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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan profil alumni Program Studi 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013-2018  dan relevansi kurikulum di 

Program Studi PG PAUD FIP UNJ dengan kebutuhan lapangan. Profil alumni meliputi masa 

tunggu alumni, persentase alumni yang sudah bekerja, jenis pekerjaan dan penghasilan pertama 

yang diperoleh. Selain itu, juga ingin diketahui penilaian mahasiswa dan alumni tentang 

penyelenggaraan program dan mutu layanan program di Program Studi PG PAUD FIP UNJ 

selama ini, serta penilaian stakeholders atas kinerja alumni Program Studi PG PAUD FIP UNJ.  

Metode penelitian Tracer Study ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan survei. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket/kuesioner. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dengan persentase kemudian dideskripsikan sebagai 

gambaran profil dari lulusan. Hasil penelusuran alumni ini akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk peningkatan kualitas program studi untuk mencetak alumni S1 PGPAUD 

yang kompeten. 

Penelusuran alumni (tracer study) yang dilakukan pada lulusan program studi PGPAUD 

FIP UNJ tahun 2013-2018 menunjukkan bahwa sebagian besar alumni bekerja di bidang 

pendidikan, khususnya sebagai Guru di lembaga PAUD. 75% Alumni mengajar di berbagai 

lembaga PAUD, mulai dari daycare, TK, dan SD dan 25% bekerja sebagai tenaga administrasi di 

lembaga swasta. Masa tunggu kerja alumni kurang dari 6 bulan. Pengetahuan dan ilmu yang 

diterima dalam bentuk mata kuliah yang diterima oleh lulusan program studi PG PAUD FIP UNJ 

bermanfaat dan membantu pelaksanaan tugas sebagai guru. Stakeholder merasa puas dengan 

kinerja sebagian besar alumni. Para alumni menunjukkan kinerja yang baik dalam hal integritas, 

profesionalisme, keterampilan berkomunikasi dan pengembangan diri. 

 

 

Kata kunci: tracer study, alumni,PG PAUD FIP UNJ. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap perguruan tinggi akan melahirkan lulusan yang siap berkiprah dalam upaya 

membangun negeri. Seberapa besar alumni perguruan tinggi mampu berkiprah dalam 

pembangunan sesuai relevansi pendidikannya dapat dilakukan melalui upaya penelusuran 

terhadap alumninya. Tracer study atau penelusuran alumni merupakan pendekatan yang 

memungkinkan institusi pendidikan tinggi memperoleh informasi tentang kekurangan yang 

mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar 

untuk perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di masa mendatang. Hasil Tracer study dapat 

digunakan perguruan tinggi untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah 

dilakukan terhadap anak didiknya.  

Dalam proses akreditasi selalu mempersyaratkan adanya data hasil Tracer Study tersebut 

melalui parameter masa tunggu alumni, persentase alumni yang sudah bekerja, dan penghasilan 

pertama yang diperoleh. Program Studi PG PAUD FIP UNJ adalah program studi PG PAUD 

yang tertua dan merupakan perintis PG PAUD di Indonesia. PG PAUD FIP UNJ selalu berusaha 

untuk mempersiapkan dan mengembangkan tenaga pendidik anak usia dini pada berbagai 

tingkatan program dan kualifikasi. Oleh karena itu, penelusuran alumni ini rutin dilaksanakan 

untuk melihat kebermanfaatan lulusan program studi.  

Penelusuran alumni lulusan dari sebuah institusi penting dilakukan untuk melihat 

kebermanfaatan alumni di lapangan. Schomburg (2003) mendefiniskan Tracer Study sebagai 

pendekatan yang memungkinkan institusi pendidikan tinggi memperoleh informasi tentang 

kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat 

merupakan dasar untuk perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di masa mendatang. Hasil 

dari Tracer Study dapat digunakan sebagai kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan 

stakeholder terhadap alumni.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengumpulkan informasi dan masukan yang relevan dari 

alumni terkait dengan "learning dan working experience" yang dialami oleh alumni guna 

pengembangan Perguruan Tinggi. Menurut Schomburg (2003) tujuan utama dari kegiatan Tracer 

Study adalah untuk mengetahui/mengidentifikasi kualitas alumni di dunia kerja, sedangkan 



7 

 

tujuan khusus Tracer Study adalah : 1) Mengidentifikasi profil kompetensi dan keterampilan 

alumni; 2) Mengetahui relevansi dari pelaksanaan kurikulum yang telah diterapkan di perguruan 

tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pengembangan professional di dalam 

kompetensi jurusan; 3) Untuk mengevaluasi hubungan dari kurikulum dan studi di jurusan 

sebagai pengembangan keilmuan; 4) Sebagai kontribusi dalam proses akreditasi jurusan/program 

studi. 

