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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. TUJUAN 

Kuesioner pengguna lulusan bertujuan melihat: 

1. Kepuasan pengguna lulusan dan masyarakat lain yang terkait 

2. Citra lulusan dan almamater Universitas An Nuur di kalnagan pengguna Lulusan 

3. Kontribusi lulusan terhadap almamater Universitas An Nuur 

 

B. SASARAN 

Pengguna lulusan Universitas An Nuur  

 

C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK STUDI PELACAKAN 

1. Tahap Persiapan 

a) Membentuk tim studi pelacakan 

b) Menyusun instrumen survei mulai dari penetapan kisi-kisi instrumen 

c) Penyusunan butir-butir instrumen 

d) Uji validitas dan reabilitas instrumen studi pelacakan  

2. Pelaksanaan 

Pelacakan dilakukan sekali dalam setahun 

3. Pelaporan 

Laporan hasil survei berisi tentang hasil studi pelacakan lulusan telah digunakan 

oleh institusi dan program studi terutama dalam perbaikan: (1) kurikulum, (2) proses 

pembelajaran, (3) informasi pekerjaan pasar kerja, dan (4) membangun jejaring. 

Hasil studi pelacakan lulusan telah dijadikan dasar dalam mengembangkan 

kurikulum berdasarkab hasil angket yang telah kembali dari lulusan. Disamping itu 

dalam mengembangkan kurikulum, melibatkan alumni pengguna lulusan dan 

stakeholder untuk mendapatkan informasi tentang masukan yang akan dijadikan 

dasar dalam mengembangkan kurikulum di Universitas An Nuur. visi dan misi 

dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
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melibatkan para pengguna lulusan dan stakeholder. Hal ini dimaksudkan agar 

kurikulum yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan tuntutan 

masyarakat serta kebutuhan dunia kerja. 

D. TEKNIK SURVEY 

Bentuk instrumen kepuasan pengguna lulusan adalah kuesioner tertutup dengan bentuk 

pilihan ganda, yang kemudian disebarkan untuk diisi oleh pengguna secara online.  

E. INSTRUMEN PENGUKURAN DAN NILAI SKOR 

Nilai pernyataan dalam instrumen ini terdiri dari atas pertanyaan dalam skala 1-4.  

Nilai skala 1: Kurang 

Nilai skala 2: Cukup  

Nilai skala 3: Puas 

Nilai skala 4: sangat puas 

F. METODE ANALISA DATA 

Metode analisis data hasil survei menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dalam 

bentuk prosentase. Hasil analisis data angket selanjutnya dibandingkan dengan data 

ideal berdasarkan angket yang disebarkan, sehingga diperoleh empat kategori kepuasan 

yaitu: sangat paus, puas, kurang puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. 

 

Tabel 1. Klasifikasi Skala pengguna lulusan dan Stakeholder 

Rata-rata Skor Jawaban Klasifikasi Kepuasan 

1,00 – 1,50 Kurang  

≥ 1.51-2,50 Cukup 

≥ 2.51-3,50 Baik (Puas) 

≥3.51-4.00 Sangat Baik (Sangat Puas)  
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BAB II 

HASIL PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN 

 

Pelaksanaan kepuasan pengguna lulusan dilakukan dengan mengirimkan instrument pelacakan 

melalui google form kepada instansi/perusahaan pengguna lulusan. Hasil respon yang kembali 

sebanyak 50 responden yang terdiri dari beberapa pengguna lulusan berupa Rumah sakit, 

Puskesmas dan juga Klinik di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Blora, Semarang, 

maupun Bali.  

A. PENGUKURAN STATISTIK TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN 

Hasil Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap 50  responden yang terdiri dari 

RS, Puskesmas dan Klinik. Aspek-aspek yang dilihat diantaranya adalah: 

1. Integritas 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai rata-rata kepuasan pengguna lulusan 

terhadap integritas alumni dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

Kategori Integritas Frekuensi Persentase 

Sangat Baik  38 76.0% 

Baik 10 19,5% 

Cukup  2 4,5% 

Kurang  0 0,0% 

Jumlah 50 100% 
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Berdasarkan diagram batang diatas didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

pengguna lulusan berada dalam kategori sangat baik (sangat puas) terhadap 

integritas alumni sebanyak 38 responden (76.0%) 

2. Keahlian Berdasar Bidang Ilmu  

Dari hasil analisis data diperoleh nilai kepuasan pengguna lulusan terhadap 

keahlian berdasarkan bidang ilmu alumni dapat disajikan dalam tabel berikut: 

 

Keahlian Berdasar Bidang 

Ilmu  

Frekuensi Persentase 

Sangat Baik  37 74,5 % 

Baik 11 22,5 % 

Cukup  2 3,0 % 

Kurang  0 0% 

Jumlah 50 100% 

 

