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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin tingginya tingkat kebutuhan pasar terhadap tenaga kerja 

mendorong perguruan tinggi agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

lulusan untuk memenuhi kebutuhan dan selera pengguna. Pengelola perguruan 

tinggi dan pengguna pendidikan perlu berkolaborasi untuk memetakan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan (calon tenaga kerja). Setiap lulusan 

perguruan tinggi diharapkan dapat memenuhi segmentasi pasar dengan 

merespon harapan para pemangku kebijakan baik internal seperti dosen dan 

tenaga kependidikan maupun eksternal seperti pengguna lulusan. 

Perguruan tinggi sebagai institusi penyedia jasa pendidikan bergerak 

pada dua wilayah sekaligus, yaitu quality in fact dan quality perception. Konsep 

quality in fact mengacu kepada upaya perguruan tinggi untuk merekam proses 

peningkatan mutu lulusan. Tahapan ini mencakup aspek perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Lulusan perguruan tinggi dinilai 

berdasarkan indikator perkembangan tertentu dan kemampuan mereka untuk 

beradaptasi di lingkungan kerja. Sementara itu, konsep quality perception lebih 

didasarkan pada persepsi masyarakat (termasuk masyarakat di dunia usaha dan 

dunia industri) terhadap mutu lulusan. 

Upaya untuk mengetahui persepsi masyarakat dapat dilakukan dengan 

menelusuri rekam jejak lulusan dan membandingkan kualifikasi mereka dengan 

tingkat kepuasan masyarakat. Proses ini dikenal dengan tracer study. 

Pelaksanaan tracer study mengikuti tahap-tahap yang berkelanjutan mulai input, 

proses, hingga ouput sehingga perguruan tinggi dapat memperoleh gambaran 

nyata mengenai karakteristik lulusan dan tingkat keterserapan di dunia kerja. 

Pengalaman belajar, transisi ke dunia kerja, dan ruang lingkup pekerjaan juga 

merupakan aspek penting yang perlu digali untuk mendapatkan gambaran 

mengenai mutu lulusan perguruan tinggi. 
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Tracer study terhadap lulusan perlu dilakukan secara serius agar 

perguruan tinggi dapat menjaga standar mutu dan kesinambungan ke lapangan 

pekerjaan. Hasil tracer study dapat menjadi parameter bagi perguruan tinggi 

untuk merespon permintaan pasar. Di sejumlah perguruan tinggi terkemuka, 

tracer study dilaksanakan secara berkelanjutan (Syafiq & Fikawsati: 2014). 

Berdasarkan penelitian Schomburg (2009), hampir seluruh universitas di Eropa 

telah melakukan tracer study secara sistematis dan terstandardisasi. 

Pelaksanaan tracer study di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

merupakan sebuah keniscayaan untuk melacak sejauh mana proses dan luaran 

telah memenuhi ekspektasi pasar. Tracer study dapat menyediakan informasi 

penting mengenai hubungan antara aktifitas akademik yang diselenggarakan di 

perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Informasi ini juga 

menjadi data pendukung dalam proses akreditasi dan sertifikasi lembaga.  Oleh 

sebab itu, tracer study memiliki peran penting dalam pengembangan sebuah 

institusi pendidikan (Schomburg: 2003). 

Secara garis besar, tracer study dilaksanakan dengan mengikuti alur 

sebagai berikut: 

 

Diagram 1. Konsep Dasar Tracer Study (Schomburg, 2003) 
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Diagram di atas menunjukkan bahwa tracer study dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan nilai yang 

telah dimiliki oleh lulusan dapat mendukung kinerja dalam profesi yang 

ditekuni. Selain itu, tracer study dapat melacak informasi transisi kerja, bidang 

pekerjaan, serta menilai kontribusi lulusan dalam kegiatan-kegiatan pengabdian 

masyarakat. 

 

B. Tujuan 

Tracer study Program Studi Sastra Inggris Fakultas Humaniora UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk:  

1. mengetahui penyerapan, proses, dan posisi lulusan Program Studi Sastra 

Inggris Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam 

dunia kerja; 

2. memperoleh umpan balik proses pembelajaran yang berlangsung selama 

masa perkuliahan; 

3. menyediakan bahan evaluasi mengenai relevansi pendidikan tinggi dengan 

pekerjaan; 

4. menyediakan sumber informasi dalam perbaikan kurikulum, sistem 

pembelajaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia di Program Studi 

Sastra Inggris Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; 

5. membantu perguruan tinggi dalam proses akreditasi dan sertifikasi baik di 

tingkat nasional ataupun internasional; 

6. memberikan bukti empiris mengenai lulusan terkait pekerjaan, awal karir, 

relevansi pekerjaan alumni dengan pendidikan tinggi; 

7. menyediakan informasi bagi mahasiswa, orang tua, dosen, administrasi 

pendidikan dan para pelaku pendidikan mengenai lulusan perguruan tinggi. 
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C. Manfaat 

Tracer study memiliki fungsi sebagai media penghubung antara lulusan, 

perguruan tinggi, dan stakeholder. Secara umum, tracer study dapat memberikan 

manfaat baik pada program studi maupun perguruan tinggi sebagai berikut: 

1. sebagai pusat data dan sumber rujukan bagi program studi dan universitas 

untuk membangun jaringan/network dengan instansi tempat kerja lulusan; 

2. sebagai bahan pertimbangan pengembangan program studi agar dapat 

melakukan pemetaan dan evaluasi mengenai relevansi lulusan dengan dunia 

kerja; 

3. sebagai bahan pertimbangan pengembangan kurikulum program studi dan 

universitas yang responsif terhadap perkembangan dunia kerja; 

4. sebagai database jejaring alumni baik di tingkat nasional, regional, maupun 

internasional; 

5. sebagai dokumen pendukung dalam proses akreditasi dan sertifikasi baik 

tingkat nasional maupun internasional. 

 

D. Luaran 

Luaran yang menjadi target tracer study ini antara lain: 

1. Pemetaan lulusan Program Studi Sastra Inggris Fakultas Humaniora dari 

aspek aktivitas utama setelah lulus (bekerja, studi lanjut, wirausaha, tidak 

bekerja) dan kontribusi perguruan tinggi terhadap kompetensi lulusan;  

2. Rekomendasi untuk peningkatan mutu lulusan dan sistem penyelenggaraan 

pendidikan di Program Studi Sastra Inggris Fakultas Humaniora. 
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BAB II 

METODE TRACER STUDY 

 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi dari studi ini adalah lulusan Program Studi Sastra Inggris 

Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

yang telah menyelesaikan studi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 189 orang. 

Jumlah tersebut berasal dari lulusan yang masuk studi pada tahun 2011, 2012, 

2013 dan 2014. Seluruh anggota populasi menjadi sampel dalam tracer study ini.  

