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* Di Indonesia ada lebih dari 4.000 PT (akademi, sekolah tinggi, institut,

politeknik, dan universitas).

* Baru 5% dari jumlah PT memiliki Pusat Karir di tingkat PT.

* Jumlah PT yang melaporkan TS hanya 917 dari 4.482

* Untuk PTN yang melaporkan 62 PT dari 75 PT

* Pelaporan lulusan baru 296.342 orang dari 805.373 lulusan / 37% (Lap pddikti 22)

* Jumlah PT di LLDIKTI 4 sebanyak 303 PT, yang melaporkan TS hanya 75 PT

Latar Belakang



* Program Pusat Karir adalah program Kemdikbud untuk

menjembatani PT dengan dunia kerja .

* Diperlukan suatu mekanisme monitoring untuk membantu dan

mengatur terjaminnya pelaksanaan program hibah dengan baik.

* Diperlukan standarisasi baku pelaksanaan program, khususnya

PKL (TS).

* Akan adanya teguran dari LLDIKTI atau KEMDIKBUD terhadap PT

yang tidak melaporkan TS.

Latar Belakang
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* Ketidaktahuan DUDI adanya PK di PT.

* Keuntungan PK dengan adanya DUDI.

* PT tidak mengetahui kebutuhan DUDI.

* Keberhasilan PT tidak hanya meluluskan tetapi keberhasilan

lulusannya dalam dunia kerja.

* Pusat Karir = Jembatan Penghubung.

PERAN PUSAT KARIR DI PT



PERGURUAN TINGGI

(SUPPLY)

DUNIA KERJA

(DEMAND)

PUSAT KARIR



* Mengetahui posisi lulusan

* Menyiapkan lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

* “dapurnya” perguruan tinggi

* Membantu program pemerintah dalam memetakan

kebutuhan dunia kerja.

Manfaat PK Untuk PT



* Selain Kemdikbud, Kemnaker menganggap pusat

karir sebagai bursa kerja (lembaga profesional yang

mempertemukan tenaga kerja dan dunia industri).

* Pusat Karir memiliki peranan penting dalam

perguruan tinggi.

Saat ini...



* Pelatihan untuk peningkatan softskill.

* Konseling karir

* Informasi peluang kerja

* Tracer study

* dll

Layanan Pusat Karir



1. Kebutuhan lulusan

2. Tracer Study untuk akreditasi (BAN PT/LAM), IKU dan

pengembangan PT

3. Mengetahui outcome pendidikan

4. Mengetahui kontribusi PT dalam dunia kerja

5. Untuk monitoring lulusan PT

6. Membangun silaturahmi dengan alumni

7. Sebagai evaluasi PT

7 Alasan PK dibutuhkan di PT



* Pusat Karir

* Pusat Jasa Ketenagakerjaan

* Pusat Pengembangan Karir

* Career Development Center

* Career Center

* University Career

* dll

Istilah Pusat Karir di PT



* Divisi Employer Service

* Divisi Career Service

* Divisi Career and Counseling

* Divisi Tracer Study

* Divisi Entrepreneurship

Divisi Pusat Karir



* Seminar (latihan interview, melamar kerja)

* Pelatihan Softskill

* Program campus rekrutment

* Program Job Fair

* Program Tracer Study

Jenis Layanan PK Yang Baru Berdiri



* Magang (Kerjasama dengan industri, beasiswa)

* Program assesment (konseling karir)

* Program Kewirausahaan

Jenis Layanan PK Yang Sedang Berkembang



* Mendukung MBKM

* Tahun 2020 Bidikmisi = KIP

* Penerima KIP menunjukan kemampuan akademik dengan

capaian IPK 3.0 diatas 87%

* Menurut Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 PT harus

menyediakan sarana prasana untuk yang berkebutuhan

khusus

Pusat Karir Untuk Bidikmisi Dan
Penyandang Disabilitas



Website, Sosmed Promo PK



Berdasarkan Tingkat Pendidikan



* Menyediakan informasi layanan PK

* Pengaturan sistem layanan yang sistematis

* Pengelolaan database dan server mandiri

* User Friendly

Website Pusat Karir



Medsos Pusat Karir



Most Active Social Media Platforms



Diagram Layanan Rekrutment
Perusahaan menghubungi          Pusat Karir
untuk publikasi lowongan pekerjaan dan

campus hiring

Pusat Karir menerima dan
menjadwalkan kegiatan

Perusahaan Publikasi Iklan
Lowongan

Pusat Karir melakukan pemanggilan
kandidat melalui sms atau email

Perusahaan Menyeleksi kandidat
yang melamar

Pusat Karir Melayani Publikasi
Iklan Lowongan melalui Website

dan Akun Sosial Media

Perusahaan melakukan seleksi berupa
Psikotes, Interview, LGD atau FGD sesuai

dengan kebutuhan

Perusahaan Menyeleksi kandidat
yang melamar

Kandidat terpilih dan siap
bekerja



Pameran Bursa Kerja

Pengunjung pameran bursa kerja di Universitas
Widyatama sedang mengisi identitas lowongan
pekerjaan secara online.

