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PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan 

rahmat dan karunianya sehingga karya ilmiah berjudul 

Konsepsi Pendidikan Guru Pembelajaran Ideologi 

Kebangsaan Di Abad 21 telah dapat diselesaikan. Karya 

ilmiah ini merupakan hasil penelitian untuk menjadi 

rekomendasi pengembangan program studi PPKN FIS 

UNJ khususnya, dan seluruh program studi PPKN seluruh 

Indonesia pada umumnya. 

 

Terimakasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Jakarta yang telah mendanai 

penelitian, sehingga terwujudnya karya ilmiah ini. Tak 

lupa untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi dan 

telah ikut membantu dalam penyelesaian karya ini.  

 

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam karya 

ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan 

buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat 

memberi maanfaat bagi pengembangan Program Studi 

PPKN FIS UNJ khususnya dan bagi semua pihak yang 

membutuhkan.  

 

Jakarta Timur, Oktober 2010  
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PENDAHULUAN 

Pengalaman mendapatkan pendidikan bagi seorang 

profesional menjadi salah satu pembangun motivasi dan 

komitmen. (Sinclair, 2008) Menjadi seorang guru yang 

profesional tentu ditunjang pula oleh kedua hal tersebut. 

Sejauh ini, pengalaman memperoleh pendidikan dan 

pelatihan profesional berdampak positif pada kinerja 

guru. (Reeve, 2016) Kinerja tersebut mulai dari 

kompetensi sampai aktualisasi karir. 

Pengalaman menjadi feedback melalui tracert study yang 

rutin dilakukan oleh program studi di kampus. Selain itu, 

juga mendapatkan saran dari asosiasi profesi dalam 

menyusun kurikulum pendidikan guru saat ini. Hal ini 

dilaksanakan untuk menyukseskan peningkatan kualitas 

dan pengembangan pelayanan, yang merupakan hak dari 

pengguna. Pada level universitas, pengguna jasa adalah 

mahasiswa khususnya, dan masyarakat umumnya. 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKN) Universitas Negeri Jakarta 

merupakan salah satu lembaga yang sudah melaksanakan 
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pelayanan penyedia guru khususnya untuk mata pelajaran 

PPKn. 

 Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk terus 

meningkatkan kualitas pelayanan dan memiliki platform 

yang membedakan dengan Program Studi sejenis adalah 

melalui pengembangan dengan riset. Akan tetapi sebelum 

dikembangkan, tentu kita perlu mengevaluasi Program 

Studi yang telah dijalankan secara retrospektif dan 

melihat peluang pengembangan secara prospektif. 

Strategi retrospektif ditempuh dengan studi penelusuran 

alumni, dengan berbagai aspek yang dikaji, yang 

selanjutnya dijadikan bahan untuk tahap selanjutnya, 

yakni pengembangan. Pengembangan tentu melihat 

kapasitas, tuntutan, dan harapan dengan menggunakan 

paradigma futuristik.  

 Secara filosofis dan substansial, PPKN sebagai 

program atau pun PPKn sebagai mata pelajaran membawa 

misi untuk mentransmisikan serta mentransformasikan 

Ideologi Kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila. Dengan 

dasar ini, PPKN FIS UNJ diharapkan menjadi best 

practice untuk proses penyediaan calon guru yang 

mengalami dan mampu mengimplementasikan PPKn 
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sebagai Pendidikan Ideologi Kebangsaan. Strategi 

mengembangkan dan mengintegrasikannya sesuai 

perkembangan zaman, yakni selaras dengan tuntutan 

Revolusi Industri 4.0, Society 5.0, Sustainable 

Development Goals dan Pembelajaran Abad 21 adalah 

cara yang bisa ditempuh. Dengan demikian, strategi 

tersebut diharapkan berwujud reputasi PPKN UNJ 

sebagai role model Program Studi yang "mempijakkan 

kaki pada kearifan lokal dan terbang dengan sayap untuk 

menelusuri cakrawala global" dapat menjadi platform 

prodi ini di kemudian hari. 

 Memang tren tracert study atau penelusuran ini 

banyak dilaksanakan di USA dimulai tahun 1979 

(Cabrera, Weerts, & Zulick, 2003). Selanjutnya kajian 

semakin serius dengan  mempelajari bagaimana 

memahami tujuan dari tracert study (Schomburg, 2003) 

(Millington, 2013), dampak dari tracert study (Gines, 

2014), pemanfaatan hasil tracert (Butler, Whitehead, & 

Winkleman, 2001) (Madewell, Savin, & Brye, 2003) dan 

untuk memetakan tracert study sebagai strategi untuk 

mengoptimalkan pencapaian kompetensi lulusan. (Latif & 

Bahroom, 2010) Di negara Malaysia, ditemukan studi 
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yang membahas mengenai kasus pengangguran pada 

lulusan disebabkan oleh atribut lulusan, kompetensi dosen 

dan kualitas proses pendidikan. (Hanapi & Nordin, 2014) 

Dari penelitian tersebut merekomendasikan evaluasi 

implementasi kurikulum memang perlu dilakukan secara 

berkala agar lulusan terjamin dengan kualifikasi, 

keterampilan, dan dapat mengisi kebutuhan pasar.  