 

B. Desain Tracer Study 

1. Pendekatan 

Tracer study ini menggunakan pendekatan exit cohort. Responden adalah 

alumni Program Studi Sastra Inggris yang lulus dua tahun sebelum pelaksanaan 

tracer study. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa selama rentang waktu 

tersebut para lulusan telah memiliki pengalaman yang cukup memadai di dunia 

kerja sehingga mereka dianggap mampu memberikan penilaian dan umpan balik 

(feedback) yang obyektif terhadap program studi dan perguruan tinggi.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pendekatan exit cohort tracer study tahun 2020 

Gambar 2. Pendekatan exit cohort tracer study tahun 2020 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Form 

pada tautan https://forms.gle/sfkeg4rm8rdFsLm76. Tautan ini disebarluaskan 

kepada responden melalui grup media sosial angkatan di bawah koordinasi 

ketua angkatan. Formulir diisi dalam rentang waktu yang telah ditentukan yaitu 

mulai tanggal 1 hingga 31 Oktober 2020. 

 

3. Metode Penyajian dan Analisis Data 

Hasil isian angket tracer study disajikan dalam bentuk tabel (spreadsheet) 

dan dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek penilaian. Hasil tersebut 

kemudian dipresentasikan dalam bentuk diagram lingkaran, batang, dan garis 

untuk memudahkan pembaca dalam memahami data yang bersifat kuantitatif. 

Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif pada masing-masing item 

pertanyaan. Hasil analisis data disimpulkan untuk mencapai tujuan tracer study 

sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya.   

 

C. Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam tracer study adalah angket yang 

memuat pertanyaan-pertanyaan tertutup mengenai dua aspek utama: 

1. Aktivitas setelah lulus, yang meliputi:  

a. Bekerja (masa tunggu kerja, informasi lowongan pekerjaan, informasi 

pekerjaan pertama, instansi tempat bekerja, bidang pekerjaan, profesi, 

jumlah gaji, dan kesesuaian antara bidang studi dengan pekerjaan 

yang ditekuni saat ini). 

b. Studi lanjut (jenjang studi, program studi yang diambil, perguruan 

tinggi tempat studi lanjut, biaya studi) 

c. Wirausaha (waktu memulai usaha, motivasi berwirausaha, jenis 

usaha, bidang usaha, omset yang dihasilkan) 

d. Tidak bekerja (alasan tidak bekerja) 

https://forms.gle/sfkeg4rm8rdFsLm76
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2. Kontribusi perguruan tinggi terhadap kompetensi lulusan, yang meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Pengetahuan (pengetahuan bidang studi, pengetahuan di luar bidang 

studi, pengetahuan umum) 

b. Keterampilan Bahasa Asing (Bahasa Arab, Bahasa Inggris) 

c. Literasi Digital (Keterampilan Internet, Keterampilan Komputer) 

d. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (kemampuan berpikir kritis, 

keterampilan riset, kemampuan belajar, kemampuan memecahkan 

masalah, kemampuan menganalisis, kemampuan belajar sepanjang 

hayat) 

e. Soft Skill Terkait Profesi (Kemampuan bekerja di bawah tekanan, 

manajemen waktu, kemampuan bekerja secara mandiri, kemampuan 

bekerja dalam tim, kemampuan bekerja dengan orang yang berbeda 

budaya atau latar belakang, loyalitas, integritas, kepemimpinan, 

kemampuan dalam mengemban tanggung jawab, inisiatif, manajemen 

proyek/program, kemampuan untuk mempresentasikan 

ide/gagasan/laporan, kemampuan dalam menulis 

memo/laporan/dokumen. 

f. Kompetensi Sosial dan Interpersonal (Toleransi, Kemampuan 

Beradaptasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bernegosiasi) 

 

D. Tahapan 

Tracer study Program Studi Sastra Inggris Fakultas Humaniora UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu: 

1. Perencanaan, yang meliputi pendataan alumni sebagai calon responden, 

penyusunan angket tracer study, pengunggahan angket di aplikasi Google 

Formulir.  Tahap ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2020. 

2. Pelaksanaan, yang meliputi sosialisasi dan pengisian angket tracer study. 

Sosialisasi dilakukan melalui media sosial. Tahap ini dilaksanakan pada bulan 

September hingga Oktober 2020. 
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3. Pelaporan, yang meliputi verifikasi dan analisis data serta penyusunan 

laporan. Tahap akhir ini dilakukan pada bulan November 2020. 

Adapun jadwal pelaksanaan tracer study secara rinci dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

No Kegiatan 

Bulan ke- 

I II II
I 

I
V 

V 

1 Pendataan alumni sebagai calon responden √     

2 Penyusunan angket tracer study √     

3 
Pengunggahan angket tracer study di aplikasi 
Google Formulir 

 √    

4 Sosialisasi tracer study kepada alumni   √   

5 Pengisian kuesioner tracer study oleh alumni   √ √  

6 Verifikasi dan analisis data     √ 

7 Penyusunan laporan tracer study     √ 
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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS TRACER STUDY 

 

A. Profil Responden 

Responden tracer study tahun 2020 adalah lulusan Program Studi Sastra 

Inggris Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang yang telah menyelesaikan studi pada tahun 2018. Responden berasal 

dari lulusan yang masuk studi pada tahun 2011 (4 orang), 2012 (13 orang), 

2013 (70 orang) dan 2014 (102 orang). Dari total 189 lulusan, 138 orang 

diantaranya telah melakukan pengisian angket tracer study. Artinya, tingkat 

partisipasi lulusan Program Studi Sastra Inggris dalam tracer study ini adalah 

73%. 

Profil Responden berdasarkan tahun masuk kuliah (angkatan) 

ditunjukkan pada grafik 1 berikut: 

 

Grafik 1. Profil Responden Tracer Study Program Studi Sastra Inggris 
 

Grafik di atas menunjukkan bahwa prosentase lulusan yang mengisi 

angket di masing-masing angkatan berbanding lurus dengan jumlah lulusan di 

angkatan tersebut. Misalnya, tingkat partisipasi angkatan 2014 mencapai 64% 

(88 responden), diikuti angkatan 2013 sebanyak 28% (38 responden), angkatan 

2012 sebesar 6% (9 respoden) dan angkatan 2011 sebanyak 2% (3 responden). 

2% 6% 

28% 

64% 

2011 2012 2013 2014
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Adapun rincian untuk jumlah lulusan Program Studi Sastra Inggris tahun 

2018 dari masing-masing angkatan baik yang telah berpartisipasi maupun tidak 

berpartisipasi dalam tracer study tahun 2020 dapat dilihat pada grafik 2 di 

bawah ini: 

 

Grafik 2. Jumlah Responden Tracer Study Program Studi Sastra Inggris 
perangkatan 

 
Grafik tersebut menunjukkan bahwa 3 dari total 4 lulusan (75%) 

angkatan 2011 telah berpartisipasi dalam tracer study tahun 2020. Untuk 

angkatan 2012, 9 dari 13 lulusan (69,2%) telah berpartisipasi. Sedangkan untuk 

angkatan 2013, 38 dari total 70 lulusan (54,3%) telah mengisi kuesioner tracer 

study dan terakhir, 88 dari total keseluruhan angkatan 2014 yang lulus pada 

tahun 2018 (86,3%) juga telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tracer 

study tahun 2020. 