Dalam pelaksanaannya tracer study bisa dimulai  oleh program studi, fakultas dan 

bahkan oleh suatu lembaga yang khusus untuk menjadi penghubung antara perguruan tinggi 

dengan dunia usaha dan industri (Bambang Setia Budi : 2014) . Oleh karena itu program studi 

terus berupaya melakukan penelusuran alumni, khususnya untuk melihat ketercapaian profil 

lulusan dan relevansi keilmuan saat alumni bekerja, dan karir yang dimiliki oleh lulusan. Hasil 

penelusuran alumni juga menjadi pertimbangan dalam melakukan pengembangan kurikulum. 

PG PAUD FIP UNJ secara intensif melakukan pengembangan kurikulum yang diarahkan 

pada penyediaan dan pengembangan guru anak usia dini dan tenaga ahli pendidikan (pedagog) 

anak usia dini yang profesional dan ahli dalam pengembangan anak usia dini sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  Berdasarkan data yang diperoleh dari Tracer Study Program Studi PG-

PAUD tahun 2017 hasil penelitian menggambarkan bahwa 90% alumni adalah guru. Sebagian 

besar alumni mengajar di berbagai lembaga PAUD, mulai dari daycare, TK, dan SD. Masa 

tunggu kerja alumni 84 % hanya kurang dari 6 bulan. 

Keberhasilan pendidikan tinggi adalah aspek relevansi, dimana perguruan tinggi dituntut 

mampu menghasilkan alumni yang memiliki daya saing dan siap berkiprah dalam pembangunan. 

Daya saing alumni yang ditunjukkan melalui masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, 

keberhasilan alumni berkompetisi dalam seleksi, dan gaji yang diperoleh. Relevansi (kesesuaian) 

pendidikan alumni ini ditunjukkan melalui profil pekerjaan (macam dan tempat pekerjaan), 

relevansi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, manfaat mata kuliah yang diprogram 

dalam pekerjaan, saran alumni untuk perbaikan kompetensi alumni.  

Relevansi pendidikan juga ditunjukkan melalui pendapat pengguna alumni tentang 

kepuasan pengguna alumni, kompetensi alumni dan saran alumni untuk perbaikan kompetensi 

alumni. Oleh karena, itu perlu dilakukan penelitian kajian tentang relevansi program studi PG 

PAUD FIP UNJ dengan  kebutuhan lapangan, sehingga hasilnya kelak akan menjadi bekal dan 
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dorongan untuk terus meningkatkan kualitas program yang secara tidak langsung juga akan 

meningkatkan kualitas alumni Program Studi PG PAUD FIP UNJ. 

 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah : 

1. Berapa lamakah masa tunggu alumni program studi PG PAUD FIP UNJ sampai 

mendapatkan pekerjaan? 

2. Berapa banyak alumni yang sudah bekerja dan apa jenis pekerjaan alumni Program Studi 

PG PAUD FIP UNJ? 

3. Berapa besar gaji pertama alumni  Program Studi PG PAUD FIP UNJ? 

4. Bagaimanakah penilaian mahasiswa dan alumni/alumni tentang penyelenggaraan 

program di program studi PG PAUD FIP UNJ selama ini?  

5. Bagaimanakah penilaian mahasiswa dan alumni mengenai mutu layanan program di 

program studi PG PAUD FIP UNJ selama ini?  

6. Bagaimanakah stakeholders menilai atas kinerja alumni program studi PG PAUD FIP 

UNJ?  

7. Bagaimanakah relevansi antara kurikulum program studi PG PAUD FIP UNJ dengan 

kebutuhan di lapangan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk: 

1. Mengetahui masa tunggu alumni Program Studi PG PAUD FIP UNJ sampai 

mendapatkan pekerjaan.  

2. Mengetahui jenis pekerjaan alumni Program Studi PG PAUD FIP UNJ di lapangan. 

3. Mengetahui besaran gaji pertama alumni Program Studi PG PAUD FIP UNJ.  

4. Mengetahui feed back penyelenggaraan program  di  Program Studi PG PAUD FIP UNJ 

pada rentang tahun selama para alumni kuliah.  

5. Mengetahui mutu Layanan Program di Program Studi PG PAUD FIP UNJ selama alumni 

kuliah.  

6. Mengetahui  kepuasan stakeholders atas kinerja alumni  Program Studi PG PAUD FIP 

UNJ.  
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7. Mengetahui relevansi antara kurikulum di  Program Studi PG PAUD FIP UNJ dengan 

kebutuhan di lapangan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat : 

A. Bagi Program Studi  

Program studi dapat mengetahui jumlah alumni yang sudah bekerja sesuai dengan 

latar belakang pendidikan dan mengevaluasi relevansi kurikulum yang sudah ada 

untuk meningkatkan kualitas layanan Program Studi PG PAUD FIP UNJ.  

B. Bagi Mahasiswa dan Alumni  

Mahasiswa memperoleh layanan informasi lowongan pekerjaan dan dapat 

memberikan masukan pada program studi mengenai kurikulum dan proses 

pendidikan pada Program Studi PG PAUD FIP UNJ. 

