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KATA PENGANTAR

Kalimantan Scientiae adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh
Lembaga Penetitian Universitas Lambung Mangku;at. iurnaf OiteiOtfan
pada setiap bulan April dan Oktober yang diOagi datam tiga seri vaiiu :-seii
rlmu-ilmu hayati, seri sosial dan humaniora serta seri saina dan te-knologi.

Seri Sosial dan Humaniora edisi 70 Tahun XXV Vol. Oktober 2007
menyajikan beberapa topik yang berkenaan dengan Studi pasar ban
Manajemen Persediaan Dan produksi Berbasis pirmintaan lndustri Es
Blok Di Banjarmasin, Studi pelacakan Alumnus program Stuai penOiaitan
Ekonomi Fkip Unlam Di Kota Madya Banjarbaru, enifi"t" fjOii"tan-ff"ro"
ualam Rangka Meningkatkan produksi Dan pendapatan p;tani (St;i
Kasus Usahatani padi Sawah Di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten barito
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan), The Rote; Of engfiJ Language in
lndonesia At Present Time. Faktor_Faktor penyebab kenaikari Jumtah
Kursi Perempuan Di DPRD Kabupaten Banjar paO-a pemitu ZOO+

. Akhirnya saran dan kritik untuk kemajuan jurnal ilmiah ini kami
harapkan disamping masukan naskah yang mengikuti format yang sudah
ditentukan. Semoga tulisan yang disajikan ada ma-nfaatny" b"git;;;;;

Redaksi
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STUDI PELACAKAN ALUMNUS PROGMM STUDI PENDIDIKAN
EKONOMI FKIP UNLAM DI KOTA MADYA BANJARBARU

Oleh: Supriyanto dan Mahmudah Hasanah
Staf Pengajar pS pendrdikan Ekonomi FKIp Untam Banjarmasin

ABSTRACT

Due to the limited numbet ot employment opportunities in anv iob fiet(j
an-d a greal number of graduates ot the Depanment Ot tconomy of fne,
\4till give its own impact toward recruitnent ot the enptoyment oppoiun.r,rr-si.
The data shows that by using a descriptive memoa. t ian oe idii-iiiiiie
numbet of graduates ol lhe Depadment Of Economy has been bv mani
scnoots, lunpr high school and seniu high school. The rcsuti of thL
research can be concluded that the Depadment Of Economy have futfiiba
the passing standard as the government of Banjarbaru has b6en ,riri"ii. '
Keywords : Background, passing standard, recruitment of

em pl oym e nt oppottu n itie

PENDAHULUAN

,Pendidikan.tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah
yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menladi angg,"oiamasyarakat yang memiliki kemampuan akademik vano narir'inva
diharapkan dapat berperan aktif di masyarakat. baii Oi femiaga for;al
maupun non formal Untuk dapal berperan aktif di masyarakat diDerlukan
bekal ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masvarakat
Datam menghadapat tantangan globalisasi maka tutuan oendidika; tinooi
ditilrk beratkan pada upaya peningkatan mutu aan retevansr tertraJa"a'o
kebutuhan pembangunan Nasjonal, yang diintegrasikan dengan upaya
penanggurangan pengangguran dan kemiskinan. Dalam UU No 2O tahun
2003 tentang sistem pendidikan Nasional, danyatakan Oafrwa tuluan umum
pendidrkan tinggr adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan
rlmu pengetahual. teknologi dan/atau kesenran serla mengupayakan
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarai<ai aan
men-perkaya keoudayaan Nasional. Dalam rangka mencioai tuiuan
tersebJt, maka misi pendidikan yang harus 

-Aitatsanat<an 
aJiian

peningkatan kualtras pesena didik sesuai dengan tuntutan kebutuhanpembangunan yang berwawasan budaya dan lingkungan, serta
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meletakkan Iandasan _ landasan pembangunan watak dan keDribadtanmeng_amatkan nrtai _ nilai agama budi peierti luhur, **""""1"i";]il,KeDangsaan serta penguasaan tlmu d:

_ _, - 

-rerra,t' Ierls;;;:ffi il;";l,f[T';:*i:"!fi i"("j#gr r:i 
"1l-1T:l:y?): persuruan tingsi sebasai tembasa r";;;i ;#r"i,peno,0rkan tinggr memrtiki kewaJiban untuk r"ngr"r"n"i", O",6""Xi,lri

Ian9 dapat mendukung tujuan teisebut. usana teiseuutlriiar;l;;"-rr;;i;";
!::,X9f","n xualitas tenaga pengalar (dosen). pun,ngkr-,";, -"-."
f:l:,g,L?" pemberian bantuan bel;jar (beasiswa). b"" "tiili"" r*,:""KUrrxUl'lm pendidikan

..--_, yllu:rsit"r Lambung Mangkurat sebagai salah satu perquruannngg, di Katimantan setatan telat menguprv"l"" o"r.o"oJ. ,u'#Xil]I"agar iutusan yang dihasilkan dapat diterjma oi;r*y,"r"i"jl"r+.rl"J"r*|iiijlup€ya tersebLrt drantaranya dengan mengadaian p"titii"n-i"rir.,ill
lT?,:,:*? _ mahasiswa datam bidang i"irrr"" i"n""ir,, o"r"iX!lpenurrsan karya rlmiah, pelatihan oeno(
pembelajaranl .""sljJ;"';";iili'ls-!j1n '"4i" dan alat bantu daran
kLrrikulum pendrdika;. 

-- ., ^'"- - semrnar pendidikan serta evaluasi

,----_:rn uraian dr atas. berdasarkan hasjl pengamatan sementara dirapangan menLtnjukkan bahwa tidakrere4i sesuai aengai ;,#;';,illlni:[;". J:IH:"."LT'Jl:1,:r:,i::;tnr drsebabkan karena daya serao laoan
oengan t.rlusan yang d,t etrart an s"t in9?l 

kerja sangal terbatas dibanding
aatam penetrtiari ini-aJ;il- "" ' -'"" 'gga permasalahan yang akan digai
l. Seberapa besar output FKlp Unlam

oleh masyarakat. Pendidikan Ekonomr dapat diserap
2. Apakah output FKlp

standart penerimaan
Banjarbaru.

Maka seialan
adalah:

Unlam Pendidrkan Ekonomi telah memenuhirenaga kerja. khususnya di kota madya

dengan permasalahan tersebut tujuan penefitian ini

I i{its-rfr:fl"13!iii:::['4"ffJf, #mpunsmsekorah 
densan output

z unruK,mengetahui standad penerimaan tenaga kerja di kota MadvatranJarbaru ulluk oLrtput FKlp Untam pendidika; Eko;
, , ."::n"t]l,:n 

i-. d harapkan bermanfaat se;;;a; :..", 
,-,,',

r banan,,tntor^1ast dan penimbangan bigi masyarakat dalam. menenrukan p,,,nar Drogram studtyang 
"f,r"n 

Oi-pifir, Ai fkiiUii".-",.,,,z Bahan pengeiahJan khususnya ojgi ;";"t,ii ,I;; b"n,, o"#jlj'0.0.
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TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Rivai I2OOO : 27) mengemukakan ada lima prinsip untuk
memilih metode pengajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai yaitu :

l. Azas maju berkelanjutan (continous progress) yang artinya memberikan
kemungkinan kepada siswa untuk mempelajari sesuatu sesuai dengan
kemampuannya.
Penekanan pada belajar sendiri dari tugas yang diberikan guru.
Bekerja secara tim.
Multidisipliner, adinya memungkinkan siswa untuk mempelajari sesuatu
dari berbagai disiplin keilmuan.

5. Fleksibel, artinya dapat dilakukan menurut keperluan dan keadaan.
Sehubungan dengan pendapat Rivai, (2000:45) blla dikaji lebih

lanjut bahwa, kurukulum pengajaran di pendidikan tinggi masih didomjnasi
oleh metode - metode ceramah, kelompok, dan diskusi. Harus diakui di sini
bahwa metode - metode tersebut masih relevan dan paling banyak
digunakan. Kesesuaian antara metode dengan bahan pelajaran yang akan
disampaikan akan sangat mempengaruhi hasil yang akan diharapkan hal
ini kekemukakan oleh Nasution, ('1998:35) bahwasanya metode ceramah
selalu relevan dalam berbagai macam pengajaran guna penyampaian
informasi, namun yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode
ceramah antara lain l

L Ceramah harus mampu membangkitkan alau menarik perhatian siswa
tentang sesuatu persoalan supaya kemudian diselidiki.