 

B. Aktivitas Utama Lulusan 

Aktivitas utama lulusan Program Studi Sastra Inggris dapat dilihat pada 

grafik 3. Aktivitas terbanyak yang dilakukan oleh lulusan adalah bekerja. 

Tercatat 83 lulusan (60%) dari 138 responden telah bekerja. Aktivitas terbanyak 

kedua adalah melanjutkan studi dan tidak bekerja. 19 responden (14%) dari 

total keseluruhan responden menyatakan bahwa mereka menempuh pendidikan 

magister (S2). Sejumlah 19 responden (14%) lainnya menyatakan bahwa 
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mereka tidak bekerja, sementara 17 responden (12%) sisanya menyatakan 

bahwa mereka membuka usaha mandiri atau berwirausaha. 

 

Grafik 3. Aktivitas Utama Lulusan Program Studi Sastra Inggris  
 

1. Bekerja 

Lulusan yang bekerja diminta untuk memberikan keterangan lanjutan 

mengenai masa tunggu sebelum memperoleh pekerjaan pertama, sumber 

informasi lowongan kerja, jenis instansi dan bidang pekerjaan, profesi, gaji 

bulanan dan relevansi pekerjaan mereka dengan bidang studi masing-masing. 

Jawaban yang cukup bervariasi telah diperoleh dari penelusuran tersebut dan 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Masa Tunggu 

Masa Tunggu adalah rentang antara kelulusan responden dan waktu 

mendapatkan pekerjaan. Sebagian besar lulusan Program Studi Sastra Inggris 

tidak memerlukan waktu lama untuk memperoleh pekerjaan. Bahkan sebanyak 

7 responden (8%) dari total responden yang bekerja menyatakan telah 

mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada 

grafik 4.  

60% 
14% 

14% 

12% 

Bekerja Lanjut Studi Wiraswasta Tidak Bekerja
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Grafik 4. Masa Tunggu Lulusan Program Studi Sastra Inggris untuk Mendapatkan 
Pekerjaan 

 

Sementara itu, 76 responden (92%) lainnya menyatakan bahwa mereka 

mendapatkan perkerjaan setelah lulus. Adapun rincian masa tunggu lulusan 

untuk mendapatkan pekerjaan mereka dapat dilihat pada grafik 5. 

 

Grafik 5. Detail Masa Tunggu Lulusan Program Studi Sastra Inggris untuk 
Mendapatkan Pekerjaan 

 
Grafik 5 menjelaskan detail masa tunggu dari 76 responden yang 

mendapatkan pekerjaan mereka setelah lulus dari Program Studi Sastra Inggris. 

Sebagian besar responden, yaitu sebanyak 43 responden menyatakan bahwa 

mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan setelah kelulusan untuk 

8% 

92% 
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Kurang dari 3 Bulan Antara 3-5 Bulan Antara 6-12 Bulan Lebih dari 12 Bulan



13  

mendapatkan pekerjaan. 27 lulusan (32,5%), menyatakan bahwa mereka 

diterima bekerja antara 3 hingga 5 bulan setelah kelulusan. 6 responden lainnya 

mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu 6 hingga 12 bulan (1 tahun) 

untuk bisa mendapatkan pekerjaandan tidak ada responden yang menyatakan 

bahwa mereka harus menunggu lebih dari 12 bulan (1 tahun) untuk bisa bekerja 

setelah lulus. 

 

b. Sumber Informasi Lowongan Pekerjaan 

Selain masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, sumber 

informasi lowongan pekerjaan menjadi salah satu poin yang juga ditanyakan 

dalam kuesioner tracer study tahun 2020. Dalam kaitannya dengan sumber 

informasi lowongan pekerjaan, respon lulusan cukup bervariasi. Berdasarkan 

hasil tabulasi data, sebagian besar lulusan Program Studi Sastra Inggris yang 

telah bekerja mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari relasi/ teman 

mereka. Hal ini ditunjukkan pada grafik 6, dimana 27 responden (32%) 

menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi lowongan pekerjaan 

melalui relasi atau teman mereka. Sementara itu, 21 responden (25%) 

mendapatkan informasi lowongan kerja dari internet. 14 responden (17%) 

lainnya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari keluarga mereka. 

Terdapat pula masing-masing 3 responden (4%) yang menyatakan bahwa 

mereka mendapatkan informasi lowongan pekerjaan melalui dosen dan bursa 

kerja. Selain itu, terdapat masing-masing 2 responden yang menyatakan bahwa 

mereka mendapatkan informasi dari media cetak atau dari tempat mereka 

melakukan magang sebelum lulus. Selebihnya, 5 lulusan mendaftar langsung ke 

tempat kerja tanpa mengetahui adanya lowongan pekerjaan, dan 7 responden 

(8%) lainnya dihubungi secara langsung oleh instansi terkait. 
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Grafik 6. Sumber Informasi Lowongan Kerja Lulusan Program Studi Sastra Inggris 
 
 

c. Instansi Tempat Kerja Lulusan 

Instansi tempat kerja para lulusan Program Studi Sastra Inggris 

dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu (a) BUMD (Badan Usaha Milik 

Daerah); (b) BUMN (Badan Usaha Milik Negara); (c) Instansi Pemerintah 

Daerah; (d) Instansi Pemerintah Pusat; (e) Instansi/ Perusahaan Swasta; (f) 

Lembaga Publik; dan (g) Perusahaan Asing. Sebagaimana digambarkan pada 

grafik 7, sebagian besar lulusan Program Studi Sastra Inggris bekerja di instansi/ 

perusahaan swasta, yaitu sejumlah 68 lulusan (82%) dari total keseluruhan 

lulusan yang bekerja.  

 

Grafik 7. Instansi Tempat Kerja Lulusan Program Studi Sastra Inggris 
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Selain instansi/ perusahaan swasta, jenis tempat kerja lainnya yang juga 

merupakan tempat kerja lulusan Program Studi Sastra Inggris adalah BUMN. 

Terdapat sebanyak 5 lulusan (6%) yang menyatakan bahwa mereka bekerja di 

BUMN. Tercatat pula masing-masing 3 lulusan (4%) dari total lulusan yang 

menyatakan bahwa mereka bekerja di instansi pemerintah daerah maupun 

instansi pemerintah pusat. Selebihnya, sebanyak 2 lulusan (2%) menyatakan 

bahwa mereka bekerja di lembaga publik, dan terdapat masing-masing 1 lulusan 

(1%) yang menyatakan diri bekerja di BUMD dan perusahaan asing. 

 

d. Bidang Pekerjaan 

Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh lulusan Program Studi Sastra 

Inggris dapat diilustrasikan dalam grafik berikut. 

 

Grafik 8. Bidang Pekerjaan Lulusan Program Studi Sastra Inggris 

 

Bidang pekerjaan terbanyak yang digeluti oleh para lulusan Program 

Studi Sastra Inggris adalah bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

41 lulusan dari total 83 lulusan yang telah bekerja yang menyatakan bahwa 

mereka bekerja di bidang ini. Bidang pekerjaan terbanyak kedua adalah 

penerjemahan, dimana 9 dari 83 lulusan menyatakan bekerja di bidang 
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penerjemahan. Selanjutnya, terdapat 8 orang lulusan bekerja di bidang 

pelayanan publik. 5 orang lainnya bekerja di bidang perbankan, dan 4 lulusan 

bekerja di bidang jurnalistik. Selebihnya, 4 lulusan bekerja di bidang keuangan, 

dan terdapat masing-masing 1 lulusan yang bekerja di bidang-bidang lainnya 

seperti di bidang jasa, manufacture, automotive & finance, aesthetic, software 

house (apps & games), real estate, perdagangan, pertambangan, dan bahkan 

penerbangan. 

