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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang 

memberikan karunia kepada kami selaku Tim Penyusun Laporan Tracer Study STKIP 

Muhammadiyah Sorong, sehingga dapat menyelesaikan laporan Tracer Study ini tepat 

pada waktunya. 

Laporan Tracer study merupakan sebuah riset yang dilakukan oleh Tim  Pusat Karir 

danTracer Study di bawah koordinasi Biro kemahasiswaan dan Alumi STKIP 

Muhammadiyah Sorong yang bertujuan untuk mengetahui Kinerja Alumni di instansi 

kerja mereka sebagai bentuk evaluasi diri STKIP Muhammadiyah Sorong. 

Selanjutnya kami selaku Tim Pusat Karir dan Tracer Studi mengucapka banyak terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini dengan 

baik, terutama kepada : 

1. Ketua STKIP Muhammadiyah Sorong, yang senantiasa memberika motivasi 

kepada semua sivitas akademika STKIP Muhammadiyah Sorong 

2. Seluruh Stakeholders pengguna Lulusan/Alumni STKIP Muhammadiyah Sorong 

yang telah bersedia mengisi instrument kepuasan Pengguna terhadap para 

Alumni STKIP Muhammadiyah Sorong 

3. Seluruh Alumni STKIP Muhammadiyah Sorong yang telah membantu mengisi 

dan mengirimkan Instrumen Tracer Study sehingga laporan ini dapat tersusun 

dengan baik 

Semoga amal ibadah kita dalam memajukan pendidikan di Tanah Papua ini diridhoi 

oleh Allah SWT. 

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dari berbagai 

sisi, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan yang kontruktif sehingga menjadi 

evaluasi diri bagi kami kedepan. 

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi kami dan bagi 

para pembaca sekalian.  

 

Sorong, ……………………2017 

Ka. Biro Kemahasiswaan dan Alumni 

 

 

Sirojjuddin, M.Pd.  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Proses perubahan, Pertumbuhan, kemajuan  dan kekuatan suatu bangsa tidak lepas 

dari peran perguruan Tinggi bangsa itu sendiri. Pendidikan suatu bangsa memiliki andil 

yang sangat besar dalam menunjang kemajuan yang dicita-citakan oleh bangsa 

diseluruh dunia. Khususnya di Indonesia, negara kita yang tercinta ini dalam kurun 

waktu tahun 2020-2030 nanti diperkirakan akan mengalami bonus demografi  

yangmerupakan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa kita. Selain itu, bangsa kita 

akan dihadapkan pada arus globalisasi yang mampu mengubah sector ekonomi dan 

social suatu bangsa. Hal ini bagaikan dua sisi mata uang yang apabila mampu kita 

manfaatkannya, kita mampu bertahan, namun sebaliknya apabila kita tidak mampu 

maka kita kan terjerumus. (Bunyamin, 2018) 

Sekiranya lembaga pendidikan tinggi nasional tidak mampu merespon tantangan 

globalisasi ini, maka upaya penyiapan sumber daya manusia yang responsif terhadap 

perubahan akan banyak menemukan hambatan. Sebagai agent perubahan, pendidikan 

tinggi bermutu menjadi kunci utama keberlanjutan dan eksistensi suatu bangsa dalam 

percaturan global saat ini. (Suswandari, 2014). Oleh karena itu, aktivitas dan seluruh 

proses pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah 

kunci utama bagi terwujudnya sumber daya manusia yang adaptif, yaitu sumber daya 

manusia yang mampu menyesuaikan dan terlibat dalam arus perubahan yang 

terjadi.Pendidikan Tinggi merupakan salah media yang menghasilkan tenaga yang 

memiliki skill yang diharapkan mampu menyesuaikan arus globalisasi dengan seluruh 

kemampuannya.  

STKIP Muhammadiyah Sorong merupakan salah satu Perguruan tinggi muhammadiyah 

di wilayah timur Indonesia yang memegang peranan penting terutama dalam bidang 

pendidikan. Hal ini dikarenakan output dari STKIP Muhammadiyah Sorong merupakan 

calon guru/pendidik yang siap terjun ke masyarakat.  

STKIP Muhammadiyah Sorong sejak berdiri tahun 2004 yang lalu kini telah meluluskan 

guru yang professional yang telah mengajar diberbagai daerah, baik perkotaan maupun 
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pedalaman papua. Sebagai bahan evaluasi diri Perguruan Tinggu maka Pusat Karir 

dan Study STKIP Muhammadiyah Sorong maka diperlukan laporan tracer study melalui 

deskripsi diri lulusan dan persepsi pengguna . 

