di UNY, Program Studi

Teknologi Pendidikan FIP secara lebih khusus memiliki tujuan untuk

menghasilkan tenaga akademisi dan praktisi yang memiliki pribadi beriman dan

bertakwa kepada Tuhan YME, berahlak dan berbudi mulia sesuai nilai-nilai

budaya bangsa, berwawasan global, serta mampu mendesain, mengembangkan,

mengelola, memanfaatkan, mengevaluasi, meneliti proses dan sumber belajar

(Kurikulum FIP, 2002).

Dari visi misi UNY dan tujuan Program Studi Teknologi Pendidikan (TP)

tersebut, keduanya mengemban tugas yang cukup berat yaitu berupaya

menghasilkan lulusan yang berkualitas baik dari segi kompetensi maupun

karakter pribadi yang mulia sesuai dengan profesi dan keilmuan yang

disandangnya.  Sesuai dengan karakter keilmuan yang dimiliki, lulusan atau

alumni TP pada dasarnya dicetak dan diarahkan untuk dapat mengisi sekaligus

menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan. Bahkan secara eksplisit,

kurikulum TP tahun 2002 telah mencanangkan beberapa kompetensi utama dan

kompetensi pendukung yang harus menjadi karakter lulusan atau almuni TP.

Kedua kompetensi ini memiliki ciri utama yaitu tetap berpegang pada koridor



pendidikan baik dalam institusi negeri (seluruh departemen RI) maupun pada

sektor swasta yang masih terkait.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah

dikemukakan di atas, perlu terus dilakukan langkah-langkah evaluasi dalam

bentuk pelacakan, pendataan, sekaligus identifikasi dari lulusan (tracer study)

atau alumni yang saat ini telah berbaur dengan masyarakat. Tracer study

merupakan suatu aktivitas evaluasi sebagai bentuk dari pelaksanaan pola

manajemen mutu terpadu yang saat ini tengah digalakan oleh seluruh lembaga

perguruan tinggi di Indonesia.  Dengan dimilikinya data-data tentang kondisi

alumni yang ada di masyarakat, maka eksistensi suatu lembaga penyelenggara

pendidikan dapat dinilai  secara efektif.

Meskipun sampai saat ini Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

(KTP) telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan

tracer study, namun dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut masih

lebih bersifat interpersonal (antar pribadi) dan parsial (sekilas) terutama oleh

dosen alumni KTP FIP UNY sendiri ketika berkumpul dalam acara temu alumni.

Untuk itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk menjaring data-data

alumni secara lebih mendalam terutama yang berkaitan dengan relevansi

kurikulum Jurusan KTP FIP UNY dengan perkembangan karir alumni dan masa

tunggu alumni dalam mendapatkan pekerjaan.
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