 

e. Profesi Lulusan 

Sebagian besar lulusan Program Studi Sastra Inggris berprofesi sebagai 

staf pengajar (lihat Grafik 9). Terdapat 37 lulusan dari total 83 responden yang 

menyatakan bahwa mereka bekerja sebagai guru di sekolah dan madrasah, baik 

tingkat dasar maupun menengah. Sebagian diantaranya bekerja sebagai 

instruktur di lembaga pendidikan nonformal.  

Profesi lain yang banyak ditekuni oleh lulusan adalah staf administrasi 

dan penerjemah. 8 dari total keseluruhan lulusan yang bekerja menyatakan 

bahwa mereka bekerja sebagai staf administrasi di berbagai bidang pekerjaaan 

dan 8 responden lainnya menyatakan bahwa mereka bekerja sebagai 

penerjemah. Selanjutnya, 4 responden menyatakan bahwa mereka bekerja 

sebagai karyawan di bidang pelayanan publik, manufacture dan pertambangan, 

dan 4 responden lainnya menyatakan bahwa mereka bekerja sebagai staf 

pemasaran. Selain itu, tercatat masing-masing 3 responden berprofesi sebagai 

manager, front officer, staf biasa maupun staf khusus, serta konsultan. 

Selebihnya, masing-masing 2 lulusan bekerja sebagai pekerja lepas dan editor, 

serta masing-masing 1 lulusan bekerja sebagai wartawan, IT support, copywriter, 

assistant, flight operation officer, maupun content review analyst. 
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Grafik 9. Profesi Lulusan Program Studi Sastra Inggris 
 

 

f. Gaji Bulanan 

Grafik 10 menunjukkan kisaran gaji yang diperoleh oleh lulusan Program 

Studi Sastra Inggris. Sebanyak 13 responden berpenghasilan di bawah Rp. 

1.000.000,00 perbulan, 32 responden mengatakan bahwa gaji mereka berkisar 

antara Rp 1.000.000,00 hingga Rp 3.000.000,00, 30 responden mendapatkan gaji 

berkisar antara Rp 3.000.000,00 hingga Rp 5.000.000,00, dan 7 responden 

memiliki penghasilan lebih dari Rp 5.000.000,00 perbulan.  Sedangkan 5 

responden lain memilih untuk tidak menyebutkan besaran gaji yang diterima. 
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Grafik 10. Gaji Bulanan Lulusan Program Studi Sastra Inggris 
 
 

g. Relevansi Pekerjaan dengan Bidang Studi 

Berkaitan dengan relevansi antara pekerjaan dan bidang studi, 73% 

responden menyatakan bahwa bidang pekerjaan mereka relevan dengan bidang 

studi dengan tingkatan sebagai berikut: sangat sesuai (29%), sesuai (11%), dan 

cukup sesuai (33%). Sementara itu, 27% responden menyatakan bahwa bidang 

pekerjaan mereka tidak sesuai atau sangat tidak sesuai dengan bidang studi.  
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Inggris 

13 

32 
30 

7 
5 

0

5

10

15

20

25

30

35

Gaji Lulusan

Kurang dari 1 Juta Antara 1 Juta - 3 Juta Antara 3 Juta - 5 Juta

Diatas 5 Juta Tidak Mencantumkan

10% 

17% 

33% 

11% 

29% 

Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Cukup Sesuai Sesuai Sangat Sesuai



19  

2. Studi Lanjut 

Selain bekerja, aktivitas utama lulusan Program Studi Sastra Inggris 

adalah melanjutkan studi ke jenjang magister. Data yang diperoleh dari angket 

menunjukkan bahwa terdapat 19 responden yang sedang melanjutkan studi S2 

di berbagai program studi dan universitas (lihat tabel 1).  

No. Nama Lulusan Program Studi Nama Universitas 
1. Muhammad Taufik 

Al Hakim Yaumi 
Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin 

Makassar 
2. Abdulloh Husain Ilmu Linguistik Universitas Brawijaya 
3. Akbar Ghifari 

Abdullah 
Muhammad 

Ilmu Linguistik Universitas Airlangga 

4. Ferry Sandriya Ilmu Linguistik Universitas Brawijaya 
5. Ahmad Zakki 

Maulana 
Linguistik 
Penerjemahan 

Universitas Sebelas Maret 

6. Halimatus Zahro 
Yananingtyas 

Managemen 
Komunikasi 

Universitas Indonesia 

7. Elza Oktaviana Pendidikan Agama 
Islam 

Institute Agama Islam 
Tribakti Kediri 

8. Fajriyah Novi 
Wardatin 

Pendidikan Bahasa 
dan Sastra 

Universitas Negeri 
Surabaya 

9. Faisal Dwi Nugraha Pendidikan Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Universitas 
Muhammadiyah Malang 

10. Nurus Syamsiyah 
Furotun 

Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Universitas Islam Malang 

11. Elvin Nur Habibah Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Universitas Islam Malang 

12. Wulidatil Fauziyah Pendidikan Bahasa 
Inggris 

IAIN Tulungagung 

13. Nadiyatul Uswatun 
Hasanah 

Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Universitas Negeri 
Semarang (UNNES) 

14. Ayu Atikah Sari Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Universitas Islam Malang 

15. Alviana 
Masykurotur Rizqia 

Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Universitas Negeri 
Yogyakarta 

16. Naili Zaqiya Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Universitas Islam Malang 

17. Memy Wardani 
Elthia 

Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Universitas Islam Malang 

18. Wardatuz Zakiyah Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Universitas Islam Malang 

19. Muhammad Rizal Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada 
 

Tabel 1. Data Lulusan Program Studi Sastra Inggris yang Melanjutkan Studi 
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a. Linieritas Program Studi 

Sebagian besar program studi magister yang diambil oleh lulusan 

Program Studi Sastra Inggris linier dengan jenjang pendidikan S1 mereka.  

 

Grafik 12. Linieritas Program Studi S.1 dan S.2 Lulusan Program Studi Sastra 
Inggris 

 
Grafik 12 menggambarkan bahwa 9 orang lulusan menempuh studi 

lanjut di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, 4 lulusan di 

Program Studi Magister Ilmu Linguistik, dan masing-masing 1 lulusan di 

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Magister 

Pendidikan Bahasa dan Sastra, Magister Pendidikan Agama Islam, Magister 

Sastra Inggris, Magister Managemen Komunikasi, dan Magister Linguistik 

Penerjemahan. Data tersebut menunjukkan bahwa 90% lulusan Program Studi 

Sastra Inggris mengambil program studi magister yang linier dengan bidang 

keilmuan mereka. 