Suasana Career Day UTama saat
dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat .



Publikasi Pameran Bursa Kerja

Contoh bentuk publikasi untuk media cetak.
Sumber : Humas DPRD Jabar



* Memberitahu pimpinan (Yayasan atau Universitas) pentingnya diadakan job fair. Misalnya salah satu

point yang ditanyakan saat akreditasi mengenai bagaimana penyerapan alumni.

* Melakukan penjajakan ke perusahaan jauh-jauh hari.

* Melakukan kerjasama atau MoU dengan perusahaan di mana salah satu isinya diajak bekerjasama

untuk kegiatan job fair.

* Dibentuknya tim pelaksana atau panitia pameran bursa kerja minimal H-6 bulan

* Pendaftaran perusahaan sebagai peserta job fair minimal H-2 bulan

* Publikasi pelaksanaan job fair baik di lingkungan kampus atauapun diluar kampus minimal H-1 bulan

sampai pelaksanaan

* Pemanfaatan media sosial untuk publikasi job fair.

* Publikasi setelah kegiatan diperlukan untuk ajang promosi pusat karir atau perguruan tinggi.

Tips Membuat Job Fair



* Magang

* Beasiswa

* Assesment

* Konseling

* Konseling Untuk Disabilitas

* Kewirausahaan

Pengembangan Pusat Karir



TRACER STUDY



* Definisi: kelompok homogen mahasiswa yang menyelesaikan studinya

pada titik waktu yang sama (= "generasi" atau ”kohort lulusan”)

(Schomburg, 2014)

* Waktu lulus adalah awal masa transisi ke dunia kerja

* Waktu lulus menentukan “jarak waktu” dari lulus ke waktu pelaksanaan

survey. Konsep ini sangat penting dalam tracer study karena merupakan

basis kontekstual untuk analisis dan interpretasi banyak indikator esensial

dalam TS seperti masa tunggu kerja, pendapatan, dan situasi keselarasan.

Prinsip: Kohort Lulusan



* Variasi dalam “jarak waktu” dapat memengaruhi variabel

subyektif dalam TS seperti persepsi dan evaluasi à information

bias.

* Kohort masuk dalam beberapa hal pokok berbeda dengan kohort

lulus karena dalam hal komposisi bervariasi tergantung dari lama

studi, dan karenanya saat kelulusan dari satu kohort masuk

menjadi heterogenàmultiple cohorts of graduates

Prinsip: Kohort Lulusan



* “Alasan utama memilih hanya satu kohort adalah fakta bahwa kondisi

transisi ke dunia kerja dan pengalaman pembelajaran dapat sangat berbeda

bagi kohort yang berbeda. Diasumsikan bahwa dalam satu kohort kondisi

tersebut sama dan sebanding.” (Schomburg, 2014)

* Maka jika kohort masuk (entry cohort) yang digunakan, maka sangat

mungkin bahwa periode transisi berada dalam konteks terkait waktu yang

berbeda-beda; ada yang sudah lulus setahun, lulus dua tahun, atau lulus tiga

tahun saat dilakukan studi. Interpretasi akan sulit.

Prinsip: Hanya 1 Kohort



* Jika dipilih yang lulus 2 tahun saja maka akan ada selection

bias karena hanya yang tepat waktu saja yang disurvey.

Sehingga datanya cenderung terseleksi hanya yang baik saja.

* Saat ini yang lulus 1 tahun tetap di survey.

* Rencana Dikti akan membuka kuesioner sehingga lulusan

dapat mengisi sendiri dan PK mevalidasi.