C. Bagi Stakeholders/pengguna alumni 

Stakeholders dapat memberikan masukan pada program studi dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan mahasiswa program studi PG 

PAUD FIP UNJ sehingga lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan kualitas 

pembelajaran di PAUD/TK/SD pun semakin meningkat 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Relevansi 

Relevansi adalah keterkaitan antara apa yang diberikan dengan apa yang dibutuhkan. 

Contoh mata kuliah menyanyi itu relevan dengan tugas pokok guru TK dalam memberikan 

layanan pembelajaran kepada anak (KBBI, 2002:943). 

 

B.      Alumni  

Alumni atau lulusan adalah kata benda jamak dalam bahasa Inggris yang berarti alumni 

pria dari suatu sekolah. Bentuk tunggalnya adalah alumnus. Sedangkan alumna juga kata benda 

jamak dalam bahasa Inggris yang berarti alumni wanita dari suatu sekolah. Bentuk tunggalnya 

adalah alumnae (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1995:25-26). Dalam studi penulusuran ini 

akan menggunakan istilah bahasa Inggris yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu 

alumni tanpa membedakan jenis kelamin dari alumni tersebut. 

 

C.    Tracer Study/ Penelusuran  

Salah satu tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengetahui antara kompetensi 

dengan kebutuhan lapangan adalah Tracer Study. Tracer Study dapat mengukur dan melacak 

kinerja alumni sehingga dapat diperoleh indikator yang jelas tentang profil alumni dari Program 

Studi PG PAUD FIP UNJ selama kurun 2011 sampai dengan 2017. Profil alumni ini setidaknya 

meliputi tiga hal yang diperlukan syarat akreditasi yaitu masa tunggu alumni, persen alumni yang 

sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh. 

Tracer study seringkali disamakan dengan penelusuran. Penelusuran adalah kegiatan 

mencari informasi tentang hal yang belum diketahui dengan pasti. Informasi yang hendak digali 

dalam penelitian ini adalah tentang keberadaan alumni setelah meninggalkan bangku kuliah. 

Keberadaan alumni tersebut mencakup: (1) masa tunggu alumni semenjak lulus sampai dengan 

mendapatkan pekerjaan pertama, (2) tempat bekerja alumni, (3) perkembangan karir alumni, (4) 

cara alumni mengembangkan kemampuan akademik, (5) kepuasan stakeholders atas kinerja 

alumni, (6) kepuasan alumni atas kinerja program studi, (7) harapan stakeholders atas kinerja 

program studi, dan (8) harapan alumni atas kinerja program studi. 
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Penelusuran alumni (tracer study) adalah salah satu hal strategis yang harus dilakukan 

oleh setiap institusi pendidikan. Setidaknya ada tiga manfaat yang dapat diperoleh dari 

pelaksanaan kegiatan ini, yaitu: (1) Mengetahui stakeholder satisfaction, dalam hal ini alumni, 

terkait dengan learning experiences yang mereka alami, untuk dijadikan alat eveluator kinerja 

institusi; 2) Mendapatkan masukan yang relevan sebagai dasar pijakan pengembangan institusi, 

terkait dengan kemampuan bersaing, kualitas, dan working experiences alumni yang dapat 

digunakan untuk menangkap kesempatan dan menanggulangi ancaman ke depan; 3) 

Meningkatkan hubungan alumni dan almamater, karena apabila dilihat dari pengalaman institusi-

institusi pendidikan terkenal, ikatan alumni dan almamater yang kuat akan banyak membawa 

banyak manfaat kepada almamater seiring dengan diakuinya kiprah alumni di masyarakat. 

 

D. Visi dan Misi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FIP UNJ  

1. Visi  

Pada tahun 2017, program studi menjadi pusat unggulan kompetitif dan komparatif dalam 

pengembangan anak usia dini di Indonesia. 

2. Misi  

Jurusan/Program studi anak usia dini memiliki misi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan 

anak usia dini yang profesional.  

b. Menjalin  kemitraan dengan stakeholder   

c. Melaksanakan penelitian mengenai pendidikan anak usia dini 

d. Melaksanakan pengabdian di masyarakat dalam upaya mengembangkan pendidikan 

anak usia dini. 

e. Menyediakan informasi yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pendidikan 

anak usia dini 

3. Tujuan  

Adapun tujuan diselenggarakan Jurusan/ Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) FIP UNJ adalah:  

a. Menghasilkan pendidik / tenaga kependidikan yang professional untuk Taman Kanak-

Kanak, Kelompok Bermain, Taman Pengasuhan Anak, dan Sekolah Dasar Kelas Awal. 
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b. Menghasilkan tenaga instruktur yang dapat memberikan pelatihan dalam rangka 

pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. 

c. Menghasilkan karya-karya penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang 

pendidikan anak usia dini yang terpublikasikan. 

d. Menghasilkan Sarjana PAUD yang dapat memberikan pelayanan  konsultasi, informasi 

dan edukasi tentang pendidikan anak usia dini 

e. Menghasilkan berbagai informasi sebagai rujukan dalam pengembangan Pendidikan 

Anak Usia dini di Indonesia  

f.  Menghasilkan berbagai kemitraan yang saling menguntungkan dengan stakeholder 

 

E. Posisi  Program Studi PG PAUD di Tingkat Jurusan, Fakultas, Universitas, Nasional 

dan International 

Pendidikan Anak Usia Dini saat ini terus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan di 

Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat 

tentang pentingnya stimulasi pada masa usia dini sebagai masa sensitif (golden age) dalam 

periode perkembangan manusia. Dalam berinteraksi dengan anak usia dini, pendidik harus 

memandang anak secara menyeluruh (holistik) dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

perkembangan. Meningkatnya kesadaran tentang manfaat stimulasi pada masa usia dini diwarnai 

dengan semakin banyaknya penelitian dan pengkajian tentang anak usia dini.     

