
1



BAB 1. PENDAHULUAN

Tracer study merupakan bagian dari proses identifikasi untuk melihat pencapaian

keberhasilan lulusan yang ditinjau dari aspek relevansi kompetensi dasar lulusan yang

diinginkan oleh pengguna lulusan. Selain itu tracer study merupakan upaya untuk

mendapatkan informasi. Tracer study ini merupakan bagian dari tahap untuk menyusun

perencanaan dan pengambilan keputusan khususnya terkait dengan pelaksanaan proses

pembelajaran, relevansi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

1.1 Tujuan

Tracer study mempunyai tujuan :

1. Mengevaluasi output/outcome Perguruan Tinggi;

2. Memperoleh informasi kesuksesan lulusan dalam karir, status pendapatan, serta

relevansi antara pengetahuan dan keterampilan lulusan dengan pekerjaannya;

3. Sebagai tanggungjawab perguruan tinggi dalam menyiapkan peserta didik untuk

menghadapi dunia kerja pada masa yang akan datang;

4. Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran.

1.2 Manfaat

Manfaat yang akan didapatkan setelah melakukan tracer study, adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai indikator efisiensi eksternal pada institusi perguruan tinggi,

dan sebagai dasar untuk menyelenggarakan dialog dengan kalangan bisnis, industri,

atau pengguna lulusan lainnya;

2. Dapat digunakan untuk menentukan prioritas dan penentuan model

pendidikan/pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik institusi;

3. Digunakan sebagai pengembangan konsep yang tepat dalam implementasi model

pengembangan pendidikan/pelatihan
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BAB 2. TAHAP, WAKTU DAN METODE

PELAKSANAAN TRACER STUDY

Tahap pelaksanaan tracer study meliputi (1) pengembangan instrumen, (2) pengumpulan

data; dan (3) analisis dan pelaporan.

2.1 Tahap Pengembangan Instrumen

Tahap pengembangan instrumen dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

mengidentifikasi tujuan survey, desain survei (menyeleksi lulusan yang akan menjadi

responden dan menentukan strategi dalam penelusuran lulusan), penentuan konsep teknis

untuk pelaksanaan survey, merumuskan item pertanyaan-pertanyaan dan

tanggapan-tanggapan, membuat kuesioner, melakukan pre test kuesioner, mencetak materi

atau kuesioner.

2.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan setelah melakukan pengembangan instrumen dan penyusunan. Tahapan

ini dilakukan dengan melakukan pelatihan terhadap tim survey, mendistribusikan dan

mengumpulkan kuesioner dan penjaminan terhadap partisipasi responden.

2.3 Tahap Analisis dan Pelaporan

Tahap analisis dilakukan setelah kuesioner terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi

standar dari pengumpulan data, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sistem pengkodean untuk tanggapan dari pertanyaan terbuka;

2. Melakukan pengkodean tanggapan dari pertanyaan terbuka

3. Melakukan entry data dan editing

4. Analisis data

5. Persiapan laporan survey

6. Melakukan workshop dengan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan
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2.3 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan tracer study mulai dari enam bulan pasca lulusan, satu hingga lima

tahun pasca lulusan. Beberapa waktu tersebut menjadi fokus evaluasi, seperti pada waktu 6

bulan pasca lulusan, fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan

dunia kerja, waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama kali, waktu

tiga tahun berfokus pada karir awal sebagai intropeksi, dan lima tahun berfokus pada

jenjang karir

2.3 Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data adalah sebagai berikut: 1) Personal interview, 2) Personal

administration, 3) Mail survey, 4) Telephone survey, 5) Online survey
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BAB 3. PELAPORAN HASIL TRACER STUDY

Pelaporan hasil tracer study terdiri atas pendahuluan, metode, hasil, pembahasan dan

simpulan, sebagaimana sistematika sebagai berikut:

Halaman Depan

Daftar Isi

Pengantar

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Tujuan Tracer Studi

1.3 Manfaat Tracer Studi

Bab 2. Metode

2.1 Obyek/subyek  Tracer Study

2.2 Teknik Sampling

2.3 Jenis  dan Sumber Data

2.4 Cara Pengumpulan Data

2.5 Teknik Analisis Data

Bab 3. Hasil Tracer Study

3.1 Deskripsi Hasil dari Responden Lulusan

3.2 Deskripsi Hasil dari Responden Pengguna Lulusan

Bab 4. Pembahasan

Bab 5. Simpulan dan Rekomendasi
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FORM ISIAN KUESIONER TRACER STUDY
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