 

b. Jenis Perguruan Tinggi 

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa 58% lulusan Program Studi 

Sastra Inggris melanjutkan studi magister di perguruan tinggi negeri, sementara 

sisanya menempuh studi magister di perguruan tinggi swasta. Daftar perguruan 

tinggi tempat studi magister dari lulusan Program Studi Sastra Inggris dapat 

dilihat pada grafik 13. 
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Grafik 13. Jenis Perguruan Tinggi Tempat Lulusan Program Studi Sastra Inggris 
Melanjutkan Studi Magister 

 

c. Motivasi Studi Lanjut 

 

Grafik 14. Motivasi Lulusan Program Studi Sastra Inggris untuk Melanjutkan Studi 
Magister 

 
Berdasarkan grafik 14, rata-rata lulusan Program Studi Sastra Inggris 

melanjutkan studi magister karena meyakini bahwa upaya tersebut dapat 

membantu mereka mewujudkan cita-cita mereka. Terbukti dengan adanya 12 

lulusan (63%) dari total 19 responden yang memiliki motivasi ini untuk 

melanjutkan studi magister. Motivasi kedua adalah karena dorongan pekerjaan 

dan keinginan lulusan untuk menambah wawasan keilmuan mereka. Hal ini 
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diakui oleh 2 lulusan (11%) yang menyatakan bahwa motivasi utama lanjut 

studi adalah anjuran atasan, sementara 2 lulusan lainnya termotivasi untuk 

menambah wawasan keilmuan di jenjang S2. Sementara itu, terdapat masing-

masing 1 lulusan (5%) yang menyatakan bahwa motivasi mereka melanjutkan 

studi magister adalah keinginan untuk mendalami ilmu agama, adanya peluang 

beasiswa, dan anjuran dari orang tua. 

 

d. Sumber Biaya Studi Lanjut 

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh melalui angket tracer 

study, 17 orang lulusan Program Studi Sastra Inggris yang melanjutkan studi 

magister menggunakan biaya pribadi (mandiri), sedangkan 2 orang lulusan 

memperoleh beasiswa (lihat grafik 15). 

 

Grafik 15. Sumber Biaya Lulusan Program Studi Sastra Inggris yang Melanjutkan 
Studi Magister 

 
 

3. Wirausaha 

Selain bekerja dan lanjut studi, beberapa responden memilih untuk 

merintis usaha mandiri setelah lulus. Sebanyak 17 orang lulusan Program Studi 

Sastra Inggris dari 138 responden menggeluti dunia usaha. 
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a. Motivasi Berwirausaha 

 

Grafik 16. Motivasi Lulusan Program Studi Sastra Inggris untuk Berwirausaha 
 

Grafik 16 menunjukkan bahwa terdapat tiga motivasi utama dari para 

lulusan Program Studi Sastra Inggris memilih untuk berwirausaha, yaitu bebas/ 

tidak bergantung, membuka lapangan pekerjaan baru, dan melanjutkan usaha 

keluarga. Sebagaimana terlihat pada grafik 16, 4 responden memilih 

berwirausaha karena merasa lebih bebas atau tidak bergantung pada orang lain 

(atasan), 4 responden berwirausaha karena keinginan untuk membuka lapangan 

kerja baru, dan 4 responden lainnya berwirausaha dengan melanjutkan bisnis 

keluarga. 

Selain ketiga motivasi diatas, terdapat 3 responden yang memilih 

beriwirausaha karena alasan fleksibilitas waktu, dan 2 responden lainnya 

berpendapat bahwa memulai wirausaha merupakan sebuah tantangan 

tersendiri bagi mereka. 

 

b. Waktu Memulai Wirausaha 

Pada grafik 17, terlihat bahwa 7 lulusan dari 17 responden yang 

berwirausaha menyatakan bahwa mereka memulai bisnisnya lebih dari setahun 

setelah kelulusan. 2 lulusan membutuhkan waktu lebih singkat untuk memulai 

usaha, yaitu antara 7 hingga 12 bulan setelah kelulusan dan 7 lulusan merintis 

usaha mandiri kurang dari 6 bulan setelah kelulusan. Bahkan, terdapat salah 

seorang lulusan yang mulai berwirausaha sejak sebelum lulus.  

4 4 4 

2 

3 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Bebas/ Tidak
Bergantung

Membuka
Lapangan

Pekerjaan baru

Melanjutkan Usaha
Keluarga

Tantangan Waktu Yang
Fleksibel



24  

 

Grafik 17. Waktu Lulusan Program Studi Sastra Inggris Memulai Wirausaha 
 
 

c. Jenis Usaha 

Grafik 18 menggambarkan pengelompokan jenis usaha milik para lulusan 

yang terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu 7 responden memiliki usaha 

mandiri namun tidak memiliki karyawan, 4 responden menjalin kerja sama 

usaha dengan relasi/ keluarga, 3 responden berwirausaha dengan menjalankan 

industry rumahan (home industry), 2 lulusan sedang membangun dari awal 

sebuah kantor, dan seorang lulusan memiliki usaha mandiri serta memiliki 

karyawan.  

 

Grafik 18. Jenis Usaha Lulusan Program Studi Sastra Inggris  
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d. Bidang Usaha 

Bidang usaha yang dipilih oleh para lulusan Program Studi Sastra Inggris 

juga sangat beragam, mulai dari usaha kuliner hingga fotografi dan videografi. 

Grafik 19 menggambarkan secara rinci jumlah lulusan dan bidang usaha yang 

mereka rintis. Terdapat 4 lulusan yang memiliki usaha kuliner, 3 lulusan 

menekuni bisnis di bidang pariwisata, dan 2 lulusan merintis usaha di bidang 

percetakan. Selebihnya, masing-masing 1 lulusan berwirausaha di bidang-bidang 

lainnya, yaitu: wedding & fashion, internet marketer, fotografi dan videografi, 

design & art, perumahan, pertanian, Pendidikan, serta penyedia barang dan jasa. 

 

Grafik 19. Bidang Usaha Lulusan Program Studi Sastra Inggris  
 
 

e. Omset Usaha 

Dari beragam jenis dan bidang usaha yang ditekuni, lulusan Program 

Studi Sastra Inggris menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Sebagian 

besar lulusan mendapatkan omset antara Rp 1.000.000,00 hingga Rp 

3.000.000,00. 5 lulusan mendapatkan omset kurang dari Rp 1.000.000,00, dan 2 

lulusan mendapat omset antara Rp 3.000.000,00 hingga Rp 5.000.000,00. 

Sementara itu, 1 lulusan mendapatkan omset antara Rp 5.000.000,00 hingga Rp 

10.000.000,00 dan 2 lulusan lainnya mendapatkan omset yang cukup besar, 

yaitu diatas Rp 10.000.000,00. 
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Grafik 20. Omset Usaha Lulusan Program Studi Sastra Inggris  
 

4. Tidak Bekerja 

Selain ketiga kegiatan utama sebelumnya, terdapat pula beberapa lulusan 

yang menyatakan tidak bekerja saat ini. Total lulusan yang tidak bekerja 

sebanyak 19 orang (14%) dari total 138 responden. Berikut penjelasan lebih 

rinci seputar alasan para lulusan tidak bekerja saat ini sekaligus pengalaman 

kerja apa saja yang pernah dimiliki sebelumnya. 

