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Biaya 

Masalah y~ng diajukan dalam penelitian ini ada 3 hal, 
yaitu (1) bagaimana pendapat para alumni terhadap sistem 
pendidikan di FISIP Universitas Airlangga selama mereka 
menempuhnya?; (2) apakah ada link and match antara sistem 
pendidikan FISIP Universitas dengan dunia kerja dimana 
alumni sekarang bekerja?; (3) upaya apakah yang ditempuh 
oleh alumni untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia 
kerjanya? 

Berangkat dari permasalah tersebut, penelitian ini 
bertujuan mencari jawaban perseptual dari alumni FISIP 
-Unair. Diharapkan lewat penelitian ini FISlP-Unair akan 
mendapat umpan balik yang lebih proporsional. Sehingga 
bermanfaat sebagai bahan penyempurnaan sistem pendidikan 
FISlP-Unair. 
Jnmlah alumni yang dijadikan responden 100 orang. Mereka 
dipilih seeara acak (random sampling) melalui mekanisme 
810w-ball diantara para alumni Jurusan llmu Politik yang 
meliputi Prodi Ilmu Politik, Prodi limu Hubungan Interna
sional, dan Prodi Administrasi Negara. Mereka disodori 
kuesioner yang menjadi alat untuk memperoleh informasi 
primer yang diperlukan penelitian ini. Disamping itu, penel
iti juga akan mengumpulkan beberapa dokumsn dan atau in for
masi yang dianggap relevan sebalai data seknnder. Keseluru
han informasi yang diperoleh dianalisis seeara kualitatif. 

Adapun kasimpulan yang diparoleh melalui penelitian 
ini adalah: (1) sistem pendidikan di FlSlP-Unair dipersapsi 
telah memberi bakal pengetahuan yang eukup berguna bagi 
alumni dalam msnapaki dunia kerja; (2) dari dimensi link 
(keterkaitan), penyelenggaraan sistem pendidikan FISlP-Unair 
telah menghasilkan lulusan yang pralttis tidak mengalami 
kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Namun dari dimensi 
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ma teh (kesepadanan).. bekal voea tiona1 yang d iperoleh d ar i 
sistem pendidikan FISIP-Unair belum sepenuhnya sesuai dengan 
dunia kerja para alumni; (3) upaya penyesuaian yang ditempuh 
oleh para alumni FISIP-Unair agar mampu memenuhi tuntutan 
tempat kerjanya adalah dengan belajar mandiri dan atau 
mengikuti kursus/penataran yang bersesuaian. 

Akhirnya diajukan pula beberapa saran berikut: (1) 
perlu dilakukan penelitianlanjutan yang lebih luas dan 
lebih mendalam mengenai topik penelitian ini; (2) perlu 
diciptakan lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa agar 
berkeharusan rajin membaca literatur; (3) dalam memberi 
kuliah, dosen hendaknya mampu memberi contoh yang kongkret, 
sesuai dengan permasalahan dan dinamika masyarakat; (4) 
perlu dilakukan penambahan dan atau pendalaman mata-ajaran 
yang berfokus ekonomi makro; (5) perlu dilakukan pembenahan 
data-based di FISIP-Unair. 
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