Prinsip: Hanya 1 Kohort



Perbedaan Waktu/Target
2014 2016

EXIT
COHORT

DIKTI

ENTRY
COHORT

2010

1. Bias tidak ada
2. Lulusan tdd berbagai angkatan
3. Periode mencari kerja sama

1. TEMPORAL BIAS. Periode mencari
kerja berbeda, karena waktu/jarak
dari lulus ke survey berbeda-beda.

2.   Jika hanya  memilih yang lulus 2
tahun saja, maka ada SELECTION
BIAS karena hanya yang tepat
waktu saja yang disurvey

2014 2016



Keuntungan

* Lebih mudah dikumpulkanà data registrasi awal masuk PT

* Ikatan antar anggota kohort mungkin lebih erat

Kerugian

* Berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar TS (“kohort lulusan”

dan “kohort tunggal”): masalah dalam analisis dan

interpretasi, menimbulkan bias.

* Meski menggunakan data registrasi, tetap harus dilakukan

updating data saat kelulusan

Kohort Masuk



Keuntungan :

* Definisi asli dari “kohort” dalam TS adalah “kohort lulusan”.

* Kontekstualisasi dalam interpretasi data standar, seragam,

dan komparabel.

* Dua tahun setelah lulus dapat mengakomodasi periode

transisi termasuk masa tunggu kerja dan pencarian kerja.

Kerugian :

* Memerlukan database yang adekuat (lengkap dan update)

Kohort Keluar



* Salah satu alasan yang sering dikemukakan dalam penggunaan kohort

masuk adalah untuk meningkatkan response rate.

* Dalam hal response rate perlu dicatat bahwa yang penting bukan hanya

semata-mata rate-nya, tetapi harus dipertimbangkan aspek efisiensi

(biaya studi) dan kelestarian (sustainability) dari TS.

* Suatu tingkatan response rate penting secara statistik, tetapi di atas

tingkatan itu efek dari response rate tinggi bersifat psikologis.

Response Rate



* Studi sensal (survey sensus): studi yang ditargetkan pada

seluruh populasi;

* Studi sensal à sampling alami (natural) beda dengan studi

samplingà sampling direkayasa (rawan bias seleksi)

* Pada studi sensal yang penting bukan response rate 100%,

tapi delivered case 100%.

* Pada studi sampling response rate harus 100%, jika tidak

akan timbul bias seleksi.

Response Rate



* Implementasi TS lebih mirip maraton, bukan sprint. Maka diperlukan

daya tahan dan stamina; dan terutama efisiensi biaya dan sumberdaya

agar TS lestari dan dapat dilaksanakan reguler setiap tahun. Regularitas

ini lebih penting daripada response rate!

* Banyak PT betul-betul mempertimbangkan biaya pelaksanaan TS.

Contoh pelaksanaan TS yang mahal, hanya akan membuat orang berfikir

ulang untuk menyelenggarakan TS pada level PT.

Efisiensi



* Komparabilitas TS (instrumen dan desain) antar PT sangat penting khususnya bagi

kepentingan nasional yaitu kompilasi dan koleksi data terkait indikator pendidikan

tinggi seperti learning outcomes (misalnya masa tunggu kerja, keselarasan

horizontal dan vertikal).

* Tidak disarankan bagi PT untuk melaksanakan TS dengan desain yang berbeda

dengan desain Dikti karena data TS-nya menjadi tidak berguna dan tidak

memberikan kontribusi bagi data nasional.

* Response rate yang tinggi memang baik, tetapi batas > 35% rate sudah dianggap

mencukupi. Regularitas penyampaian data TS oleh PT adalah lebih penting.

Rekomendasi DIKTI



Referensi:
* Schomburg, H. 2014. Practical Guide on Tracer Studies. European

Training Foundation. Italy.



* Statistik respons adalah informasi mengenai jumlah populasi, jumlah

kasus tak terjangkau (undelivered), dan response rate.

* Dalam TS, response rate sangat penting karena:

* Representasi statistik

* Tingkat kepercayaan terhadap penelitian

* Ambang psikologis: >30%

* Response rate harus dilaporkan:

* Gross Response Rate: jumlah responden dibanding jumlah total

populasi

* Net Response Rate: jumlah responden dibanding jumlah total

populasi yang dapat dijangkau studi

Statistik Respons



Contoh: Statistik Respons PT. XYZ

Jumlah Populasi Target (a) 75

Tidak terkontak (b) 6

Target Subyek (c=a-b) 69

Jumlah Responden (d) 69

Gross response rate { e=(d/a)*100 } (69/75)*100 92%

Net response rate { f=(d/c)*100 } (69/69)*100 100%
Completion Rate (subyek yang mengisi

kuesioner lengkap dari total responden)
100%



Statistik Respons PT.XYZ

46

S1 Reguler S1 Ekstensi S2
Jumlah Target

Populasi 4167 1717 2592

Undelivered 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Target Subyek 4167 100.0% 1717 100.0% 2592 100.0%