Laporan tracer study ini juga melihat masa tunggu lulusan serta kesesuaian bidang 

pekerjaan dengan ilmu yang diperoleh.  

 

Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Tracer study ini adalah: 

 memperoleh informasi dari stakeholder tentang kinerja dari alumni STKIP 

Muhammadiyah Sorong setelah memasuki duniakerja. 

 Informasi ini diperlukan dalam rangka melakukan evaluasi 

terhadap system pembelajaran dan Kurikulum di STKIP 

Muhammadiyah Sorong 

Informasi/umpan balik tersebut ditujukan secara khusus kepada Sekolah/Instansi 

dimana alumni mengabdikan pengetahuannya selama ini. 

 

Luaran Yang diharapkan 

Adapun luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah: 

 Dokumen hasil tracer study STKIP Muhammadiyah Sorong tahun 2015/2016, 

yang terdiri dari masukan para alumni danstakeholder 

 Rekomendasi Perbaikan Sistem penyelenggaraan pendidikan

dan pengajaran di STKIP Muhammadiyah Sorong 

 

Manfaat 

Manfaat luaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

 Sebagai bahan pertimbangan guna melakukan perbaikan system 

pendidikan dan pengajaran di STKIP Muhammadiyah Sorong 

 Sebagai bahan pertimbangan guna menaikan peringkat lulusan 

STKIP Muhammadiyah Sorong secaranasional 
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METODE TRACER STUDY 

 

 

Desain 

Desain Penelitian TracerStudy ini menggunakan penelitian deskriptif. Hasil dari 

tiap variabel dianalisis menggunakan tekhnik deskriptif persentasi, yang menjadi 

variabel bebas adalah Profil lulusan, meliputi: (1) masa tunggu lulusan; (2) persentase 

lulusan yang sudah bekerja; dan (3) penghasilan pertama yang diperoleh. Dan yang 

menjadi variabel terikat adalah rekrutmen lulusan pada daerah pemekaran yaitu 

prosentase lulusan yang bekerja di daerah pemekaran terhadap jumlah total lulusan 

yang berdomisili di daerah tersebut. 

Subjek 

Subjek dari kegiatan TS ini adalah alumni/lulusan STKIP Muhammadiyah Sorong 

Tahun 2016/2017 Program Studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan PKn, 

Pendidikan Jasmanni Kesehatan dan Rekreasi, dan PGSD, yang tersebar di wilayah 

Sorong Raya dan sekitarnya 

Metode Pelacakan 

Metode pelacakan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Sharing data alumni  2016/2017  kepada seluruh personil kegiatan TS 

2. Pelacakan langsung dengan menemui sumber subjek penelitian di daerah-

daerah terpencil 

3. Pembagian instrumen kepada para subjek penelitian 

4. Analisa hasil penelitian  

5. Penulisan laporan hasil TS 

Instrumen TS 

Adapun instrumen yang akan diberikan kepada para alumni dalam bentuk  

Angket/kuisioner  dan seperti yang tertuang dalam lampiran dalam Laporan ini. 

Instrumen tersebut menggambarkan beberapa hal seperti deskripsi hasil dari 

responden lulusan dan Hasi dari pengguna Lulusan. Adapun Aspek yang dianalisa 

dalam hasil dari responden lulusan adalah sebagai berikut:  

a) Masa tunggu lulusan 

b) Kesesuaian bidang Pekerjaan dengan ilmu yang diperoleh 
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c) Relevansi Kulikulum dengan pekerjaan saat ini 

sedangkan aspek yang dianaliasa dari hasil pengguna lulusan dintaranya adalah 

Integritas, Profesionalisme, Bahasa inggris, Penggunaan teknologi Informasi, 

Komunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri. 

 

Langkah Tracer Study 

Secara umum langkah-langkah pelaksanaan tracer study  digambarkan dalam gambar 

berikut: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi berdasarkan program studi asal alumni. 

Data ini akan dianalisis dengan  statistic deskriptif. Data yang diidentifikasi meliputi 

aspek-aspek seperti dijelaskan pada form kuesioner. Data ini dapat digunakan untuk 

membantu dalam mengevaluasi relevansi kurikulum yang ‘digunakan’ untuk 

menghasilkan sarjana danperbaikannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan 

Instrumen TS 

Pengumpulan 

Data  

Analisi data dan 

Penyusunan Laporan 
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HASIL DAN ANALISIS 

 

 

Deskripsi Dari Responden Lulusan (Alumni) 