 Dengan demikian dapat terpetakan, bahwa kajian 

tracert study yang digunakan secara retrospective 

evaluatif dan dilanjutkan dengan pengembangan 

prospektif futuristik belum pernah dilakukan yang secara 

khusus untuk pengembangan Program Studi yang 

merujuk pada substansinya sebagai penyedia Pendidik 

yang memiliki kompetensi, passions, komitmen, dan 

motivasi yang kuat untuk penguatan Ideologi 

Kebangsaan. 

Tracert Study merupakan pendekatan konseptual dan 

strategis yang digunakan pada fase pertama studi ini. 

Mengacu pada ILO Thesaurus, Tracert Study bermakna 

"impact on target groups is traced back to specific 

elements of a project or programme so that effective and 

ineffective project components may be defined." Lebih 
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jauh lagi, Schomburg (2003, hlm. 6) menyebutkan bahwa 

survey lulusan penting untuk “analysis of relationship 

between higher education and work.” Di sisi lain, 

Millington (2001) pun menyampaikan “they provide 

quantitative structural data on employment and career, 

the character of work and related competencies, and 

information on the professional orientation, and 

experiences of their graduates.” Sehingga, data yang 

didapatkan melalui penelusuran ini dapat dimanfaatkan 

sebagai pijakan perubahan kurikulum bagi para 

stakeholders pengembangan kurikulum. (Gines, 2014) 

 Seperti metode Hyperlearning yang meliputi 

beberapa metode pembelajaran lecture, instructor-led 

tutorials, self-directed tutorials, group recollection and 

student teachback. (Butler, Whitehead, & Winkleman, 

2001) Hasil dari studi tersebut digunakan untuk 

menentukan pelatihan dosen dan pengembangan mata 

kuliah. Studi Penelusuran lulusan juga digunakan secara 

masif oleh Kementerian Perguruan Tinggi Malaysia 

bekerja sama dengan universitas, kolese dan politeknik 

untuk mengevaluasi almamater mereka periode 2006-

2008 yang secara garis besar para lulusan mendapatkan 



 6 

kepuasan. (Latif & Bahroom, 2010) Dalam hal itu, para 

lulusan merasakan adanya pengembangan kesiapan 

mandiri seperti kedewasaan, kerjasama dan kepercayaan 

terkait pelaksanaan pembelajran jarak jauh. 

 Studi lainnya digunakan untuk mengukur 

kurikulum, meningkatkan rekrutmen, dan menambah 

bimbingan pada mahasiswa. (Madewell, Savin, & Brye, 

2003) Sehingga setelah lulus mereka bisa segera 

mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang 

kompetitif. Menelusuri alumni melalui survey perlu 

menjadi pendekatan komprehensif dalam penerimaan 

mahasiswa, bahkan secara lebih dini yakni dimulai kelas 

7 saat orangtua dan anaknya menyusun rencana. Maka 

tidak salah jika Cabrera, dkk (2003) menyatakan bahwa 

research also shows that on the path to college, the 

individuals experiences a series of personal growth and 

developmental stages, which cumulatively prepare them 

for success in college and beyond. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa di USA 

tren tracert study atau penelusuran ini dimulai tahun 1979 

(Cabrera, Weerts, & Zulick, 2003). Sebanyak 30% dari 

studi tersebut fokus pada luaran alumni seperti kepuasaan 
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pekerjaan, hubungan program studi dengan pekerjaan. 

Sisanya yaitu 70% fokus pada kompetensi yang dikuasai 

saat berkuliah, antara lain Berpikir kritis, kemampuan 

interpersonal, dan pelatihan kejuruan. Kemudian di awal 

milenium, tracert study ditengok kembali mengenai 

kebermanfaatan hasil tracert. (Butler, Whitehead, & 

Winkleman, 2001) (Madewell, Savin, & Brye, 2003) Di 

sisi lain tujuan dari tracert study juga kembali dibahas 

(Schomburg, 2003) (Millington, 2013), seperti dampak 

dari tracert study (Gines, 2014), dan akhirnya untuk 

memetakan tracert study sebagai strategi untuk 

mengoptimalkan pencapaian kompetensi lulusan. (Latif & 

Bahroom, 2010) 