Responden 1991 802 1083

Gross response rate (1991/4167)
*100% 47.8% (802/1717)

*100% 46.7% (1083/2592)
*100% 41.8%

Nett response rate
(1991/4167)

*100% 47.8% (802/1717)*100
% 46.7% (1083/2592)*

100% 41.8%

Completion Rate 1702/1991
*100% 85.5% 654/802*100% 81.5% 891/1083*

100% 82.3%



Analisis Variabel Utama TS Dikti

Variabel-variabel utama (outcome):

* Kapan mulai mencari pekerjaan

* Bagaimana mencari pekerjaan

* Masa tunggu kerja pekerjaan

pertama

* Cara memperoleh pekerjaan

* Kemulusan transisi

* Pengangguran terbuka

* Tempat dan bidang bekerja

sekarang

* Pendapatan

* Keselarasan horizontal

* Keselarasan vertikal

* Kompetensi



* Pertanyaan:

“Kapan anda mulai mencari pekerjaan? Pekerjaan sambilan tidak dimasukkan.”

* Kolom jawaban terbagi menjadi dua yaitu sebelum dan sesudah wisuda.

Seseorang dapat mulai mencari pekerjaan sebelum wisuda ATAU sesudah

wisuda.

* Pertanyaan ini penting untuk melihat kesiapan pencarian kerja sejak

mahasiswa. Semakin awal pencarian kerja dilakukan semakin baik dan transisi

semakin mulus.

Kapan mulai mencari pekerjaan



* Pertanyaan:

“Bagaimana cara anda mencari pekerjaan tersebut? Jawaban

bisa lebih dari satu”

* Jawaban multiple answer: jumlah persentase total dapat di

atas 100%.

* Pertanyaan ini penting untuk melihat bagaimana peran PT

dalam transisi lulusan ke dunia kerja.

Bagaimana mencari pekerjaan



* Pertanyaan sederhana:

* “Berapa lama waktu yang dihabiskan (sebelum dan sesudah lulus) untuk mendapatkan

pekerjaan pertama?”

* Masa tunggu kerja dapat langsung dihitung (mean, median tergantung kenormalan distribusi

nilai)

* Pertanyaan kompleks:

* “Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mencari kerja:

* Sebelum lulus

* Setelah lulus

* Masa tunggu kerja harus ditotal dulu, dibuat sebagai variabel baru (di SPSS: compute new

variable), baru kemudian dihitung mean atau mediannya.

Masa Tunggu Kerja



* Pada TS Dikti yang digunakan pertanyaan sederhana:

“Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan

sesudah kelulusan) untuk memeroleh pekerjaan pertama?”

* Pertanyaan ini adalah salah satu indikator utama transisi

lulusan yaitu “Masa Tunggu Kerja” dan mencerminkan

situasi pasar kerja.

Masa Tunggu Kerja



Contoh: Masa Tunggu Kerja PT. XYZ
Lulusan S1 Reguler dan Ekstensi

(median, bulan)

n = 1406

S1 Reguler

S1 Ekstensi
n = 1406

n = 463



* Diukur melalui tiga variabel yaitu:

* Banyaknya perusahaan yang dilamar

* Banyaknya perusahaan yang merespons

* Banyaknya perusahaan yang mengundang wawancara

* Dalam kuesioner TS Dikti hanya diukur dua yang

pertama saja

Kemulusan transisi



* Pertanyaan:

“Berapa perusahaan/instansi/ institusi yang anda lamar (lewat surat atau e-mail)

sebelum anda memeroleh pekerjaan pertama?

* Pertanyaan ini mengindikasikan situasi pasar kerja (semakin banyak lamaran

artinya semakin sulit situasi pasar kerja) dan indikasi dari seberapa “berat” upaya

yang harus dilakukan oleh lulusan untuk menembus dunia kerja (employability).

Intensitas upaya di level individu dapat dilihat dengan membandingkan jumlah

lamaran dengan lama masa tunggu kerja.

Banyaknya Perusahaan yang Dilamar



* Pertanyaan:

“Berapa banyak perusahaan/ instansi/institusi yang

merespons lamaran anda?”

* Seperti halnya banyaknya lamaran yang dikirim,

pertanyaan ini juga mengukur kemulusan transisi

terutama dari segi employability.