 

a. Alasan Tidak Bekerja 

 

Grafik 21. Alasan Lulusan Program Studi Sastra Inggris tidak Bekerja 
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Berdasarkan grafik 21, ada beberapa alasan mengapa beberapa lulusan 

Program Studi Sastra Inggris tidak bekerja. Alasan terbanyak adalah para 

lulusan belum mendapatkan pekerjaan. Total 9 lulusan dari 19 responden 

menyatakan bahwa mereka tidak bekerja saat ini karena mereka belum 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Alasan selanjutnya adalah mengurus 

rumah tangga. Sebanyak 7 dari total responden yang tidak bekerja memilih 

alasan ini. 2 lulusan lainnya menyatakan bahwa mereka tidak bekerja karena 

masih harus melanjutkan hafalan Al-Qur’an mereka. Selebihnya, 1 responden 

menyatakan bahwa dia tidak bekerja karena sedang mempersiapkan diri untuk 

melanjutkan studi ke jenjang magister (S2). 

 

b. Pengalaman Bekerja Setelah Lulus 

Selanjutnya, poin terakhir yang dibahas seputar para lulusan Program 

Studi Sastra Inggris yang tidak bekerja adalah pengalaman kerja. Meskipun saat 

ini mereka tidak bekerja, namun 11 lulusan dari 19 responden menyatakan 

bahwa mereka sempat memiliki berbagai pengalaman kerja dengan beragam 

posisi/ profesi.  

 

Grafik 22. Pengalaman Kerja Lulusan Program Studi Sastra Inggris Sebelumnya 
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administrasi. Sementara itu, masing-masing 1 responden pernah bekerja sebagai 

supervisor, staf pemandu (guide), kasir, content writer, hingga asisten EFL. 

 

C. Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Kompetensi Lulusan 

Poin lain yang tak kalah penting untuk ditelusuri adalah seputar 

kontribusi perguruan tinggi bagi para lulusan. Tracer study tahun 2020 ini 

sendiri juga memiliki tujuan untuk mengetahui pendapat lulusan tentang 

sebesar apa kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bagi beragam aspek 

kehidupan mereka di masa depan. 

 

1. Bidang Pengetahuan  

Salah satu kontribusi paling nyata dari perguruan tinggi adalah 

pengetahuan luas yang diberikan kepada para lulusan sebagai bekal masa depan. 

Adapun pengetahuan-pengetahuan yang diberikan bisa dalam bentuk 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang studi lulusan, atau juga pengetahuan 

diluar bidang studi lulusan, serta pengetahuan umum lainnya. Gambar di bawah 

ini akan menjelaskan bagaimana pendapat lulusan tentang tingkat kontribusi 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam kaitannya dengan proses peningkatan 

pengetahuan mereka. 

 

Grafik 23. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Aspek Pengetahuan terkait Bidang Ilmu Bahasa dan Sastra Inggris 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa UIN Malang memiliki kontribusi yang 

tinggi dalam proses mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang 

studi lulusan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 55 responden (39,9%) yang 

berpendapat bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkontribusi tinggi 

terhadap aspek ini. 

Grafik selanjutnya menunjukkan tingkat kontribusi UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang yang tinggi terkait pengetahuan diluar bidang studi lulusan. 

Sebanyak 57 responden (41,3%) beranggapan bahwa UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang berkontribusi penting terhadap proses penguasaan aspek ini. 

 

Grafik 24. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Terkait Pengetahuan 
Lulusan di luar Bidang Studi  

 

Grafik 25. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan di Bidang Pengetahuan Umum  
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Sama halnya dengan dua pengetahuan di atas, mayoritas para lulusan 

Program Studi Sastra Inggris, yakni sebanyak 67 responden (48,6%) dari total 

keseluruhan responden, menganggap bahwa tingkat kontribusi UIN Maulana 

Malik Ibrahim dalam peningkatan pengetahuan umum lulusan tergolong tinggi. 

Dengan kata lain, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah banyak berkontribusi 

dalam peningkatan beragam pengetahuan lulusan, khususnya lulusan Program 

Studi Sastra Inggris tahun 2018. 

 

2. Bidang Keterampilan Bahasa Asing  

Kontribusi perguruan tinggi yang selanjutnya berkaitan dengan 

keterampilan bahasa asing, yakni Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Adapun 

persepsi lulusan terhadap kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

terhadap bidang ini dapat dilihat pada grafik 26 dan 27. 

 

Grafik 26. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan di Bidang Keterampilan Bahasa Inggris 

 
Grafik 26 menunjukkan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

memiliki peranan penting dalam peningkatan keterampilan berbahasa Inggris 

lulusannya. Terbukti dengan adanya 59 responden (42,8%) dari total 

keseluruhan lulusan Program Studi Sastra Inggris yang menyatakan bahwa 

kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sangatlah tinggi dalam kaitannya 

dengan peningkatan keterampilan Bahasa Inggris.  
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Grafik 27. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan di Bidang Keterampilan Bahasa Arab 

 

Keterampilan berbahasa asing lainnya adalah keterampilan berbahasa 

Arab. Sebagaimana ditunjukkan pada grafik 27, 38 lulusan (27,5%) Program 

Studi Sastra Inggris menyatakan bahwa kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang dalam bidang ini cukup penting. 

 

3. Bidang Literasi Digital 

Kontribusi selanjutnya erat sekali hubungannya dengan perkembangan 

teknologi yang sangat pesat, yakni literasi digital. Literasi digital ini meliputi 

keterampilan menggunakan internet dan perangkat komputer. Penjelasan lebih 

detail bisa dilihat pada grafik 28 dan 29. 

 

Grafik 28. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Keterampilan Penggunaan Internet 
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Jika dilihat pada gambar 6, sebagian besar lulusan (53 dari 138 

responden) berpendapat bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

berkontribusi tinggi terhadap keterampilan mereka dalam menggunakan 

internet. Begitu pula dengan keterampilan penggunaan perangkat komputer. 59 

responden merasa bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 

kontribusi penting dalam kaitannya dengan keterampilan komputer mereka. Hal 

ini ditunjukkan pada grafik 29 berikut.  

 

Grafik 29. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Keterampilan Penggunaan Komputer 

 
 

4. Bidang Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Kontribusi yang keempat berkaitan dengan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Hal ini meliputi aspek-aspek berikut: (a) kemampuan berpikir kritis; (b) 

keterampilan riset; (c) kemampuan belajar; (d) kemampuan memecahkan 

masalah; (e) kemampuan menganalisis; serta (f) kemampuan belajar sepanjang 

hayat. 