Berdasarkan  kajian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup: (1) pemahaman 

berbagai dimensi perkembangan anak; (2) penanganan permasalahan anak; (3) perawatan, 

bimbingan, layanan dan pola asuh yang tepat bagi anak; (4) peningkatan keterampilan 

menggunakan berbagai strategi, media, metode, dan aktivitas pembelajaran yang kreatif; serta (5) 

penerapan pendidikan akhlak dan etika berdasarkan pada nilai-nilai moral yang universal. 

Melalui pengkajian kelima kajian tersebut diharapkan para pendidik mampu menghasilkan anak 

usia dini yang memiliki kepribadian sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. 

Sejalan dengan diberlakukannya pasar tunggal untuk kawasan ASEAN yang dikenal 

dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA 2015). Dalam MEA diharapkan akan terwujud suatu 

area perekonomian yang kompetitif, suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang mampu 

terintegrasi secara penuh dengan perkekonomian global (Roadmap for ASEAN Economic 

Community, 2009). Hal ini menjadi peluang dan juga tantangan bagi tenaga kerja  Indonesia 
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yang terdidik untuk berkesempatan bekerja di negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, 

Malaysia, Thailand, dll. Berbagai penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang 

mengadopsi kurikulum PAUD berstandar internasional, telah bermunculan di kota-kota besar di 

Indonesia. Sebagai konsekuensinya, lembaga-lembaga tersebut banyak memerlukan tenaga 

pendidik yang memiliki kualifikasi internasional dalam penyelenggaraan PAUD, termasuk 

kemampuan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Di sisi lain, tenaga pendidik yang 

dihasilkan LPTK di Indonesia belum memenuhi kebutuhan pasar pada berbagai lembaga 

Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.  

Program Studi PGPAUD berupaya untuk mempersiapkan calon tenaga pendidik 

professional yang berkepribadian tangguh, dan memiliki kemampuan mengelola lembaga 

Pendidikan Anak Usia Dini serta mampu bersaing di tingkat ASEAN. Sebagai konsekuensinya, 

maka Program Studi PGPAUD harus merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

Salah satu sisi positif dari alumni LPTK Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini adalah tersedianya banyak peluang dalam beberapa bidang pekerjaan seperti berprofesi 

sebagai tenaga guru di play group (kelompok bermain), Taman Kanak-kanak atau Raudhatul 

Athfal, pembina tenaga pengasuh taman pengasuhan anak, pengelola atau pengembangan 

kurikulum pendidikan anak usia dini, pengawas (supervisor) lembaga anak usia dini, perancang 

dan pengembang media bahan ajar dan alat permainan edukatif anak usia dini, jurnalis anak usia 

dini, serta pelayanan (advokasi) hukum dan perlindungan anak. Ahli pendidikan anak usia dini 

juga dapat memberikan pelayanan konsultasi dan edukasi pada masyarakat pengguna jasa 

kelembagaan dan program pendidikan anak usia dini. Dengan demikian terdapat hubungan yang 

sinergis antara kebutuhan di lapangan dengan LPTK. 

 

F. Profil dan Kualifikasi Lulusan 

1. Profil  

Profil lulusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini adalah menjadi Pendidik di 

lembaga TPA, KB, TK, dan SD Kelas Awal dan Pengelola di lembaga PAUD. 
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2. Kualifikasi Lulusan 

Kualifikasi lulusan adalah menjadi Sarjana Pendidikan. Berdasarkan KKNI level 6 maka 

dirumuskan deskripsi generik program sarjana PG PAUD sebagai berikut: 

DESKRIPSI KKNI JENJANG KUALIFIKASI 6 

DIHASILKAN OLEH PROGRAM SARJANA/S1 BIDANG 

PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Deskripsi generik Jenjang Kualifikasi 6 (paragraf pertama) 

Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu 

beradaptasi terhadap situasi yang  dihadapi dalam penyelesaian masalah. 

 

Deskripsi spesifik: 

1. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran bagi 

anak usia dini melalui kegiatan bermain dengan menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi pada lembaga pendidikan anak usia dini dalam 

berbagai satuan dengan berbagai kondisi dalam bentuk program pembelajaran 

PAUD.  