Dalam deskripsi  responden Lulusan (Alumni) yang menjadi variable diantaranya 

adalah: 

a. Masa Tunggu Lulusan 

b. Kesesuaian Bidang Pekerjaan dengan ilmu yang diperoleh 

c. Relevansi Kurikulum dengan pekerjaan Saat ini 

Aspek Persepsi Stakeholeder Pengguna Lulusan 

1. Integritas 

2. Profesionalisme 

3. Bahasa inggris 

4. Penggunaan teknologi Informasi 

5. Komunikasi 

6. Kerjasama tim 

7. Pengembangan diri  

Hasil Survei 

Deskripsi Dari Responden Lulusan (Alumni) 

Masa Tunggu Lulusan untuk pertama kali mendapatkan pekerjaan, sebagai mana 

tergambarkan dalam diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

12%

7% 4%

Masa Tunggu Lulusan

<3 Bulan

3-6 Bulan

7 Bulan- 1 Tahun

> 1 Tahun
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Dari diagram tersebut terlihat bahwa Alumni STKIP Muhammadiyah Sorong Tahun 

Akademik 2016/2017 yang mendapatkan kerja kurang dari 3 bulan sebanyak 77%, 

yang mendapatkan pekerjaan 3-6 Bulan sebanyak 12%, yang mendapatkan pekerjaan 

7 bulan hingga 1 tahun 7%, sedangkan yang lebih 1 tahun sebanyak 4%.  

Kesesuaian Bidang Pekerjaan dengan Ilmu yang diperoleh, sebagaimana 

tergambarkan dalam diagram berikut 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data di atas, Alumni semua program studi di STKIP Muhammadiyah 

Sorong kesesuaian  antara pekerjaan dengan bidang ilmunya sebanyak 95% dan 5 

%nya tidak sesuai. 

Sedangkan relevansi kurikulum saat kuliah dengan pekerjaan para alumni dapat 

digambarkan dalam diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Kesesuaian Pekerjaan dengan Ilmu 
yang diperoleh

Ya

Tidak

52%45%

3%

RELEVANSI KULIRKULUM DENGAN 
PEKERJAAN SAAT INI

Sangat Relevan Relevan Tidak Relevan
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Diagram di atas menunjukan bahwa ada 52% kurikulum yang didapat saat kuliah 

sangat relevan dengan pekerjaan para alumni, dan 45 % relevan, sedangkan 3 persen 

tidak relevan. 

 

Aspek Persepsi Pengguna Lulusan 

Definisi Pengguna lulusan adalah seluruh stakeholeders yang menggunakan tenaga 

jasa para alumni STKIP Muhammadiyah Sorong, seperti Kepala Sekolah/madrasah, 

Pengawas/penilik dll. Berikut deskripsi pengguna lulusan STKIP Muhammadiyah 

Sorong terhadap alumni : 

Tabel 

Tanggapan Pengguna Lulusan Terhadap Kemampuan Alumni  

STKIP Muhammadiyah Sorong Tahun Akademik 2016/2017 

No. Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

(%) (%) (%) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Integritas (etika dan moral) 
84% 

 

15% 

 

1% 

 

0% 

 

2 

Keahlian berdasarkan 

bidang ilmu 

(profesionalisme) 

85% 
15% 

 

0% 

 

0% 

 

3 Bahasa Inggris 
73% 

 
20% 

7% 

 

0% 

 

4 
Penggunaan Teknologi 

Informasi 
85% 

15% 

 

0% 

 
0% 

5 Komunikasi 87% 
13% 

 

0% 

 

0% 

 

6 Kerjasama tim 85% 
15% 

 

0% 

 

0% 

 

7 Pengembangan diri 85% 15% 
0% 

 

0% 

 

 

 

Berdasarkan data di atas, tingkat kepuasan pengguna lulusan dapat digambarkan 

dalam diagaram berikut: 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan pengguna Lulusan /stakeholders terhadap kinerja Alumni STKIP 

Muhammadiyah sorong yang menyatakan sangat puas 81%, Puas 18% dan 1% Tidak 

Puas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81%

18%

1%

Kepuasan Pengguna/Stakeholeders 
terhada kinerja Lulusan

Sangat Puas Puas Tidak Puas
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Alumni STKIP Muhammadiyah Sorong Tahun Akademik 2016/2017 yang 

mendapatkan kerja kurang dari 3 bulan sebanyak 77%, yang mendapatkan 

pekerjaan 3-6 Bulan sebanyak 12%, yang mendapatkan pekerjaan 7 bulan 

hingga 1 tahun 7%, sedangkan yang lebih 1 tahun sebanyak 4%.  

2. Kesesuaian Pekerjaan dengan bidang ilmu Alumni STKIP Muhammadiyah 

Sorong sebanyak 95% dan 5 %nya tidak sesuai. 