0.0% 4.5%

19.5%

76.0%

Kepuasan Pengguna terhadap Integritas Lulusan

kurang cukup baik sangat baik
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Berdasarkan diagram batang diatas didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

pengguna lulusan ada dalam kategori sangat baik (sangat puas) terhadap bidang 

keahlian alumni yaitu 37 responden (74,6%) 

 

3. Bahasa Asing (Inggris)  

Hasil penilaian responden terhadap penguasaan bahasa asing (Inggris) oleh 

alumni di jabarkan sebagai berikut : 

 

Bahasa Asing (Inggris)  Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 0 0,0 % 

Baik 24 48.0 % 

Cukup  26 52.0 % 

Kurang  0 0% 

Jumlah 50 100% 

 

0.0% 3.0%

22.5%

74.5%

Kepuasan terhadap Keahlian berdasar Bidang 
Ilmu 

kurang cukup baik sangat baik
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Berdasarkan diagram batang diatas didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

pengguna lulusan dalam kategori cukup terhadap penguasaan bahasa inggris 

alumni sebanyak 26 responden (52%) 

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pekerjaan  

Hasil analisis data dari responden dalam kategori pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh alumni disajikan dalam tabel 

dibawah ini: 

Kategori Teknik Informasi Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 31 62,0 % 

Baik  18 36.0% 

Cukup 1 2.0 % 

Kurang  0 0% 

Jumlah 50 100% 

 

0.0%

52.0%

48.0%

0.0%

Kepuasan Terhadap Kemampuan Bahasa Asing 
(Inggris) 

kurang cukup baik sangat baik
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Berdasarkan diagram batang diatas didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

pengguna lulusan berada dalam kategori sangat baik (sangat puas) dalam 

penggunaan teknik informasi oleh alumni dalam bidang pekerjaannya sebanyak 

62% 

5. Kemampuan Berkomunikasi  

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai kepuasan pengguna lulusan terhadap 

kemampuan alumni dalam melakukan Komunikasi Efektif  disajikan dalam tabel 

berikut: 

Kategori komunikasi Efektif Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 37 74,0 % 

Baik  9 18,0% 

Cukup  4 8.0 % 

Kurang  0 0% 

Jumlah 50 100% 

 

0.0% 2.0%

36.0%

62.0%

Kepuasan Terhadap Penggunaan Tehnik Informasi 

kurang cukup baik sangat baik
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Berdasarkan diagram batang diatas didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

pengguna lulusan merasa sangat puas (sangat baik) terhadap Kemampuan 

berkomunikasi alumni sebanyak 37 orang (74.0%) 

 

6. Kerjasama Tim dan Kepemimpinan  

Hasil analisis data di bawah ini diperoleh nilai kepuasan pengguna lulusan 

terhadap kerjasama tim dan kepemimpinan dari alumni  

 

Kategori Kerjasama Tim Frekuensi Persentase 

Sangat Baik  39 77,6% 

Baik  8 16,8 % 

Cukup  3 5,6 % 

Kurang  0 0% 

Jumlah 50 100% 

 

0.0%

8.0%

18.0%

74.0%

Kepuasan Terhadap Kemampuan Berkomunikasi

kurang cukup baik sangat baik
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Berdasarkan diagram batang diatas didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

pengguna lulusan masuk dalam kategori sangat puas (sangat baik) dengan jumlah 

39 responden (77.6%).  

 

7. Pengembangan Diri 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai kepuasan pengguna lulusan terhadap 

pengembangan diri alumni dalam mempelajari hal baru yang berhubungan 

dengan kemajuan instansi disajikan dalam tabel berikut: 

Kategori Pengembangan Diri Frekuensi Persentase 

Sangat Baik  38 76 % 

Baik  12 24 % 

Cukup  0 0 % 

Kurang  0 0%  

Jumlah 50 100% 

 

0.0% 5.6%

16.8%

77.6%

Kepuasan Terhadap Kerjasama Tim dan Kepemimpinan

kurang cukup baik sangat baik
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Berdasarkan diagram batang diatas didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

pengguna lulusan berada dalam kategori sangat puas (sangat baik) sebanyak 38 

responden (76%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0% 0.0%

24.0%

76.0%

Kepuasan Terhadap Pengembangn diri alumni

kurang cukup baik sangat baik
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil kepuasan pengguna lulusan dapat disimpulkan pada tabel berikut: 

1. Integritas lulusan Program Profesi Ners dinilai dengan sangat baik sebesar 76% hal ini 

berkaitan dengan kedisiplinan, kejujuran serta motivasi kerja  

2. Keahlian pada bidang ilmu dinilai sangat baik dengan nilai 74,5% dikarenakan lulusan 

prodi profesi Ners mau terus belajar meningkatkan kompetensinya di lapangan.  

