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ABSTRAK

Banyaknya masyeralat yang mcngikuti prograrn pascasarjana (program MM)
menimbulkan suatu pertanyaan, ada apalah di balik itu scmua. Apakah masyarakat yang
mengikuti program pascasarjana merasa bahwa kcahliur atau kstrampitan yang didapat di
program S-l kurarg memadai, atau rusyarakat mulai menyadari bahwa era globalisasi ini
menuntut adanya SDM yang berkualitas, atau irntuttn dari dunia korja yang mcnghendaki
karyawar:-karyawannya untul meningkatksn jarjang pendidikan, atau mungkin hanya untuk jaga
gengri karera saat ini banyak masyarakst ya$g bergelar Master atau Magister. Banyak altematit
jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu yang kobonarannya belum dapat diketahui, Oleh sebab
itu trjuan p€nelitisn ini adalah untuk mengetahui kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dalam
mengikuti program pasc€saqiana (program MM) dan kebuurban apa yang paling umum untuk
dipenuhi dalam mengikuti program pascasarjana (program MM).

, Murrey mengemukakan bahwa sustu kebutuhan kadang-kadang rnuncul seeara langsung
knrena ad^inya prdses dalam diri individu, tetapi lebih sering timbul kaiena pengaruh lingdngan
Iuar. Bila peng6ruli dari luar nbupun daii datam diri individu itu muncut dio ..nvEuubLo
hdu{. V"lg.tidak menyerwrgkari bagi individu, maka kebutuhan akan mendorong untuk
menoari hd.hal yurg dibi$uhkari untuk nengatasinyr.

subyea penelitian ini adalah mdhariswa program Magistcr Manajenren Univercitas
Airlangga (71 eubyek), univ_ersitas s-ryrbaya (51 su6ye[) dan un]versitai l7-Agustus l94i (3s
subi/e9 dengfn menggunaktn pendeka$n Totar popuration sndy. Datz dieroleh dencan
mcnggunakan.metodg qetct yang terdiri dari dua bagian yaiu, bagian I bcrisi'rcntang 

"i;iiri"demografo rubyck dan bagian rI bcrisi tentang pemystaan-pemyataan tentang kcbutuhin daram
mongiknti pr.oCram -t scasa,rjsp _$.gqrn MM). T€l$ik snatiiir dats yang Uigun*an dalampenelitian ini adalah analisir deekriptif untuk menggambarkan distribuii t"toinsi kebutuhar,
nnhasiswa p-roqram gasqsryjare seAaoglan untukiengetahui kebutuhan Vung paing urnurndigunakan tcknik analisir frktor.

Hacil analicir frktor menunjukran bahwa terdapat erum fakror-kebutuhan vaitupengembang;an kompet€nsi profecional (gabungan ni"a 
",niiirtiiins.d^;;;;;';;;;;i";;;'temenonJolan sosiar (gabungan need exhrbrtion dan need counrerhcrrir), t<esut<sesan htd;-d";usalu (gabungan need achrevement, need understandhg dan need nurniin t;d"*;;;gk"-ppergaulan profesional (gabungan ne ed afftiation dan nied nurturance;, peningkatan t"p"r*|*idr.' (need autonomy\ dan sikap patuh ;rau kompromi s"it ir""a aejerenil. Kecna,n faiior-kebutuhan itu mempunyai indeks leandalan alpha-yanj U"r*ai'O_, 0,55 sampai 0,87.

.. . Pol, p.n.litian ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan y,,,g paling umum untukdipenuhi oleh malusiswa o.ocram r4luf aaararr ra*tor-teuuturran pcngcmbangan kompetensiprofesional (faktor r), aeo"i,elal kebutuhan v-s;;fi;;"Ta sosiar (dirihat pada lingkup
T:i:]) "d"f+ 

mixed (gabangan dari. bcbcrapa keb-u t ty^rii i"J *l"rence, need exhibition, needdomrnance' dn need sentrence. Sedangkan variabet aemog.ans yang perlu diperhatikan karenamemponsaruhi struktur kebutuhan indlviau 4iiah i.;i;i;;:", ;il d_-Jff;iff#Berdasartan hasil peneritian ini nuka dG"k- ;d ;n?iilr* 
","u 

pengajaran di programMM lebih menekankan oada penggunaan metode diskusi mengenai kasus-kasus vancberkembang saat ini. menambal Lrifr 1","" d;p.l-:;;d y_cffi;;;;;;J;"idaftar referensi di perpustakaaa ao,, meningkatkan frekuensi pemouaran paper.
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