Banyaknya Perusahaan yang Merespons
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* Pertanyaan:

“Apakah anda bekerja saat ini (termasuk kerja sambilan dan wirausaha)?”

* Pertanyaan ini merupakan bagian dari kelompok pertanyaan untuk

menggambarkan situasi kerja (dan pengangguran) pada lulusan. Analisis

dari pertanyaan ini mengindikasikan situasi pasar kerja, situasi

employability, dan masukan bagi PT untuk pengembangan karir lulusan.

Situasi Pekerjaan Saat Ini



* Pertanyaan:

“Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat ini?”

* Pertanyaan ini juga bagian dari kelompok pertanyaan untuk

menggambarkan situasi kerja (dan pengangguran) pada lulusan.

Analisis dari pertanyaan ini mengindikasikan situasi pasar kerja,

situasi employability, dan masukan bagi PT untuk pengembangan

karir lulusan.

Situasi Saat Ini



* Pertanyaan:

“Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir?”

* Pertanyaan ini mengukur pengangguran terbuka menurut definisi ILO yaitu mereka

yang saat ini tidak bekerja dan tidak aktif mencari kerja dalam 4 minggu terakhir.

* Karena itu meskipun di pertanyaan situasi kerja menjawab tidak bekerja, tetapi jika di

keaktifan mencari kerja dalam 4 minggu terakhir menjawab “ya”, tidak digolongkan

sebagai pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka



* Pertanyaan:

“Apa jenis perusahaan/instansi/institusi tempat anda bekerja sekarang?”

* Kategorisasi generik:

* Instansi/institusi pemerintah

* BUMN

* Instansi/perusahaan swasta

* Wiraswasta

* Kategori rinci dicakup dalam variabel bidang pekerjaan

Tempat Bekerja sekarang



Contoh: Jenis Tempat Bekerja Saat Ini - S1

n = 1411
n S1 Reg  = 208
n S1 Ekst  = 135
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Instansi Pemerintah Perusahaan Swasta Wiraswasta

n  = 1460 n  = 655 n  = 38



* Pertanyaan:

“Kira-kira berapa pendapatan anda setiap bulannya?”

* Pertanyaan terbuka sehingga variabel ini dapat diolah dengan

banyak cara secara statistik karena bersifat numerik dan rasio.

* Pertanyaan ini cerminan dari “nilai tawar” atau value dari lulusan

kita di pasar kerja.

Pendapatan
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n = 116 n = 150 n = 259 n = 86 n = 171 n = 185 n = 114 n = 180 n = 75 n = 40 n = 48n = 28 n = 1452



* Pertanyaan:

“Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan anda?”

* Keselarasan horizontal (kesesuaian pekerjaan dengan disiplin keilmuan)

dalam TS diukur berdasarkan self-assessment dengan menggunakan skala

Likert murni.

* Perlu konsensus yang disebut selaras (saran skor 3-5 = selaras; 1 & 2= tidak

selaras)

Keselarasan Horizontal
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Contoh: Keselarasan Horizontal
(selaras skor 3-5)

n = 1314 n = 586 n = 35 n = 1278 n = 51
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Contoh: Keselarasan Horizontal
Lulusan S1 Reguler

n = 1321



* Pertanyaan:

“Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai untuk pekerjaan anda saat ini?”

* Kesesuaian pekerjaan dengan jenjang kesarjanaan.

* Kategorisasi respons dibagi menjadi 3:

* Selaras (bekerja sesuai dengan level pendidikan)

* Under-qualification (bekerja untuk pekerjaan yang membutuhkan level

pendidikan lebih tinggi)

* Over-qualification (bekerja untuk pekerjaan yang membutuhkan level

pendidikan lebih rendah)

* Yang dianggap negatif: over-qualification

Keselarasan Vertikal



Contoh: Keselarasan Vertikal

n S1 Reg  = 195
n S1 Ekst  = 111
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n = 1320 n = 584 n = 34 n = 1265 n = 51



* Pertanyaan:

“Jika menurut anda pekerjaan anda saat ini tidak sesuai dengan

pendidikan anda, mengapa anda mengambilnya? Jawaban bisa

lebih dari satu”

* Pertanyaan ini membantu menjelaskan mengenai situasi

ketidakselarasan, Ketidakselarasan tidak selalu bermakna

negatif, penting dilihat alasannya juga.

Alasan Ketidakselarasan



* Pertanyaan:

“Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini anda kuasai?

