
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan 

dari masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan proses pembangunan suatu bangsa 

akan digerakan oleh orang-orang yang merupakan hasil dari suatu proses 

pedidikan yang berlangsung. Salah satu institusi yang sangat berperan dalam 

menghasilkan generasi-generasi penerus pembangunan suatu bangsa adalah 

institusi Pendidikan Tinggi. Di Perguruan Tinggi inilah generasi penerus bangsa 

yang berkualitas dididik dan dihasilkan. 

 Adapun salah satu indikator kualitas dari suatu Perguruan Tinggi  dapat 

dilihat dari desain kurikulum yang ditawarkan serta capaian yang dihasilkan 

seperti contohnya akreditasi yang baik. Kurikulum dan akreditasi yang baik 

pastinya mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas yang diharapkan mampu 

bersaing diera globalisasi ini. Sehingga setelah menyelesaikan pendidikan peserta 

didik telah terbentuk menjadi produk yang mampu bersaing serta menyesuaikan 

diri dengan perkembangan jaman (Fajaryati et al., 2015). 

Setiap Perguruan Tinggi pasti memiliki suatu produk yang disebut alumni. 

Melalui alumni, pencapaian visi dan misi suatu Perguruan Tinggi dapat 

tergambarkan. Keberhasilan lulusan suatu Perguruan Tinggi ketika mejadi alumni 

merupakan salah satu indikator hasil proses kurikulum pembelajaran. Setiap 

institusi pendidikan tentunya memiliki tanggung jawab dalam menjembatani 

terciptanya peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian. Suatu 
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institusi pendidikan yang berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

tentunya harus memahami kebutuhan peserta didiknya. Salah satu langkah yang 

paling baik dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui umpan balik dari 

peserta didik itu sendiri, terkhusus peserta didik yang telah menyelesaikan 

pendidikan diinstasi tersebut. Sebab, mereka yang telah menyelesaikan pedidikan 

dianggap memiliki porsi dan kapasitas terbaik untuk menilai kualitas pendidikan 

yang telah mereka terima. Umpan balik dari alumi ini juga salah satu cara untuk 

mengetahui kompetensi apa saja yang dibutuhkan serta sesuai dengan dunia kerja 

agar instansi mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi selaras 

dengan dunia kerja (Yohansa, 2018). Oleh karenanya, untuk selalu bisa mengikuti 

permintaan dunia kerja, maka pengelola institusi pendidikan semacam Perguruan 

Tinggi harus senantiasa memperhatikan kebutuhan dari dunia kerja. Dengan 

upaya semacam itu, diharapkan bahwa kurikulum yang diimplementasikan 

mampu mengikuti dan memenuhi kualifikasi yang diiinginkan dan relatif fleksibel 

terhdap dinamisnya perkembangan yang ada didunia kerja. Untuk mecapai hal 

tersebut dibutuhkan  penelusuran alumni atau sering dikenal dengan sebutan 

Tracer study. 

 Tracer study adalah suatu pelacakan jejak alumni atau lulusan yang 

bertujuan untuk mengetahui outcome  pendidik dalam bentuk transisi dari dunia 

pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan aplikasi 

kopetensi di dunia kerja (Kemenristek dikti, 2019, hal 4). Tracer study  juga dapat 

memberikan informasi menganai output  pendidikan yaitu penilaian diri teradap 

penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidik berupa evaluasi proses 

pebelajaran dan kontribusi pedidikan tinggi terhadap pemeroleh kompetensi serta 
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input pendidikan berupa panggilan lebih lanjut terhadap infomasi sosiobiografis 

lulusan. 

 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer memiliki satu mata kuliah yang 

materi mata kuliah tersebut berisi tentang kegiatan yang berguna untuk 

meningkatkan kemapuan diri, berdasarkan pemahaman tentang potensi diri yang 

positif dan mampu meningkatkan kepercayaan diri. Sehingga dapat merubah 

keaadaan diri dari yang sebelumnya hanya bermanfaat bagi sedikit orang menjadi 

bermanfaat bagi bnyak orang. Pengembangan pribadi meliputi segala kegiatan 

yang meningkatkan kesadaraan dan identitas diri, mengmbangkan bakat dan 

potensi, membangun sumber daya manusia dan memfasilitasi kinerja, 

meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan 

impian dan cita-cita (Pengembangan pribadi UTI, 2015). Materi dalam 

pengembangan pribadi ini dianggap berguna bagi calon alumni dalam memenuhi 

kompetensi dalam dunia kerja, sehingga sangat penting mengeteahui keterkaitan 

antara mata kuliah pengembangan pribadi terhadap kebutuhan kompetensi dunia 

kerja. 

 Dari pemaparan diatas data Tracer Study dianggap sangat penting didalam 

suatu Perguruan Tinggi yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan 

kurikulum yang diharapkan mampu menciptakan sistem akreditasi yang baik 

dalam suatu Fakultas di Perguruan Tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka 

solusi yang diusulkan adalah perlunya sebuah penelitian  mengenai Tracer Study 

yang mana penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang 

berguna bagi program studi untuk mengetahui hubungan mata kuliah 

pengembangan pribadi dengan kebutuhan dunia kerja. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka permasalahan pokok 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara mendapatkan dan menggolah data tracer study agar dapat 

memperoleh informasi mengenai korelasi atau hubungan antara 

penguasaan mata kuliah pengembangan pribadi dengan kebutuhan dunia 

kerja. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dilakukan agar penelitian dapat 

memberikan pemahaman yang terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis output data kategori situasi alumi yang ditargetkan mejadi  kategori 7 

yaitu : bekerja (regional), bekerja (nasional), bekerja internasional, 

wirausaha, lanjut studi, dan menikah. 

2. Responden data hanya alumni Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas XYZ priode wisuda tahun 2017 dan 2018. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat menghasilkan informasi mengenai hubungan mata kuliah 

pengembangan pribadi terhadap dunia kerja yang dapat dijadikan masukan 

bagi program studi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pada dunia 

kerja. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dengan adanya penelitian ini adalah : 

1. Membantu menggali informasi dari alumni mengenai perkembangan 

kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja saat ini untuk bahan perbaikan 

kurikulum. 

2. Membantu memperoleh informasi kesuksesan alumni dalam karir, status 

pendapatan, serta hubungan antara mata kuliah pengembangan pribadi 

terhadap keterampilan lulusan dengan dunia kerja. 

3. Sebagai bahan untuk membangun jejaring alumni. 

 

 

 

 