 

Deskripsi generik Jenjang Kualifikasi 6 (paragraf kedua) 

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, 

serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 

 

Deskripsi spesifik: 

1. Mampu menguasai berbagai prinsip dan teori pendidikan, komunikasi, 

Pedagogi, Psikologi, Fisiologi, dan manajemen pendidikan agar mampu 

berperan sebagai tenaga pendidik, pengelola PAUD dalam perancangan 

program pembelajaran AUD.  

2. Mampu mengusulkan beberapa alternative pemecahan masalah pembelajaran 

anak usia dini dengan menganalisis dan refleksi informasi serta data 

pelaksanaan pembelajaran.  
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PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI (S1) 

PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini menghasilkan 

sarjana strata 1 (S1) Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki keahlian sebagai: 

1. Pendidik  (Guru) di TK, KB, TPA, dan SD Awal 

2. Tenaga pendidik (pengelola) di Lembaga PAUD 

3. Instruktur 

KOMPETENSI UTAMA LULUSAN PROGRAM STUDI 

S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

1. Menerapkan landasan pendidikan anak usia dini  

2. Memperlakukan anak secara tepat dan penuh kasih sayang (passionate) 

3. Berkomunikasi efektif dengan anak, orang tua, rekan sejawat, dan unsur 

lainnya 

4. Melakukan asesmen perkembangan AUD 

5. Mengembangkan kurikulum berbasis bermain 

6. Mengembangkan program kegiatan bermain AUD  

7. Mengembangkan media dan sumber belajar dengan memanfaatkan lingkungan 

8. Memiliki kemampuan berolah seni dan berapresiasi seni  

9. Memiliki kemampuan manajerial dalam penyelenggaraan lembaga PAUD 

10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  yang sesuai untuk 

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran  

11. Melakukan penelitian tentang pendidikan anak usia dini  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Kajian tracer study merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang berusaha 

mendeskripsikan profil alumni dan relevansi materi kuliah kurikulum Program Studi PG 

PAUD FIP UNJ melalui pendekatan survei. Variabel Profil alumni, meliputi: (1) masa 

tunggu alumni, (2) persentase alumni yang sudah bekerja, (3) Jenis pekerjaan dan (4) 

penghasilan pertama yang diperoleh. Variabel relevansi kurikulum Program Studi PG 

PAUD FIP UNJ dengan kebutuhan kompetensi alumni yaitu lifeskill dan materi kuliah 

yang diterima alumni dengan kebutuhan kerja sebagai guru/pendidik PAUD.  

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data penelitian ini adalah berupa dokumen alumni dan alumni itu sendiri 

yang lulus tahun 2013 sampai dengan 2018. Alumni kurun waktu ini telah menerima 

kurikulum sesuai dengan angkatannya selama kuliah dari semester satu. Selain itu, data 

alumni untuk alumni tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan kajian. Penelitian ini 

dilaksanakan secara terpusat di Program Studi dengan menganalisis dokumen alumni, 

pertemuan alumni dan pemanfaatan angket/kuesioner melalui pemberian langsung, kiriman 

pos dan elektronik ke alamat alumni yang terekam. Waktu penelitian dilaksanakan dari 

bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2018.  

 

C. Teknik Analisis Data 

Penelitian evaluasi ini bersifat deskriptif. Semua data yang dikumpulkan melalui 

angket/kuesioner maupun dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif persentase. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dideskripsikan 

selanjutnya diambil kesimpulan tentang masing–masing komponen atas dasar kriteria yang 

telah ditentukan. Besarnya persentase pada kategori mana, menunjukkan informasi yang 

diungkapkan langsung dapat diketahui posisi masing–masing aspek dalam keseluruhan 

maupun bagian–bagian permasalahan yang diteliti. 
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Kisi-Kisi Instrumen Tracer Study* 

No. Aspek Indikator Sub Indikator Sumber 

Data 

I Data Pribadi 

Alumni 

a. Nama Lengkap 

b. Alamat rumah 

c. Telp/HP 

d. E-mail/facebook 

e. Angkatan 

f. Waktu lulus 

g. Alamat kerja 

h. No. Telp kantor 

 Alumni 

II Riwayat 

Pekerjaan 

a. Lama tunggu 

b. Sumber informasi 

c. Pekerjaan pertama 

d. Pekerjaan sekarang 

 

- Nama Instansi 

-  Alamat 

- Telp 

- Jabatan 

- Gaji pertama 

- Gaji sekarang 

- Kaitan pekerjaan 

dengan bidang PAUD 

Alumni 

III Relevansi 

Kurikulum 

a. Keterkaitan 

kurikulum dengan 

pekerjaan 

b. Saran 

pengembangan 

Program Studi 

- Pengembangan 

institusi (organisasi 

Fakultas dan 

pengembangan  

Program Studi) 

- Pengembangan 

kurikulum (mata 

kuliah, beban SKS) 

- Pengembangan infra 

struktur 

(laboratorium, ruang 

kuliah, perpustakaan) 