3. Relevansi pekerjaan Alumni dengan kurikulum yang pernah didapat sebanyak  

52% menunjukan  sangat relevan dengan pekerjaan para alumni, dan 45 % 

relevan, sedangkan 3 % tidak relevan 

4. Kepuasan pengguna Lulusan /stakeholders terhadap kinerja Alumni STKIP 

Muhammadiyah sorong menunjukan angka 81% sangat puas, Puas 18% dan 1% 

Tidak Puas. 

Saran 

Sesuai dengan hasil kesimpulan maka disarankan perlu mengidentifikasi beberapa 

kelemahan yang ada pada beberapa lulusan serta meningkatkan Integritas, 

Profesionalisme, Bahasa inggris, Penggunaan teknologi Informasi, Komunikasi, 

Kerjasama tim, Pengembangan diri. 
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LAMPIRAN 

 
 

 
INTRUMENT KEPUASAN ALUMNI TERHADAP 

STKIP MUHAMMADIYAH SORONG 

 
Tgl Efektif:      /     / 
No Form   : 
No Rev     : 

 

PENGANTAR 

Saudara mohon mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya dalam rangka menjaring 

informasi selengkap-lengkapnya tentang kepuasan alumni terhadap STKIP 

Muhammadiyah Sorong. Hasil informasi ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi 

untuk lebih maningkatkan kinerja STKIP Muhammadiyah Sorong di masa yang akan 

datang. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : ……………………………………………………………  

Alamat    : …………………………………………………………… 

Telp/Ponsel   : …………………../………………………………………. 

Tempat, Tanggal Lahir : ………………..,………………………………………… 

Jenis Kelamin   : L/P 

Program Studi/Fakultas : 

Kampus Ketika Kuliah  : STKIP Muhammadiyah Sorong 

Program Belajar  : Reguler/ Non Reguler 

Tahun Masuk    : 

Tahun Lulus   : 

Profesi Saudara Saat Ini : 
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Instansi Tempat Sdr Bekerja : 

Alamat Instansi  : 

Honor Pertama Setelah Lulus: 

 

PETUNJUK UMUM 

a. Saudara yang terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi seluruh 

instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan 

yang sebenarnya. 

b. Jawaban Saudara akan dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak negatif bagi 

siapapun.  

c. Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara Centang/Contreng 

(√) pada kolom yang tersedia 

d. Ada lima alternatif jawaban yang dapat saudara pilih, yaitu: 

SP: Sangat Puas   TP  : Tidak Setuju 

 P  : Puas    STP: Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan SP P TP 

1 Saya bekerja sesuai dengan bidang pendidikan yang 

saya tempuh di perguruan tinggi 

   

2 Ketika kuliah saya memperoleh materi sesuai dengan 

pekerjaan sekarang 

   

3 Tugas akhir atau skripsi yang saya lakukan sangat 

menunjang pekerjaan sekarang 

   

4 Saya menyelesaikan studi tepat pada waktunya    

5 Kredibilitas perguruan tinggi negeri saya (STKIP 

Muhammadiyah Sorong) berpengaruh dalam perceptan 

memperoleh pekerjaan 

   

6 Saya memperoleh pekerjaan karena kemampuan saya    

7 Saya memperoleh pekerjaan antara 1-12 bulan setelah 

wisuda 
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8 Saya memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi 

yang ditempuh di perguruan tinggi semasa kuliah 

   

9 Nilai-nilai social dan keagamaan yang saya peroleh pada 

masa kuliah sangat bermanfaat dalam kehidupan 

sekarang 

   

10 Sekarang saya terlibatmengembangkan organisasi 

kemuhammadiyahan di lingkungan tempat saya tinggal 

   

11 Saya masih terlibat dengan kegiatan STKIP 

Muhammadiyah Sorong, seperti seminar, pelatihan dsb 

   

12 STKIP Muhammadiyah Sorong memiliki organisasi untuk 

mengembankan kreativitas alumninya 

   

13 STKIP Muhammadiyah Sorong memiliki organisasi untuk 

meningkatkan profesionalisme alumninya 

   

14 STKIP Muhammadiyah Sorong memberikan layanan 

prima kepada saya ketika mengurus legalisasi ijazah, 

surat keterangan, dsb 

   

15 Saya ingin kuliah lagi di STKIP Muhammadiyah Sorong 

melanjutkan pendidikan ke strata berikutnya 

   

16 STKIP Muhammadiyah Sorong membantu dalam 

menyediakan tempat praktik kerja/PPL/Magang 

   

17  Tersedianya layanan bursa kerja di STKIP 

Muhammadiyah Sorong 

   

18 Kurikulum yang diberikan di STKIP Muhammadiyah 

Sorong selalu update sesuai dengan kebutuhan dunia 

kerja 

   

 Skor Total    
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