2. Ceramah dilakukan apabila bahan yang akan disampaikan dirasakan
kurang atau sukar diperoleh siswa.

3. Ceramah dilakukan apabila siswa mendapat kesulitan dalam
mempelajari sesuatu. Dalam hal ini banyak berupa penlelasan.

4. Ceramah dilakukan bila metode lain sukar digunakan.
Selain metode ceramah yang sering digunakan dalam proses

belajar mengajar, juga dengan menggunakan metode tanya jawab, atau
dengan diskusi kelompok. Dari berbagai macam metode tersebut
berdasarkan penelitian Mariana (2004 ; 33) bahwa dikatakan metode tanya
jawab lebih meningkatkan daya ingat mahasiswa terhadap materi kuliah
yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan menguji dua kelompok
mahasiswa yang ditugaskan menjawab soal - soal tertentu, dua kelompok
tersebut dalam penyampaian materi kuliah dilakukan dengan dua metode
yang berbeda, satu kelompok dengan metode tanya jawab, satu lagi
dengan metode ceramah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok
mahasiswa yang menerima materi kuliah dengan metode tanya jawab

Sosil (l I'lt!t,tc 1iot'u 95
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mempunyai nilai yang lebih hnggi dari ketompok mahasiswa vano
menerima kuliah dengan metode ceramah

Dengan melode yang tepat dalam proses belajar menqaiar. maka
akan drhasrlkan lulusan yang dapal bersaing dalam dunia ker;a. Simentara
data yang drperoleh dari BKD wilayah Banjarbaru, tpf vairo memenrr,i
persyaratan adalah 2,75. Sedangkan data yang diperoleh darignqf FKtp
Untam, rata - rala lulusan FKlp Unlam khususnva untuk Dendidikan
ekonomr adalah 3,02. Hal rni menunjukkan bahwa'lulusan fffF U"i".
Pendidrkan Ekonomi telah memenuhi persyaral"n ,ntri arrri oi""io
sebagai ienaga kerja di sekolah - sekolah ya;g ada di witayarr iota mJyI
Banjarbaru.

METODE PENELITIAN

. Untuk sampai pada hesimputan yang diinginkan yakni tentano
seDerapa Desar daya tampung masyarakat terhadap output prooram Stud]
Pendtdtkan Ekonomi FKIP Unlam Banjarmasin, maka diperlukan-keteoatan
pemrlihan metode penetitian. Ketepat;n pemilihan metode p"r"fiti"n"Jrn
memberikan konklusi yang baik dan benar. Demikian sebaliinya kesalahan
penggunaan metode penelitian akan berakibat konklusiyang dlsajikan akan
menyimpang dari hasil pembahasan.

. Upaya untuk menghindari adanya distorsi - distorsi dari hasilpenetrtran maka digunakan metode deskriptif dengan tujuan mencan
Jawaban mendasaar mengenai permasataahan yang iLr"n Ji'riiit"" j"Lrn
Hab r. Melode d'skflptif itu sendiri adalah ,metode yang digunakan untuk
memecahkan masalah yang drhadapi pada saat ini den!aniara membuit
h,asrtrkast serta analists dan pengolahan data, membual
kes;mpulan.membuat laporan penelitian dengin tu;uan d"p;i .";a;;ik-
deskrrpsr suatu keadaan secara objektif (Moh.Ali, 1994 : 97).
_ Populasi dalam penelitian int adalah seluruh alum;t program Stud,Pendidikan Ekonon,i FKlp Untam yang berdomisitr di wilivan lora
Banjarbaru Mengingat populasi hanya 6erada Oaf"m satu [Jt"- ur]ll
lumlahnya re,alif kecil. maka djgunakan sample total, dalam' ari
heseturuhan dari populasi dt jadikan sample