Berkaitan dengan aspek pertama, para lulusan merasa bahwa UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tingkat kontribusi yang tinggi dalam 

pengembangan kemampuan berpikir kritis dari para lulusan. Hal tersebut 

sebagaimana ditunjukkan pada grafik 30. 61 lulusan (44,2%) dari total 

keseluruhan responden berpendapat bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

memiliki tingkat kontribusi yang tinggi terhadap peningkatan aspek ini. 
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Grafik 30. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Berpikir Kritis 

 
Aspek selanjutnya dalam kategori ini adalah keterampilan riset dari 

lulusan. Dapat dilihat pada grafik 31, 56 responden (40,6%) dari total lulusan 

Program Studi Sastra Inggris menyatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang berkontribusi cukup tinggi dalam peningkatan kemampuan riset mereka. 

 

Grafik 31. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Keterampilan Riset 
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Grafik 32. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 

 
Selain kemampuan riset, aspek selanjutnya adalah kemampuan lulusan 

untuk belajar. Jika dilihat dari grafik 32, kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang sudah cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya 110 responden yang memilih opsi jawaban 4 (tinggi) dan 5 (sangat 

tinggi). 

 

Grafik 33. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Memecahkan Masalah 

 
 

Berikutnya adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Grafik 33 

menunjukkan bahwa 64 responden (46,4%) berpendapat bahwa kontribusi dari 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pengembangan aspek ini sudah tinggi.  
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Grafik 34. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Menganalisis 

 
Berkesinambungan dengan kemampuan riset, mayoritas lulusan 

menganggap bahwa kemampuan mereka untuk menganalisis juga tak luput dari 

kontribusi yang tinggi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Buktinya, total 

60 responden (43,5%) dari 138 lulusan yang mengisi kuesioner tracer study juga 

berpendapat demikian dan memilih opsi jawaban ke-4 (tinggi). 

 

Grafik 35. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Belajar Sepanjang Hayat 

 
 

Untuk aspek terakhir dalam kategori ini, hampir setengah dari total 

responden, yaitu 65 responden (47,1%) beranggapan bahwa UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang sangat berkontribusi terhadap kemampuan lulusan untuk terus 

belajar sepanjang hayat. 
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5. Bidang Soft Skill Terkait Profesi  

Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap kategori ini juga 

cukup tinggi. Soft skill yang dimaksud dalam kategori ini adalah kemampuan 

maupun keterampilan penunjang yang dapat membantu para lulusan untuk 

bekerja lebih baik sesuai profesi mereka masing-masing. Soft skill tersebut 

meliputi: (a) kemampuan bekerja di bawah tekanan; (b) manajemen waktu; (c) 

kemampuan bekerja secara mandiri; (d) kemampuan bekerja dalam tim; (e) 

kemampuan bekerja dengan orang yang berbeda budaya atau latar belakang; (f) 

loyalitas; (g) integritas; (h) kepemimpinan; (i) kemampuan dalam mengemban 

tanggung jawab; (j) inisiatif; (k) manajemen proyek/program; (l) kemampuan 

untuk mempresentasikan ide/gagasan/laporan; dan (m) kemampuan dalam 

menulis memo/laporan/dokumen. 

 

Grafik 36. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Bekerja di Bawah Tekanan 

 
Kemampuan pertama adalah kemampuan untuk bekerja dibawah 

tekanan. Sebagaimana diperlihatkan pada grafik 36, 56 (40,6%) dari total 138 

responden menyatakan bahwa kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

sudah tinggi dalam kaitannya dengan pengembangan kemampuan ini. Sama 

halnya dengan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan, kemampuan 

manajemen waktu dari para lulusan juga tak lepas dari kontribusi yang cukup 

tinggi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana diperlihatkan pada 

grafik 37 di bawah ini. 
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Grafik 37. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Manajemen Waktu 

 
 

 

Grafik 38. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Bekerja secara Mandiri 

 
Grafik 38 menunjukkan tingkat kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang yang tinggi terhadap kemampuan lulusan untuk bekerja secara mandiri. 

Hal ini dapat dilihat dari total 59 responden (42,8%) yang memilih opsi jawaban 

ke 4 (tinggi). Selain kemampuan untuk bekerja secara mandiri, lulusan juga 

dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang lain atau bekerja dalam tim. 

Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam peningkatan kemampuan 

kerja sama ini juga dinilai sudah tinggi. Buktinya, 59 responden juga 

berpendapat serupa seperti yang ditunjukkan pada grafik 39 di bawah ini. 
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Grafik 39. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Bekerja dalam Tim 

 

 

Grafik 40. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Lulusan pada 
Bidang Loyalitas 

 
Soft skill selanjutnya adalah sikap loyalitas dan integritas yang dimiliki 

para lulusan. Pada grafik 40, terlihat 61 responden (44,2%) berpendapat bahwa 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sangat berkontribusi tinggi dalam 

pembentukan sikap loyalitas lulusan. Demikian pula dengan integritas lulusan. 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memerankan peranan penting dalam 

menghasilkan lulusan-lulusan yang berintegritas sebagaimana dijelaskan pada 

grafik 41. Dengan kata lain, kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah 

cukup tinggi untuk kedua soft skill penunjang profesi ini. 
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Grafik 41. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Lulusan pada 
Bidang Integritas  

 

 
Grafik 42. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Bekerja dengan Orang yang Memiliki Latar 

Belakang/ Budaya yang Berbeda 
 
 

Soft skill selanjutnya berkaitan dengan keberagaman, yakni kemampuan 

untuk bekerja dengan orang yang memiliki latar belakang atau budaya yang 

berbeda. Sebagai kampus dengan tingkat keberagaman budaya yang tinggi, 

lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak akan memiliki hambatan yang 

berarti untuk mengembangkan kemampuan ini. Dengan kata lain, UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam peningkatan 

kemampuan ini sebagaimana pendapat 64 responden pada grafik 42.  
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Grafik 43. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kepemimpinan 

 
Dua soft skill lainnya yang saling berkaitan adalah kepemimpinan dan 

kemampuan untuk mengemban tanggung jawab.  Lulusan berpendapat bahwa 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah berkontribusi tinggi pada 

pembentukan sikap kepemimpinan mereka. Jika dilihat pada grafik 43, 53 

responden (38,4%) menyatakan pendapat serupa. Sedangkan untuk 

kemampuan mengemban tanggung jawab, lulusan merasa bahwa UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang sangat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan 

ini. Terbukti dengan adanya 58 responden (42%) yang memilih opsi jawaban ke-

5 (sangat tinggi) dan serta 55 responden (39,9%) yang memilih opsi jawaban ke-

4 (tinggi) seperti yang diperlihatkan pada grafik 44. 

 

Grafik 44. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Mengemban Tanggung Jawab 
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Grafik 45. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 

Lulusan ada Bidang Inisiatif 

 
 

Inisiatif juga merupakan soft skill penting penunjang kinerja lulusan. 

Grafik 45 menunjukkan bahwa kontribusi UIN Maulana Malik Ibtrahim Malang 

dalam pembentukan karakter lulusan yang inisiatif sudah tinggi. 

 

Grafik 46. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Managemen Proyek/ Program 

 
Selain memiliki karakter yang inisiatif, lulusan juga dituntut untuk bisa 

mengatur program dan proyek. Artinya, selain membuat ide-ide baru, mereka 

juga harus mumpuni untuk mewujudkan ide-ide mereka menjadi program 

ataupun proyek terbaru. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam 
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pengembangan keterampilan ini sudah cukup tinggi sebagaimana diperlihatkan 

pada grafik 46 di atas.   

