
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

transisi dari lulusan pada lembaga sekolah ke pekerjaan atau melanjutkan 

pendidikan pada tingkat universitas adalah dengan melaksanakan studi yang 

disebut sebagai tracer study. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran merupakan lembaga pendidikan 

sekolah yang akan dijadikan objek penelitian. Lembaga pendidikan Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pesawaran belum memiliki sistem yang dapat menangani 

penyebaran tracer study dan juga belum adanya mekanisme tracer study di 

sekolah sehingga kesulitan dalam mendapatkan umpan balik (outcome) mengenai 

informasi terbaru dari para alumni. Berdasarkan informasi yang didapat melalui 

papan informasi, diperoleh informasi bahwa lulusan pada tahun 2015 berjumlah 

209, pada tahun 2016 tercatat 210 alumni dan pada tahun 2017 berjumlah 228 

alumni.  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Waka 

Humas, belum adanya sistem disebabkan karena kurangnya kontak dengan 

alumni, kurangnya tenaga IT di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran, dan 

jaringan yang belum stabil. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

penting berupa umpan balik alumni untuk mengetahui berapa banyak alumni yang 

bekerja atau melanjutkan pendidikan (kuliah). 

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan sebuah sistem yang dapat 

memperoleh informasi mengenai data alumni yaitu dengan cara menggunakan 
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sistem studi pelacak (tracer study) secara online. “ Tracer study is one of the 

activities that must be done by higher education in Indonesia, this is done to 

supervision the graduates “ (Noviyantono-Aidil, 2012). Berdasarkan peraturan 

(Kemenristek Dikti,2016)  Tracer study adalah studi pelacakan jejak alumni yang 

umumnya dilakukan 2 (dua) tahun setelah lulus (Yohansa, 2018 ). Tracer study 

perlu dilakukan karena dapat dipergunakan untuk perbaikan kurikulum 

pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta program secara 

berkala dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam 

dunia nyata sesuai dengan perubahan teknologi, sosial, dan kelembagaan yang 

cepat untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (Giat Karyono, 2013). 

Dengan menggunakan tracer study secara online akan mempermudah lembaga 

sekolah dalam memperoleh umpan balik (outcome) dari para alumni sehingga 

dapat mengetahui informasi para alumni. 

Dalam proses tracer study ini pertama melakukan pengumpulan kuesioner 

dari para alumni. Data yang diperoleh akan diolah untuk dijadikan informasi 

untuk mengetahui berapa banyak alumni yang melanjutkan pendidikan di 

perguruan tinggi negeri atau swasta (kuliah), maupun yang bekerja. Baik yang 

bekerja pada sektor formal (guru, dosen, pegawai adaministrasi, dll.) maupun 

pada sektor informal. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut 

maka penulis akan mengangkat sebuah judul skripsi yang berjudul “Sistem 

Informasi Tracer Study Berbasis Quisioner (Studi Kasus: Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pesawaran). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka timbul 

permasalahan dalam penulisan proposal adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem yang memudahkan penyimpanan bank data 

alumni untuk dilakukan evaluasi? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi tracer study berbasis quisioner 

pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah : 

1. Mempermudah penyimpanan bank data alumni untuk dilakukan evaluasi. 

2. Merancang sistem informasi tracer study berbasis quisioner pada 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran. 

1.4 Batasan masalah 

Penulis membatasi permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran. 

2. Perancangan sistem ini membahas mengenai biodata pribadi alumni dan 

status pekerjaan sejak menjadi alumni. Pengguna pada sistem ini adalah 

admin dan alumni. 

1.5 Manfaat Penelitian/Kontribusi Penelitian 

1. Bagi lembaga sekolah 
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1. Sebagai database alumni yang terdata di lembaga pendidikan sekolah 

Madarasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran. 

2. Sebagai bahan untuk membangun jaringan/network dengan alumni. 

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Universitas Teknokrat Indonesia dikenal di lembaga pendidikan 

sekolah. 

2. Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui hasil penelitian skrispi yang dilakukan oleh 

mahasiswa. 

3. Bagi Peneliti 

1. Dapat mengetahui persentase jumlah alumni yang bekerja ataupun 

kuliah dengan menggunakan tracer study. 

2. Menambah wawasan tentang tracer study. 

4. Bagi Alumni 

1. Dapat menjalin komunikasi dengan sesama alumni dan juga dengan 

lembaga sekolah. 

2. Terdata sebagai alumni di lembaga sekolah. 

 