Alumni 
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- Pengembangan  

kemahasiswaan 

IV Data Instansi 

 

a. Karakteristik 

instansi/lembaga 

b. Kriteria dan prosedur 

penerimaan kerja 

- Nama instansi 

- Alamat 

- Telepon 

- Prosedur 

rekruitment 

Stakeholders 

V Evaluasi kinerja 

alumni 

a. Data alumni 

b. Data atasan 

c. Kinerja alumni 

sebelum lulus dan 

sesudah lulus 

d. Prospek masa datang 

- penilaian kinerja 

alumni sesuai borang 

akreditasi 

- tingkat kepuasan 

Stakeholders 

VI Proses 

Pembelajaran 

a. Informasi diri 

b. Pengalaman dalam 

Proses Pembelajaran, 

Pelayanan dan 

Penunjang 

- Perkuliahan (dosen, 

dll) 

- Administrasi 

- Kemahasiswaan 

Mahasiswa 

VII Layanan 

Mahasiswa 

a. Informasi diri 

b. Pengalaman dalam 

Pelayanan 

Kemahasiswaan 

- Layanan bimbingan 

konseling 

- Minat Bakat/UKM 

- Soft Skill 

- Beasiswa 

- Kesehatan 

Mahasiswa 

*Instrumen terlampir 
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 JADWAL KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN 

1. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan penelitian Tracer Study tentang relevansi alumni Program Studi PG PAUD FIP 

UNJ tahun 2011-2017 ini, sebagai berikut: 

Kegiatan Minggu / Bulan / Tahun Pelaksana 

Mendata mahasiswa yang lulus 

setiap semester 

II / Mei / 2018 Koordinator Prodi dan Staf 

TU Prodi 

Penyusunan instrumen II-IV / Mei / 2018 Tim Peneliti 

Validasi instrumen V / Mei / 2018 Tim Peneliti 

Penyebaran instrumen dan 

Pengumpulan Data 

II-IV / Juni- Juli/ 2018 Tim Peneliti 

Tabulasi Data I-II Agustus / / 2018 Tim Peneliti 

Penyusunan Laporan I-IV/ September/ 2018 Tim Peneliti 

 

2. Pembiayaan 

  Rancangan pembiayaan kegiatan penelitian treasure study tentang relevansi alumni 

Program Studi PG PAUD FIP UNJ tahun 2013-2018 ini, sebagai berikut : 

JENIS 

PENGELUARAN 

ANGGARAN YANG 

DIUSULKAN 

Honorarium Rp.                 3.500.000 

Pembuatan Proposal Rp.                    750.000 

Pengembangan Instrumen Rp.                    500.000 

Bahan Habis Pakai 

(Material penelitian) 
Rp.                 2.000.000 

Kesekertariatan  

(Telepon, Fax, Surat Menyurat)  
Rp.                    500.000 

Perjalanan / transport dan konsumsi Rp.                1.000.000 

Laporan Penelitian Rp.                   750.000 

Penggadaan Instrumen dan Laporan Rp.                   500.000 

Cinderamata Rp.                   500.000 

Total Anggaran Rp.             10.000.000 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pelacakan Lulusan 

Penelusuran lulusan (tracer study) dilaksanakan untuk mendapatkan data alumni 

yang bekerja sesuai dengan profil lulusan program studi PGPAUD FIP UNJ, yaitu menjadi 

pendidik, pengelola, dan instruktur di berbagai lembaga PAUD. Data alumni meliputi data 

pribadi alumni, riwayat pekerjaan, kebermanfaatan keilmuan PAUD,hubungan alumni 

dengan program studi dan masukan alumni untuk peningkatan layanan mutu program studi 

PG PAUD FIP UNJ.  

Data alumni diperoleh melalui penyebaran kuisioner ke berbagai lembaga PAUD. 

Pengisian kuisioner pada tracer study tahun ini dilakukan oleh lulusan program studi 

PGPAUD FIP UNJ dari tahun 2013-2018. Program studi PGPAUD menghasilkan sebanyak 

377 Alumni sejak semester 100-108. 

Para lulusan program studi PGPAUD  FIP UNJ banyak bekerja di berbagai lembaga 

PAUD, khususnya wilayah Jabodetabek. Penyebaran kuisioner dilakukan dengan 

pengiriman langsung oleh alumni program studi PGPAUD melalui google form yang 

dikirmkan melalui grup alumni di setiap angkatan. Kuisioner terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu 

kuisioner pelacakan lulusan yang diisi oleh alumni sendiri, dan kuisioner evaluasi kinerja 

lulusan yang diisi oleh pimpinan/direktur lembaga tempat alumni bekerja. 

Berdasarkan jumlah lulusan yang memberikan respon atas instrumen pelacakan yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Data Alumni 

Dari hasil kuisioner yang disebarkan tergali informasi dari alumni PG PAUD FIP UNJ 

yang berasal dari angkatan 2008 sampai dengan angkatan 2013, yang lulus pada tahun 

2013 sampai dengan 2018.  