(A)”

“Pada saat lulus, bagaimana kontribusi perguruan tinggi dalam hal

kompetensi di bawah ini? (B)”

* Pertanyaan ini mengukur secara self-assessment mengenai 29 item

kompetensi utama bagi lulusan perguruan tinggi dari 2 aspek yaitu

penguasaan dan kontribusi PT. Berguna sebagai masukan bagi perbaikan

sistem pembelajaran di PT.

Kompetensi Saat Lulus



3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6

Keterampilan internet

Keterampilan komputer

Kemampuan berbahasa Inggris

Loyalitas dan integritas

Toleransi

Pengetahuan umum

Kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat

Bekerja dengan orang yang berbeda budaya maupun
latar belakang

Bekerja secara mandiri

Kemampuan adaptasi

Penguasaan Saat Lulus Kompetensi yang dibutuhkan

Kompetensi Lulusan S1 Reguler (1)

n = 1501



Analisis Data/Rekapitulasi

(Lampiran 4)

72
A Butir Pertanyaan Masa Transisi Jawaban (Hasil TS)
1 Kapan anda mulai mencari

pekerjaan? Pekerjaan sambilan
tidak dimasukkan

... % sebelum wisuda, median ... (bulan)

... % sesudah wisuda, median .... (bulan)

2 Bagaimana cara anda mencari
pekerjaan tersebut? Jawaban bisa
lebih dari satu

1. ...
2. ....
3. .... Sebutkan persentase semua

pilihan
3 Berapa bulan waktu yang

dihabiskan (sebelum dan sesudah
kelulusan) untuk memeroleh
pekerjaan pertama?

Median ..... (bulan)

4 Berapa perusahaan/instansi/
institusi yang anda lamar (lewat
surat atau e-mail) sebelum anda
memeroleh pekerjaan pertama?

Median ..... (perusahaan)

5 Berapa banyak perusahaan/
instansi/institusi yang merespons
lamaran anda?

Median .... (perusahaan)



Analisis Data/Rekapitulasi

(Lampiran 4)

73
B Pertanyaan Pekerjaan Sekarang Jawaban Sesuai Hasil TS
1 Apakah anda bekerja saat ini

(termasuk kerja sambilan dan
wirausaha)?

.... %  (untuk seluruh pilihan
jawaban)

2 Bagaimana anda menggambarkan
situasi anda saat ini?

.... % (untuk seluruh pilihan
jawaban)

3 Apakah anda aktif mencari
pekerjaan dalam 4 minggu
terakhir?

.... % (untuk seluruh pilihan
jawaban)

4 Apa jenis
perusahaan/instansi/institusi
tempat anda bekerja sekarang?

....% (untuk seluruh pilihan
jawaban)

5 Kira-kira berapa pendapatan anda
setiap bulannya?

Median .... (Rupiah)



Analisis Data/Rekapitulasi

(Lampiran 4)

74
C Pertanyaan Keselarasan

Vertikal dan Horizontal
Jawaban Sesuai Hasil TS

1 Seberapa erat hubungan
antara bidang studi dengan
pekerjaan anda?

.... % (untuk seluruh pilihan jawaban)

2 Tingkat pendidikan apa yang
paling tepat/sesuai untuk
pekerjaan anda saat ini?

.... % (untuk seluruh pilihan jawaban)

3 Jika menurut anda pekerjaan
anda saat ini tidak sesuai
dengan pendidikan anda,
mengapa anda
mengambilnya? Jawaban bisa
lebih dari satu

1. ...
2. ....
3. ....
(Persentase untuk seluruh jawaban)



Analisis Data/Rekapitulasi

(Lampiran 4)

75

D Butir Pertanyaan Kompetensi Jawaban (Hasil
TS)

1 Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di
bawah ini anda kuasai? (A)

Rata-rata dari skor
setiap kompetensi

2 Pada saat lulus, bagaimana kontribusi perguruan
tinggi dalam hal kompetensi di bawah ini? (B)

Rata-rata dari skor
setiap kompetensi

E.  Response Rate
Jumla
h

Persentas
e

Jumlah Target Populasi (a)
Jumlah Populasi Tidak Terkontak (b)
Target Subyek (c=a-b)
Jumlah Responden (d)
Gross Response Rate {e=(d/a)*100} ...%
Net Response Rate {f=(d/c)*100} ...%
Completion Rate {subyek yang mengisi kuesioner
lengkap dari total responden(d)} ...%
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