 

Grafik 47. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Mempresentasikan Ide/ Produk/ Laporan 

 
Masih berkaitan dengan dua soft skill sebelumnya, kemampuan untuk 

menulis laporan/ dokumen serta mempresentasikan ide, produk, maupun 

laporan juga diperlukan di dunia kerja.  Berdasarkan grafik 47 dan 48, tidak 

dapat terelakkan bahwa peningkatan kemampuan untuk menulis laporan 

maupun mempresentasikan ide dari para lulusan tak luput dari kontribusi yang 

tinggi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai tempat mereka menuntut 

ilmu. 

 

Grafik 48. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Menulis Laporan, Memo, atau Dokumen 
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6. Bidang Kompetensi Sosial dan Interpersonal  

Kategori terakhir adalah kompetensi sosial dan interpersonal. 

Kompetensi ini dibutuhkan untuk menunjang kehidupan lulusan sebagai mahluk 

sosial dan ekonomi. Kompetensi ini meliputi: (a) Sikap Toleransi; (b) 

Kemampuan Beradaptasi; (c) Kemampuan Berkomunikasi; dan (d) Kemampuan 

Bernegosiasi. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap hal-hal 

tersebut dijelaskan melalui beberapa gambar berikut: 

 
Grafik 49. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Lulusan pada 

Bidang Sikap Toleransi 
 

Grafik 49 menunjukkan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam pembentukan sikap toleransi para 

lulusan. Sebagaimana tertera dalam grafik di atas bahwa 73 responden dari total 

138 lulusan yang berpartisipasi dalam tracer study mengafirmasi kesimpulan 

tersebut. 

 

Grafik 50. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Beradaptasi 
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Kompetensi sosial interpersonal lainnya adalah kemampuan beradaptasi 

atau menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Hasil dari tracer study menunjukkan 

sebanyak 62 responden (44,9%) sependapat dan menganggap kemampuan 

mereka untuk bisa beradaptasi dengan cepat tak lepas dari kontribusi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang yang sangat tinggi. 

 

Grafik 51. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Berkomunikasi 

 
Kompetensi ketiga yakni kemampuan untuk berkomunikasi seperti yang 

diperlihatkan pada grafik 51 di atas. Tercatat masing-masing 56 responden 

(40,6%) sependapat bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah 

memberikan kontribusi yang tinggi, bahkan sangat tinggi dalam proses 

pembentukan lulusan yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada orang-

orang di sekitarnya, baik keluarga, teman, relasi atau rekan kerja, dan lain 

sebagainya. 

 

Grafik 52. Kontribusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Kompetensi 
Lulusan pada Bidang Kemampuan Bernegosiasi 



45  

Kompetensi yang terakhir adalah kemampuan untuk bernegosiasi. Tidak 

hanya di dunia kerja, namun dalam kehidupan sehari-hari pun kemampuan ini 

sangat dibutuhkan. Berdasarkan grafik 52, dapat dilihat bahwa 50 responden 

berpendapat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan banyak kontribusi 

dalam pengembangan kemampuan bernegosiasi ini. Kemampuan-kemampuan 

sosial interpersonal ini diharapkan berguna sebagai bekal para lulusan dan 

dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan lulusan di masa mendatang. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan angket tracer study yang telah diisi oleh 73% responden 

yang lulus dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Humaniora UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa: 

1. mayoritas lulusan bekerja pada bidang yang relevan dengan ruang lingkup 

keilmuwan program studi seperti pendidikan, penerjemahan, pelayanan 

publik, dan jurnalistik dengan rata-rata masa tunggu antara 3-5 bulan dan 

memperoleh gaji bulanan yang layak; 

2. sebagian dari lulusan yang tidak bekerja memilih untuk melanjutkan kuliah 

tingkat magister pada program studi yang linier dengan bidang keilmuwan 

linguistik atau sastra, baik murni maupun terapan; 

3. beberapa lulusan memutuskan untuk menekuni dunia wirausaha di berbagai 

sektor usaha yang sesuai dengan passion masing-masing seperti pendidikan, 

pariwisata, publishing, kuliner dan lain-lain; 

4. prosentase lulusan yang tidak bekerja sangat kecil yaitu hanya 12%. Diantara 

mereka terdapat lulusan yang sedang menunggu panggilan kerja, 

melanjutkan program tahfid al-Qur’an, mempersiapkan studi lanjut, dan 

memilih untuk mengurus rumah tangga; 

5. tingkat kontribusi perguruan tinggi terhadap peningkatan kompetensi lulusan 

berada pada kategori “tinggi” (rata-rata bernilai 4 pada skala 1-5) di hampir 

seluruh bidang yaitu pengetahuan, keterampilan bahasa asing, literasi digital, 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, soft skill terkait profesi, dan kompetensi 

sosial dan interpersonal. 
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B. Rekomendasi 

 Mengacu pada hasil tracer study di atas, program studi Sastra Inggris 

Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat 

mempertimbangkan beberapa hal berikut dalam rangka meningkatkan mutu 

lulusan: 

1. program studi perlu menguatkan kompetensi profesional agar calon lulusan 

lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Hal ini didasarkan pada hasil 

angket yang menunjukkan bahwa aktivitas utama lulusan adalah bekerja. 

Penguatan ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi kurikulum dengan, 

misalnya, menawarkan ragam mata kuliah pilihan profesi, memberikan 

pelatihan kerja, dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia 

industri untuk kegiatan magang; 

2. program studi perlu menguatkan kompetensi calon lulusan pada bidang ilmu 

dan metodologi riset sebagai bekal bagi mereka yang berminat untuk 

melanjutkan studi. Program studi juga perlu melakukan upaya-upaya 

strategis untuk meningkatkan keterampilan wirausaha sehingga semakin 

banyak lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru; 

3. program studi perlu melakukan update pangkalan data alumni secara 

berkelanjutan dan membangun jaringan alumni yang kuat melalui berbagai 

platform untuk meningkatkan partisipasi lulusan dalam survei tracer study 

berikutnya. 

 

  



48  

REFERENSI 

   

Schomburg, Harald.  (2003). Handout for Graduate Tracer Studies . International 

Centre for Higher Education Research (INCHER-Kassel) University Kassel. 

Germany. 

Schomburg, Harald. 2009. Diversityand Benefits of Tracer Studies. Jakarta. 

Syafiq, A. & Fikawati, S. (2014). Tracer Study University of Indonesia 2010-2012 

(Methodology, Management, Major Findings). Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia.  

 

  



49  

Lampiran I Daftar Surveyor 

 

No Nama 

1 Husein Furqoni Attamimy 

2 Bagus Detrianto 
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Lampiran II Daftar Pertanyaan Kuesioner 

 

Kuesioner tersedia di aplikasi Google Formulir pada tautan 

https://forms.gle/sfkeg4rm8rdFsLm76 memuat pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: 

 

 

 

  

https://forms.gle/sfkeg4rm8rdFsLm76
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