2. Riwayat Pekerjaan 

Lulusan program studi PGPAUD yang mengisi kuisioner tentang pelacakan lulusan 

merupakan pendidik/pengajar/guru di berbagai lembaga PAUD. Berdasarkan pengisian 

kuisioner oleh alumni tersebut didapatkan data sebagai berikut : 
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a. Masa tunggu lulusan PG PAUD FIP UNJ terhadap pekerjaan adalah 75 % lulusan 

menunggu kurang dari 6 bulan dan 25% lulusan menunggu pekerjaan dalam rentang 

waktu lebih dari 18 bulan. 

 

 

 

b. Sumber informasi pekerjaan yang diperoleh sangat beragam yaitu mengetahui dari 

informasi teman (59%) dan almamater/dosen (21%) orang tua/saudara (5%) dan 

tempat penelitian/ppl (5%) serta lainnya (10%). 

 

Grafik 4.1 Masa Tunggu Kerja 

Grafik 4.2 Sumber Informasi 
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c. Pekerjaan pertama para lulusan PG PAUD FIP UNJ adalah 75% Guru di lembaga 

Swasta dan 25% bekerja sebagai karyawan swasta. 

 

 

 

 

d. Gaji pertama lulusan adalah <1 juta = 50%, > 1-3 juta= 25% dan 3-5 juta= 25% 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.3 Pekerjaan Pertama Alumni 

Grafik 4.4 Gaji Pertama Lulusan 
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e. Pekerjaan para lulusan saat ini adalah Guru di lembaga PAUD (75%), dan 25 % 

bekerja sebagai staf administrasi di instansi swasta. 

 

 

 

f.    Hasil pengisian kuisioner dari lulusan menunjukkan bahwa relevansi lulusan dengan  

pekerjaannya saat ini di bidang pendidikan sebesar 100%.  

 

 

 

 

 

Grafik 4.5 Pekerjaan Alumni Saat Ini 

Grafik 4.6 Relevansi Perkuliahan 
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g. Materi yang diperoleh selama kuliah 75% sudah terpenuhi dan  25% cukup terpenuhi 

bagi lulusan sesuai dengan bidang pekerjaannya saat ini. 

 

 

 

h. Gaji saat ini yang diterima oleh lulusan yaitu 100%  3-5 juta per bulan. 

 

 

 

3. Kebermanfaatan Keilmuan PAUD 

a. Materi pendidikan di program studi PG PAUD memberikan manfaat secara 

menyeluruh (75 %) dan manfaat sebagian (25%). 

b. Bekal tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan lulusan adalah : 

 Kemampuan Bahasa Inggris 

Grafik 4.7 Pekerjaan Pertama Alumni 

Grafik 4.8 Gaji Alumni 
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 Penggunaaan Teknologi dan Informasi 

 Kemampuan bermain alat musik 

 Keterampilan art and craft 

 Keterampilan Public Speaking 

 Kemampuan komunikasi efektif dengan orangtua 

 Kemampuan mendongeng 

 Manajemen pengelolaan lembaga 

 Gerak dan lagu AUD 

 Penangan anak berkebutuhan khusus 

 Bimbingan dan konseling bagi anak usia dini 

 

4. Hubungan Alumni dengan Program Studi 

Alumni sebagai lulusan program studi PGPAUD tetap menjalin hubungan dan 

komunikasi setelah lulus. Bentuk hubungan yang terjalin setelah lulus adalah kunjungan 

ke kampus dalam berbagai keperluan, seperti urusan administrasi, informasi lowongan 

kerja, dan penyelenggaran berbagai kegiatan. Hubungan yang dijalin lulusan juga terjalin 

dalam bentuk komunikasi melalui media sosial, seperti facebook dan instagram. 

 

5. Masukan bagi Program Studi 

a. Pengembangan institusi 

Penguatan jaringan/networking kerja bagi lulusan PGPAUD, peningkatan 

kulaitan lulusan PGPAUD khususnya dalam kemampuan bahasa inggris, ICT, 

dan seni, dan perbanyak kegiatan pelatihan dan seminar baik nasional maupun 

internasional. 

b. Pengembangan kurikulum 

Pendalaman mata kuliah keilmuan/jurusan, mata kuliah keterampilan bahasa 

inggris, keterampilan art and craft, dan pertunjukkan seni, serta banyak 

melakukan praktek langsung di lapangan. 

c. Pengembangan insfrastruktur 

Penambahan akses internet untuk mempermudah pencarian jurnal/artikel nasional 

maupun internasional. 
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d. Pengembangan kemahasiswaan 

Kegiatan temu alumni dan forum/grup sharing untuk berbagi informasi melalui 

media sosial 

B. Penilaian Kinerja Alumni 

Evaluasi kerja alumni menurut stake holder adalah penilaian kemampuan kerja para lulusan 

di tempat kerjanya saat ini oleh pimpinan lembaga. Penilaian dilakukan dua kali yaitu 

sebelum lulus dan setelah lulus. Berikut akan dipaparkan penilaian rata-rata. 

a. Penilaian Kinerja Alumni PG-PAUD FIP UNJ 

No. Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Sangat  

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 Integritas (etika dan moral) 33% 67% 0 0 