HASIL OAN PEMBAHASAN

Data yang telah dikumpulkan selama penelitian ini tidak adagunanya bila tjdak disajikan dalam hasjl laporan penelitian. SeOaU Oengandata rtulah hasit - hasit penetitian dapat dianaiisis dan d;b"ri ";i "i;;makna dalam mernecahkan masalah yang diteliti. Data mentan vano teian
orrJrnpurkan selama penelihan tni perlu disajtkan sedemitian rupi tjdalam

96
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tabel analisis, sehingga data tersebut mempunyai manfaat alau makna

untuk menjawab masaiah dan bermanfaat perlu untuk menguji hipotesis'
Beberapa tingkat kegiatan yang telah dilakukan sebe'um data dapat

drsaiikan. antara lain:Meheriksa data mentah sekali lagi atau editing

menqkodekan dan membuat tabel anallsls, sehingga mempermudah

melihai hubungan ketiga variabel yang diteliti.

Tabel I Jumlah Lulusan Dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP

Unlam

Kalimantah Scientiae No.70 Th.XXV Vol' Oktobet 2007

No.
Periode
Tahun

Jumlah Lulusan
S. Genap S. Ganjil

1

2
3

2003
2004
2005

38
14
'16

5
12
19

Tabel 2 Jumlah Lulusan Dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP

Unlam Yang Diterima Sebagai tenaga Pengajar

No. Periode Tahun
Jumlah Lulusan

SMP/Sederaiat SMUi Sederaiat

1

2
3

2003
2004
2005

13
7
4

6
8
7

Untuk tahun 2003 jumlah lulusan Pendidikan Ekonomi FKIP Unlam

adalah 43 orang dapat diserap oleh Sekolah Menengah Pertama dan

Sekolah Menengih Atas,masing - masing 13 dan 6 orang, aiinya 44'2ok

dari jumlah kelulusan yang ada di Unlam khususnya untuk Pendidikan

Ekonomi bisa mengisi formasi tenaga pengajar di sekolah - sekolah yang

terdapat di kota Madya Banjarbaru. Untuk tahun 2004 jumlah lulusan

Pendidikan Ekonomi FKIP Unlam berjumlah 26 orang' diterima sebagai

tenaga pengajar di wilayah kotamadya Baniarbaru sebanyak 15 orang,

meningkat ienjadi 57,7 %. Untuk tahun 2005 jumtah lulusan Pendidikan
Ekon;i FKlP Unlam adalah 35 orang sedangkan yang drterima sebagi

tenaga pengajar di kotamadya Banjarbaru beljumlah 11 orang Hal rni

menunjutct<an 31,43% dari jumlah lulusan Pendidikan Ekonomi FKIP Unlam

dapat diserap untuk mengisi formasi tenaga pengaiar di sekolah - sekolah
yang ada di Kotamadya Banlarbaru.' Melihat kenyataan banyaknya alumnus Pendidikan Ekonomi FKIP

Unlam yang diterim; sebagaitenaga pengajar di kotamadya Banjarbaru, ini

9',7,\oti.tl & Hu tLtnbrl!
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m-emb.,(ltkan bahr/!a standan kelulusan mereka lelah
B:l:l:;:'.i" untuk meradr tenasa pensatar o, ,,,r"y"1,'

KESIMPULAN

' Fii;,ffi :r;J;:Ll"ii%'. ;.311'.g:l? 
arumnus pend d,kan Ekooom,

vans dapat di,;l;;;;il"; #:l 
uarr iumlah lurusan tersebul arumr'rs

sebanyar 4s o,ans r-raiiii ;;;T XTgi:Ijl i:l:g,ji::;iil:il;sebagai tenaga pengaiar di s.ban,arbarLr )korah-sekolah wliayah Kotamadya
2 Btla drlrhat dari daya serap / daya tampung yang aoa. maka alumnuspend,dikan Ekonomr FKlp Untam

,nrur. rnenlali ierasa il!; ;;;;;5;*t?:[T,"il,Tg:lli;,:I*"
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