3. Kemampuan berbahasa asing dalam hal ini bahasa inggris dalam kategori cukup, hal ini 

dikarenakan lulusan bekerja sebagian besar masih dalam lingkup daerah sehingga sebagian 

besar pengguna bukan orang asing.  

4. Kemampuan penguasaan teknologi informasi dinilai sangat baik (62%) hal ini karena 

lulusan dibekali kemampuan dalam menggunakan microsoft office dan internet.  

5. Kemampuan berkomunikasi lulusan juga dinilai sangat baik karena lulusan di bidang 

kesehatan disiapkan untuk dapat memberikan informasi yang tepat sesuai dengan keadaan 

sehingga dapat melakukan penanganan yang baik dan benar kepada pasien  

6. Kemampuan bekerja sama dalam tim dan kepemimpinan lulusan dinilai dengan hasil sangat 

baik dikarenakan lulusan dipersiapkan untuk dapat bekerja dalam kelompok melalui tugas 

– tugas kelompok, praktikum laboratorium maupun praktik lapangan.  

7. Kemampuan pengembangan diri lulusan dinilai sangat baik karena bekal etika, jiwa sosial 

menjadikan lulusan untuk mampu dan terus belajar dengan mencoba hal – hal baru di 

bidang kesehatan  
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BAB IV 

RENCANA TINDAK LANJUT  

 

Berdasarkan hasil analisis diatas, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah  

1. Integritas 

Peningkatan disiplin dan kejujuran serta motivasi bagi mahasiswa mulai dari tingkat awal 

sampai pada tingkat akhir  

2. Keahlian pada bidang ilmu  

a. Meningkatkan peran dosen pembimbing maupun CI dalam pembelajaran di kampus 

maupun lahan praktik  

b. Mengoptimalkan pelatihan – pelatihan yang dapat diikuti oleh mahasiswa  

3. Kemampuan berbahasa asing  

a. Optimalisasi textbook/jurnal/sumber pustaka berbahasa inggris pada mata kuliah  

b. Mengaktifkan kembali english day di lingkungan Fakultas Sains dan Kesehatan  

4. Penggunaan teknologi informasi  

a. Meningkatkan model pembelajaran berbasis teknologi informasi  

b. Mahasiswa dibiasakan untuk menggunakan sistem informasi diberbagai aspek 

kehidupan kampus  

c. Peningakatan tugas/project dalam bentuk digital  

5. Kemampuan berkomunikasi  

a. Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan melakukan grup discussion, seminar, 

role play 

b. Peningkatkan dalam skill laboratorium (pendidikan kesehatan) 

6. Kerjasama tim  

a. Dosen memberi tugas kerja kelompok dengan metode kasus yang dibutuhkan 

kerjasama dalam penyelesaiannya.  

b. Pelaksanaan praktikum dalam kelompok kecil misal dengan target lab ataupun SGD 

(Small Group Discussion) 
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7. Pengembangan diri  

a. Mahasiswa wajib ikut dalam salah satu UKM 

b. Mengirim mahasiswa dalam berbagai perlombaan, baik akademik maupun non 

akademik.  
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KUISIONER PENELUSURAN PENGGUNA LULUSAN 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Mohon kesediaan anda untuk mengisi kuisioner in dengan baik guna pengembangan perbaikan 

pendidikan di lingkungan Universitas An Nuur.  

Pilihlah angka yang sesuai dengan penilaian anda terhadap pernyataan yang disediakan 

dengan cara memberikan tanda checklist ( v ) 

1. Identitas Pengisi  

Nama Instansi : 

Jabatan   : 

Alamat : 

No Hp : 

2. Informasi Klasifikasi Alumni 

Penilaian Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang 

a. Integritas ( kedisiplinan, 

kejujuran, motivasi kerja, etos 

kerja) 

b. Keahlian Berdasar Bidang Ilmu 

(kemampuan, produktifitas, 

inovasi, adaptasi)  

c. Kemampuan Bahasa Asing 

(Inggris) 

d. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dalam Pekerjaan  

e. Kemampuan Komunikasi efektif 

(mengemukaan pendapat/ide, 

pengendalian diri, percaya diri) 

f. Kerjasama Tim dan 

Kepemimpinan (sosialisasi, 
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kerjasama, penerimaan kritik 

saran, manjerial) 

g. Pengembangan diri 

 

 

 

……………………………….., ……../……./…………… 

Pengisi Kuisioner 

 

 

Tangan tangan & Cap Stempel 

 