2 Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 17% 83% 0 0 

3 Bahasa asing/Bahasa Inggris 17% 67% 16% 0 

4 Penggunaan Teknologi informasi 17% 50% 33% 0 

5 Keterampilan komunikasi 33% 67% 0 0 

6 Kerjasama dalam tim 33% 67% 0 0 

7 Pengembangan Diri 20% 80% 0 0 

 

Integritas (etika dan moral) lulusan PGPAUD dinilai 33 % sangat baik dan 67 % Baik 

oleh stakeholder, untuk profesiolinasme alumni 17 % sangat baik dan 83 % baik. Dalam 

penguasaan bahasa asing lulusan PGPAUD dinilai 17% sangat baik , 67% baik dan 16% cukup, 

dan penggunaan teknologi informasi sebesar 17% baik, 50% baik, dan 33% cukup. Keterampilan 

komunikasi dan kerjasama dalam tim diberikan penilaian 33% sangat baik dan 67% baik. 

Lulusan PGPAUD dinilai 20 % sangat baik dan 80% baik dalam hal pengembangan diri. 

Penilaian oleh stakeholder di atas menunjukkan bahwa lulusan PGPAUD dinilai baik 

dalam integritas, profesionalisme, keterampilan komunikasi, kerjasama dalam tim, dan 

pengembangan diri. Hal ini menjelaskan bahwa alumni memiliki kemauan untuk terus belajar 

untuk mengembangkan diri, mampu bekerja secara profesional, dan dapat bekerjasama dengan 
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baik. Penguasaan bahasa asing dan penggunaan teknologi informasi bagi lulusan PGPAUD perlu 

ditingkatkan, karena dalam hal ini alumni masih dinilai cukup baik dalam bidang tersebut. 

b. Tingkat kepuasan stake holder terhadap lulusan PG PAUD adalah 30% sangat puas dan 

70% cukup puas dengan kinerja alumni . 

c. Prospek masa mendatang  

(90%) responden menyatakan memerlukan lulusan PG PAUD untuk kurun waktu 5-10 

tahun mendatang. Jumlah lulusan yang dibutuhkan 1-10 orang per lembaga PAUD.  

Kriteria lulusan yang dibutuhkan adalah : 

 Loyalitas kerja tinggi 

 Kreatif dan inovatif 

 Kemampuan berkomunikasi yang baik 

 Mau mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

 Menguasai bahasa inggris secara aktif 

 Terampil di bidang IT 

 Mengaji dengan lancar untuk mengajar di TKIT atau SDIT 

 Energik, ramah, jujur dan menarik 

Saran yang diberikan stakeholder adalah : 

o Prodi PGPAUD harus lebih banyak praktek di lapangan 

o Sangat dibutuhkan guru PAUD laki-laki 

o Peningkatan kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa inggris 

o Dapat bekerjasama dalam pengembangan SDM  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Penelusuran alumni (tracer study) yang dilakukan pada lulusan program studi PGPAUD 

FIP UNJ tahun 2013-2018 menunjukkan bahwa sebagian besar alumni bekerja di bidang 

pendidikan, khususnya sebagai Guru di lembaga PAUD. 75% Alumni mengajar di berbagai 

lembaga PAUD, mulai dari daycare, TK, dan SD dan 25% bekerja sebagai tenaga administrasi di 

lembaga swasta. Masa tunggu kerja alumni kurang dari 6 bulan. Alumni tetap menjalin 

komunikasi dengan program studi dalam berbagai hal. Komunikasi dilakukan oleh alumni 

dengan melakukan kunjungan langsung maupun media sosial 

Pengetahuan dan ilmu yang diterima dalam bentuk mata kuliah yang diterima oleh 

lulusan program studi PG PAUD FIP UNJ bermanfaat dan membantu pelaksanaan tugas sebagai 

guru. Alumni memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan perkuliahan lebih banyak praktek di 

lapangan. Keterampilan dalam bidang seni dan kemampuan berkomunikasi secara efektif bagi 

lulusan PGPAUD FIP UNJ juga perlu ditingkatkan.  

Stakeholder merasa puas dengan kinerja sebagian besar alumni. Para alumni 

menunjukkan kinerja yang baik dalam hal integritas, profesionalisme, keterampilan 

berkomunikasi dan pengembangan diri. Saran dari pengguna lulusan PGPAUD FIP UNJ adalah 

perlunya peningkatan keterampilan penguasaan IT/Komputer sebagai sarana untuk pengolahan 

administrasi sekolah, maupun sebagai media belajar secara elektronik (E-learning) demikian juga 

keterampilan penguasaan bahasa Inggris untuk anak. 

 

B. Saran  

Program Studi akan lebih maju jika melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain 

agar diperoleh masukan dan informasi dalam rangka peningkatan kualitas program studi. Selain 

itu juga perlu dilakukan pengamatan dan seminar dengan mengundang para ahli kurikulum 

sehingga mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa merupakan mata kuliah yang sesuai 

dengan keadaan dan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu perlu perbaikan kurikulum dengan 

porsi pembelajaran praktik lebih banyak dibandingkan pembelajaran teori. 
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