
 

KUESIONER UNTUK ALUMNI  
PRODI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA 

 
 
A. DATA INDIVIDUAL 

 

1. Nama Lengkap dan gelar :  

2. Tempat & Tanggal Lahir :  

3. Alamat domisili :  

4. Alamat surat-menyurat :  

5. No Telp / HP :  

6. Email :  

7. Identitas jejaring sosial :  

8. Pekerjaan Sekarang :  

9. Jabatan :  

10. Alamat Instansi  :  

11. No Telp & Fax Instansi :  

12. Email Instansi :  

 
 

B. DATAPEKERJAAN 
 

1. Apa pekerjaan pertama yang didapatkan setelah Anda lulus ? 
 
 

 
 
 

2. Berapa lama Anda menunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama ? 
     ≤ 6 bulan  1 Thn   2 Thn    ≥ 3 Thn 

 
 

3. Apakah pekerjaan pertama sesuai dengan bidang studi (kompetensi) Anda ? 

     Sesuai  Tidak sesuai 
 

4. Apabila tidak sesuai, apakah Anda mencari pekerjaan lain yang sesuai  

     Ya   Tidak  
 

5. Gaji pertama yang Anda dapatkan ketika pertama kali anda bekerja 

     < 1 juta   1 s.d. 2 juta  > 2 juta s.d 3 juta  > 3 juta 
 
 

6. Gaji sekarang  
     < 1 juta   1 s.d. 2 juta  > 2 juta s.d 3 juta  > 3 juta 

 
 

 



 

C. KOMPETENSI LULUSAN 
Petunjuk Pengisian: 

Berikut terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan kompetensi Alumni FKIP UMTAS. 
Berikan tanda X (silang) pada kolom jawaban sesuai dengan pendapan Bapak/Ibu/Sdr. 
SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 
TS  = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 
Kuliah di UMTAS telah meningkatkan kompetensi 
saya sebagai seorang ahli ……. (sesuai disiplin ilmu 
yang dipelajari) 

    

2 
Sistem pendidikan yang digunakan di UMTAS telah 
meningkatkan ketrampilan saya dalam mengelola 

kelompok 

    

3 
Menurut saya, pola pendidikan yang dilakukan di 
UMTAS telah membuat saya lebih memperhatikan 

masalah etika dalam pekerjaan saya 

    

4 
Iklim yang ada saat saya menempuh pendidikan di 
UMTAS membuat saya dapat menghargai kejujuran 

orang lain di tempat kerja 

    

5 
Selama kuliah di UMTAS saya mendapatkan ilmu 
pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan 

kompetensi saya 

    

6 

Pendidikan di UMTAS telah membuat saya lebih 

tertarik untuk mengikuti berbagai seminar dan 
workshop yang berkaitan dengan pengembangan 
ilmu 

    

7 
Kompetensi yang saya peroleh dari UMTAS 
mendukung saya untuk mendapatkan beberapa 

penghargaan 

    

8 
Saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 
kompetensi yang saya peroleh 

    

9 
Saya merasa kemampuan komunikasi saya lebih 

baik setelah lulus dari UMTAS 

    

10 
Setelah lulus dari UMTAS saya menjadi terbiasa 
menggunakan teknologi informasi (komputer, 

internet) 

    

11 
Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di 
UMTAS relevan untuk membantu pekerjaan saya 

    

12 
Saya masih mengikuti perkembangan terbaru Ilmu 
…….. (disiplin ilmu yang dipelajari) melalui media 
massa dan jurnal ilmiah. 

    

13 

Sampai saat ini saya masih menjalin komunikasi 
dan akses dengan dosen UMTAS dan Alumni 
UMTAS untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkini 

….(seputar disiplin ilmu yang dipelajari) 

    



 

D. KEGIATAN ALUMNI 
 

1. Apakah di wilayah Bapak/Ibu/Sdr pernah dilakukan kegiatan oleh Alumni UMTAS? 
a. Pernah. Sebutkan dan jelaskan 

 

 
 
 

 
b. Belum pernah 

 
2. Apakah ada koordinasi Alumni UMTAS di wilayah Bapak/Ibu/Sdr? 

a. Ya 

b. Tidak (langsung ke no 6) 
 

3. Apakah di wilayah Bapak/Ibu/Sdr sudah dibentuk Ikatan Alumni UMTAS wilayah? 

a. Ya 
b. Tidak 

 

4. Apa nama ikatan Alumni tersebut? 
 
 

 
 
 

 
5. Apa saja kegiatan yang telah dilakukan oleh ikatan alumni tersebut? 

 

 
 

 
 
 

6. Apa harapan Bapak/Ibu/Sdr terhadap ikatan Alumni UMTAS (jika terbentuk)? 
 
 

 
 
 

 
7. Apa saran Bapak/Ibu/Sdr untuk UMTAS? 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

E. PELAYANAN DAN FASILITAS PENDUKUNG 
Berikut terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas yang ada 

di UMTAS. Berikan tanda X (silang) pada kolom jawaban yang tersediasesuai dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Sdr. Apabila ada masukan tambahan bisa dimasukkan dalam kolom lain-lain.  
 

No Pernyataan Ya Tidak 

I Pelayanan   

1 

Pelayanan administrasi secara keseluruhan (akademik, 

kemahasiswaan, SPP, MOU) yang diberikan selama kuliah di 
UMTAS sudah mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa     

2 
Sistem penjadwalan kuliah selama menempuh pendidikan di 
UMTAS sudah bagus    

II Fasilitas belajar dan mengajar   

1 
Ruang kuliah yang disediakan selama menempuh kuliah di 

UMTAS sudah nyaman dan mendukung proses pembelajaran     

2 
Perpustakaan yang tersedia nyaman untuk belajar dan 
mengakses referensi     

3 
Perpustakaan di UMTAS sendiri dapat memenuhi kebutuhan 

dalam mengakses referensi   

4 
Fasilitas internet yang tersedia sudah cukup bagus dan 

membantu aktivitas mahasiswa     

5 
Fasilitas internet yang tersedia sangat mendukung proses 

pembelajaran di UMTAS   

III Fasilitas umum   

1 Tempat parkir di UMTAS memadai      

2 Kamar mandi tersedia dalam jumlah yang cukup     

3 Kamar mandi di UMTAS bersih dan  nyaman   

4 Denah ruangan sudah tersedia      

5 Kantin yang ada sudah memadai      

IV Lain-lain    

    

    

 

 

      NB. mohon dikirim ke email  info@pgpaud.UMTAS.ac.id 


