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Kepada  

Yth. Alumni Prodi Psikologi UNWAMA/UMB Yogyakarta 

di tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam upaya pengembangan kualitas akademik, baik dari segi kurikulum, proses 

pembelajaran dan kualitas lulusan secara umum, UMB Yogyakarta/Universitas 

Wangsamanggala memohon kesedian para alumni untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

studi pelacakan bagi alumni prodi psikologi.  

Bantuan dan kerjasama saudara dalam pelaksanaan studi pelacakan ini akan membantu 

kami dalam : 

1. melakukan pemetaan daya saing lulusan dan untuk penyempurnaan sistem pelacakan 

lulusan yang sudah tersedia.  

2. memberikan gambaran umum tentang program pembelajaran, situasi tenaga kerja dan 

karir profesi dari para alumni  

3. bahan pertimbangan dalam melakukan usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan 

secara berkelanjutan 

Bersama ini kami lampirkan kuisioner yang harus diisi oleh alumni dan atasan alumni. 

Atas kesediaan waktunya Kami ucapkan terima kasih. 

 

Yogyakarta, ……………………….. 201.. 

Hormat Kami,  

Dekan 

 

 

ttd 

 

Dr. Kamsih Astuti, M.Si. 

 

 

 

 



KUESIONER UNTUK ALUMNI 

Identitas Alumni 

Nama : ………………………………………………………………………………. 

Alamat Rumah : ………………………………………………………………………………. 

Telepon : HP . ……………………… Telp. Rumah ……………………………… 

 

Nama 

Instansi/Perusahaan 
: ………………………………………………………………………………… 

Tingkat/Ukuran : Lokol / Nasional / Multinasional *) pilih salah satu 

Jabatan : ………………………………………………………………………….……… 

Telp. Kantor : ……………………………… E-mail ……………………………… 

Lulus S1 pada 

Tahun 
: ……………………………… Prodi ……………………………… 

 

Pilihlah jawaban dan isilah titik-titik sesuai dengan keadaan saudara yang sesungguhnya 

A. Pertanyaan Bagian I 

1. Berapa lama saudara menunggu sejak lulus hingga mendapatkan pekerjaan pertama kali? 

a. Sebelum lulus/langsung bekerja 

b. Kurang dari 0,5 tahun (sebutkan……..bulan) 

c. 0,5 s.d. 1,0 tahun 

d. 1,0 s.d. 1,5 tahun 

e. 1,5 s.d. 2,0 tahun 

f. 2,0 s.d. 2,5 tahun 

g. 2,5 s.d. 3,0 tahun 

h. > 3,0 tahun, sebutkan ………… tahun 

 

2. Berapa lama saudara menunggu sejak lulus hingga mulai berwirausaha pertama kali? 

a. Sebelum lulus/langsung bekerja 

b. Kurang dari 0,5 tahun (sebutkan……..bulan) 

c. 0,5 s.d. 1,0 tahun 

d. 1,0 s.d. 1,5 tahun 

e. 1,5 s.d. 2,0 tahun 

f. 2,0 s.d. 2,5 tahun 

g. 2,5 s.d. 3,0 tahun 

h. > 3,0 tahun, sebutkan ………… tahun 

 



3. Dari mana saudara memperoleh informasi mengenai pekerjaan saudara yang pertama? 

a. Iklan media masa/elektronik/internet 

b. Pengumuman di kampus 

c. Prodi/fakultas/carrier centre/kemahasiswaan 

d. Keluarga 

e. Alumni 

f. Teman 

 

4. Bagaimana saudara mendapatkan pekerjaan pertama? 

a. Rekomendasi orang lain 

b. Ditugaskan 

c. Inisiatif sediri (berwirausaha) 

d. Melamar kerja/persaingan dengan tes 

e. Ditawari 

f. Lainnya, sebutkan………………. 

 

5. Berapakah gaji per bulan pertama saudara? 

a. < 1 juta 

b. 1 s.d. 2 juta 

c. 2 s.d. 3 juta 

d. 3 s.d. 4 juta 

e. 4 s.d. 5 juta 

f. > 5 juta lebih, sebutkan……………….. 

 

6. Apakah pekerjaan saudara? 

a. Sesuai dengan bidang ilmu saudara dan saudara merasa mampu 

b. Sesuai dengan bidang ilmu saudara dan saudara merasa tidak mampu 

c. Tidak sesuai dengan bidang ilmu saudara tetapi saudara merasa mampu 

d. Tidak sesuai dengan bidang ilmu dan saudara merasa mampu untuk beradaptasi           

e. Tidak sesaui dengan bidang ilmu dan saudara merasa tidak mampu 

 

7. Bagi yang berwirausaha tuliskan ukuran tempat berwirausaha  

a. Berwirausaha tidak berizin 

b. Berwirausaha berizin 

 

B. Pertanyaan Bagian II 

1. Nilai kualitas pendidikan di UMB Yogyakarta menurut saudara? 

Skala : 

1 

Sangat Baik 

2 3 4 5 

Sangat Baik 

 



2. Menurut pendapat saudara, bagaimana instansi saudara saat ini menilai saudara sebagai 

lulusan UMB Yogyakarta? 

Skala : 

1 

Sangat Rendah 

2 3 4 5 

Sangat Tinggi 

 

3. Bagaimana relevansi pendidikan saudara dengan pekerjaan saudara yang saat ini? 

Skala : 

1 

Tidak Relevan 

2 3 4 5 

Sangat Relevan 

 

4. Saran-saran untuk perbaikan kurikulum atau proses pembelajaran : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUESIONER UNTUK ATASAN ALUMNI 

Identitas Atasan Alumni 

Nama Lengkap : ………………………………………………………………………………. 

Jabatan : ………………………………………………………………………………. 

Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………………. 

Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………………….……… 

 

Kinerja Alumni UMB Yogyakarta 

1. Penilaian terhadap alumni UMB Yogyakarta dalam hal : 

a Etika  Sangat baik  baik  cukup  kurang 

b Keahlian pada bidang ilmu psikologi  Sangat baik  baik  cukup  kurang 

c Kemampuan bahasa asing  Sangat baik  baik  cukup  kurang 

d Penggunaan teknologi informasi  Sangat baik  baik  cukup  kurang 

e Kemampuan komunikasi  Sangat baik  baik  cukup  kurang 

f Kerjasama tim  Sangat baik  baik  cukup  kurang 

g Pengembangan diri  Sangat baik  baik  cukup  kurang 

 

2. Secara keseluruhan, disbanding dengan alumni dari perguruan tinggi lain (terutama dengan 

bidang alumni sejenis), alumni UMB Yogyakarta : 

a. Lebih baik 

b. Sama 

c. Lebih jelek 

Sebutkan Perguruan tinggi/universitas pembanding yang digunakan………………………… 

3. Untuk menghindari kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dengan penyedia kerja, 

sumbang saran apakah yang dapat anda berikan untuk perbaikan proses pembelajaran? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