 Studi lainnya membahas mengenai faktor yang 

mempengaruhi terjadinya pengangguran (Hanapi & 

Nordin, 2014), kasus tersebut banyak terjadi disebabkan 

oleh atribut lulusan, kompetensi dosen dan kualitas proses 

pendidikan. Dari studi tersebut pembenahan dimulai 

secara internal, eksternal dan institusional. Adapun artikel 

ini memaparkan bagaimana pengalaman para alumni pada 

program sarjana yang telah mereka ambil? bagaimana hal 

itu berkontribusi? dan apakah harapan mereka untuk prodi 
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ini? lalu bagaimana kurikulum futuristik untuk guru PPKn 

di era ini? kita akan diskusikan selanjutnya di artikel ini. 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan strategi tracert study untuk 

menelusuri data lulusan. Selanjutnya untuk grounded 

theory untuk mengungkapkan pola dari pengalaman 

belajar para alumni yang ditempatkan peneliti sebagai 

retrospective, dan harapan para alumni yang difungsikan 

sebagai prospektif. Penelitian ini melibatkan 80 orang 

lulusan yang dipilih secara snowball sampling. Di akhir 

studi ini, peneliti menggunakan metode Design & 

Development yang digunakan untuk mengonstruksi 

program sarjana PPKN yang sesuai dengan Pendidikan 

Abad 21, Sustainable Development Goals, Revolusi 

Industri 4.0 dan Society 5.0. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Adapun temuan dari penelusuran ini antara lain 

para alumni mengakui bahwa pendidikan di jenjang 

sarjana banyak berkontribusi pada karirnya sekarang. 

Beberapa keterampilan yang dilatih di kampus dan 



 9 

banyak termanfaatkan sebagai guru adalah pengelolaan 

kelas, strategi pembelajaran, public speaking, teamwork, 

organisasi, administrasi pembelajaran, pembuatan media 

pembelajaran, dan leadership. Seperti yang disampaikan 

salah satu partisipan yang mengatakan 

"Presentasi pada setiap mata kuliah membantu 

saya untuk terbiasa berbicara di depan umum, 

kunjungan ke Lapas & Suku Baduy membatu 

saya bersosialisasi dengan masyarakat, Tugas 

analisis mata kuliah tingkat akhir membantu saya 

memperdalam ilmu pengetahuan" 

 

Pengalaman tersebut menjadi sebuah temuan yang 

bermakna bagi program studi, karena berkaca dari studi 

yang telah dilakukan oleh (Hanapi & Nordin, 2014) 

mengenai kasus pengangguran yang banyak terjadi 

disebabkan oleh atribut lulusan, kompetensi dosen dan 

kualitas proses pendidikan. Walau dalam penelitian ini 

belum sepenuhnya dapat mengonfirmasi pada temuan 

penelitian sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melihat 

bagaimana relevansi pendidikan dengan pekerjaan dari 

alumni program studi ini di gambar ini. 

 



 10 

 

Figure 1 Relevansi jenis pekerjaan dan profil lulusan 

 Dari hasil penelusuran bisa dilihat bahwa memang 

karir lulusan sebagian besar berada dalam area bisnis 

pendidikan, mulai menjadi pendidik, pejabat, pengusaha 

dan peneliti. Para lulusan yang menjadi pendidik tersebar 

dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 

sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan 

perguruan tinggi. Di luar itu, alumni banyak mengemban 

tugas sebagai pengembangan sumber daya dan pelatih di 

berbagai lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan 

75%

10%

15%

Tingkat Kesesuaian Jenis 
Pekerjaan/Jabatan dengan Kualifikasi 

S1 Lulusan

Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalampekerjaan sesuai atau
sangat sesuaidengan profil lulusan

Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalampekerjaan cukup sesuai
dengan profillulusan

Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalampekerjaan tidak sesuai
atau kurangsesuai dengan profil lulusan
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Korupsi (KPK), Sekretaris Jenderal Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan di perusahaan-

perusahaan swasta. 

 Dari profil tersebut, relevansi antara program studi 

dan profil lulusan kuat terlihat bahwa sasaran pekerjaan 

lulusan telah sesuai sasaran. Walau begitu, para alumni 

berharap untuk adanya mata kuliah penguasaan bahasa 

asing, perkembangan teknologi, kebijakan pendidikan, 

enterpreneurship, statistika tingkat lanjut, dan penulisan 

ilmiah untuk jenjang sarjana. Dari beberapa hal itu, 

mereka merasa bahwa karir lulusan akan lebih optimal. 

