
RINGKASAN 

Sejak tahun 2007/2008 sampai tahun 2013/2014 program studi Bimbingan 

dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo telah 1 (satu) kali melaksanakan tracer 

study, namun hasilnya masih sangat terbatas sebab hanya dapat memperoleh 

informasi dari sekitar 10% lulusan. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk 

melakukan tracer study secara komprehensif agar dapat menjangkau seluruh alumni 

program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo tahun 

akademik 2007/2008 sampai tahun akademik 2013/2014.Tujuan jangka panjang 

penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan 

program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo melalui 

informasi yang diperoleh melalui tracer study. Tujuan jangka pendek adalah untuk 

memperoleh informasi tentang lulusan yang meliputi (1) rata-rata masa tunggu 

lulusan, (2) jenis pekerjaan yang ditekuni, dan (3) tanggapan terhadap pengguna 

lulusan. 

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) berapa rata-rata masa tunggu lulusan?, 

(2) jenis pekerjaan apa yang ditekuni lulusan?, dan (3) bagaimana tanggapan 

pengguna terhadap lulusan?. Anggota populasi dalam penelitian ini berjumlah 408 

orang, 58% (238 orang) dari jumlah tersebut dijadikan sebagai anggota sampel 

dengan menggunakan cluster sampling. Indikator penelitian meliputi: (1) rata-rata 

masa tunggu lulusan, (2) jenis pekerjaan yang ditekuni lulusan, dan (3) tanggapan 

pengguna terhadap lulusan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

instrumen tracer study. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) rata-rata masa tunggu lulusan adalah 3 bulan, (2) 

jenis pekerjaan yang ditekuni lulusan terdiri dari 13 kategori yakni (a) Guru BK 

(PNS) sebanyak 27.31%; (b) Guru BK (Non PNS) sebanyak 50.00%; (c) Guru 

PAUD sebanyak 0.84%; (d) Guru TK sebanyak 5.04%; (e) Guru SD sebanyak 

4.20%; (f) Guru SLB sebanyak 0.42%; (g) Pegawai sebnayak 2.52%; (h) 

Perusahaan sebanyak 0.84%; (i) Dosen sebanyak 1.26%; (j) Asisten Dosen 

sebanyak 1.26%; (k) Wirausaha sebanyak 3.78%; (l) Anggota DPR sebanyak 

0.42%; (m) dan lain-lain sebanyak 2.10%, dan (3) tanggapan pengguna terhadap 

per aspek diperoleh (a)  integritas (etika dan moral) 89.60; (b) keahlian 

berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 82.92; (c) bahasa Inggris 67.89; (d) 

penggunaan teknologi informasi 81.71; (e) komunikasi 84.06; (f) kerjasama tim 

85.04; (g) pengembangan diri 83.83. 