 Pertanyaan selanjutnya, seberapa relevan 

pengalaman pendidikan para alumni terhadap bidang 

profesi yang mereka tekuni? Dalam wawancara yang 

telah dilaksanakan, salah satu partisipan menyatakan  

"Keseluruhan hal yang dialami saat berkuliah 

bermanfaat, mulai apa yang dipelajari di 

perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan dan 

penunjang perkuliahan lainnya, saya menjadi orang 

yang memiliki kemampuan public speaking yang 

baik, manajer yang disukai oleh kolega" 

namun di sisi lain, terdapat juga responden yang 

mengutarakan  
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"kini saya seorang guru, keterampilan 

mengembangkan rencana pembelajaran, 

pengelolaan kelas dan penilaian masih kurang 

terkembangkan di kampus, terutama yang berkaitan 

dengan penggunakan teknologi informasi untuk 

menunjang hal itu" 

dari kedua wawancara itu tentu peneliti melihat adanya 

masukan yang berarti untuk menyempurnakan kurikulum 

dan proses pendidikan yang telah ada. 

 Adapun harapan yang dapat ditarik kesimpulan 

dari penelusuran yang telah dilaksanakan, menyatakan 

bahwa penguasaan IT untuk pembelajaran perlu menjadi 

inti perkuliahan, dan strategi pendidikan untuk mendidik 

karakter anak juga hal yang patut mendapatkan perhatian 

banyak dari program studi. 

 Fenomena yang menarik adalah alumni yang 

bekerja di luar bisnis pendidikan. Misalnya politisi, 

bankir,  bagian administrasi di perkantoran dan 

wiraswasta. Mereka sepakat bahwa apa yang didapatkan 

dari perkuliahan banyak membantu dalam karirnya saat 

ini secara langsung maupun tidak langsung. 

 Maka dapat kami simpulkan, bahwa studi di 

jenjang sarjana di program studi Pancasila dan 

Kewarganegaraan telah membuka cakrawala, 
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meningkatkan keterampilan dan memperkuat kompetensi 

untuk berkarir setelah lulus. Menindaklanjuti dari studi 

penelusuran tersebut, studi ini memperkuat penelitian 

terdahulu dari  (Cabrera, Weerts, & Zulick, 2003) (Butler, 

Whitehead, & Winkleman, 2001) (Madewell, Savin, & 

Brye, 2003) (Schomburg, 2003) (Millington, 2013) 

mengenai dampak serta manfaat dari tracert study (Gines, 

2014), dan akhirnya kami laksanakan sebagai strategi 

untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi lulusan. 

(Latif & Bahroom, 2010) 

 Akhirnya, studi ini bermuara pada framework 

yang dikembangkan bagaimana program PPKN di jenjang 

sarjana bisa optimal. Seperti halnya pengembangan 

kurikulum lainnya, program studi mengacu pada 

kesepakatan Association of Indonesia Pancasila and 

Civic Education Professionals (AIPCEP) yang telah 

membuat profil lulusan yang kemudian kesepaktan itu 

bercara pandang futuristik. dengan profil Pendidik bidang 

Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan, Peneliti 

bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan & 

Terapannya, Pengembang Kurikulum & Bahan Ajar 
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bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Entrepreneur bidang Pendidikan.  

 Menyambut kebutuhan, perkembangan dan 

tantangan zaman, tentu perlu juga disambut dalam 

framework pengembangan guru pendidikan 

kewarganegaraan di jenjang sarjana. Kini kita menyambut 

tantangan abad 21 berupa Industrial Revolution 4.0, 

konsepsi Society 5.0 dan Sustainable Development Goals 

dari United Nation. Di bawah ini kami sajikan 

visualisasinya 
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Figure 2 Konsepsi Pendidikan Guru PPKn dalam Latar Pendidikan Abad 21 
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 Jika melihat dari konstruksi di Figure 2 di atas, 

tentu peneliti merasa bahwa perlu dilaksanakannya studi 

lanjutan untuk menyempurnakan, menerapkan dan 

mengevaluasinya. Tujuan akhirnya bermuara pada 

tercapainya Learning Outcomes para calon guru PPKN 

tersebut melalui meningkatnya civic competences para 

guru, yang kemudian tercermin sebagai profil lulusan 

yang selaras dengan istilah "hanya guru cerdas, yang bisa 

membuat muridnya cerdas, dan hanya guru baik, yang 

bisa membuat para muridnya juga baik, karena hanya 

sapu yang bersih, yang bisa membersihkan lantai yang 

kotor". 

KESIMPULAN 

Program Sarjana Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan perlu responsif saat memenuhi 

perkembangan dan tuntutan zaman. Terlepas kadar 

relevansinya, apa yang didapat oleh lulusan saat 

menempuh pendidikan berdampak pada karirnya kelak. 

Tapi secara khusus, untuk menjadi pendidikan PPKn yang 

profesional, keterampilan yang kontekstual dengan 

berbagai kondisi di masa depan perlu terus disambut 
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dengan dilakukan pengembangan dan perubahan 

kurikulum serta pendekatannya. 
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