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KATA PENGANTAR 

 

Salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan dapat 

dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka 

dalam berbagai bidang pekerjaan yang mereka jalani secara 

profesional sesuai minat dan kemampuan. Dalam kaitannya dengan 

peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler yang produktif di Perguruan Tinggi, alumni dapat 

berperan sebagai katalis dengan memberikan berbagai masukan 

kritis dan membangun kepada almamater mereka.  

Alumni, sebagai produk utama dari Perguruan Tinggi juga 

diharapkan mampu mengembangkan jaringan dan membangun 

pencitraan insitusi di luar. Pengembangan jaringan oleh alumni 

merupakan potensi strategis untuk membuka berbagai peluang dan 

meningkatkan daya saing suatu almamater pendidikan, karena 

manfaatnya yang akan berdampak secara langsung pada mahasiswa 

dan sesama alumni. 

Buku ini merupakan hasil penelitian yang menelaah eksistensi 

alumni, khususnya alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Parepare yang telah bekerja sebagai guru di berbagai lembaga 

pendidikan, baik di SD, SMP, SMA, SMK, atau pun 

Madrasah/Pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan non formal 

lainnya. Penelitian ini berorietasi pada upaya evaluasi terhadap 

kualitas alumni, yang meliputi kepribadian dan kompetensi alumni 

dalam melaksanakan pekerjaan mereka. 
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Kepribadian dan kompetensi alumni merupakan cerminan 

kualitas/mutu yang menjadi tolak ukur user (pengguna). Jika 

kepribadian dan kompetensi alumni dapat memberikan kepuasan 

kepada user (pengguna), maka akan berdampak positif terhadap 

image/citra perguruan tinggi. Sebaliknya, jika kepribadian dan 

kompetensi alumni tidak mendatangkan kepuasan user (pengguna), 

maka akan berdampak negatif.  

Kompetensi dan kepribadian lulusan perguruan tinggi 

menjadi dua hal yang sangat dipenuhi dan dibutuhkan dalam dunia 

kerja. Selain menjadi bekal, kompetensi dan kepribadian juga akan 

menjadi tolak ukur dan kepercayaan dunia kerja terhadap 

lulusannya. Semakin tinggi kualitas lulusaan, maka semakin tinggi 

juga kepercayaan dunia kerja terhadap institusi perguruan tinggi 

tersebut. Jika itu terjadi, maka daya saing dan daya serap lulusan 

dalam dunia kerja akan semakin meningkat. 

Keberadaan alumni dalam dunia kerja merupakan 

perwajahan perguruan tinggi dan akan menjadi barometer dalam 

masyarakat. Alumni yang berprestasi dan memiliki kompetensi yang 

mumpuni dapat memainkan fungsi penting dalam membangun 

opini publik untuk menarik minat calon mahasiswa baru. Alumni, 

disadari atau tidak, merupakan salah satu acuan utama yang 

mendasari keputusan para orang tua dan calon mahasiswa dalam 

menentukan pilihan perguruan tinggi. 

Mengingat buku ini adalah terbitan pertama, sudah barang 

tentu di sana sini banyak kekurangan. Untuk itu dengan segala 
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kerendahan hati penulis mengharapkan tegur sapa dari para 

pembaca, terutama dari pakar pendidikan, agar masa-masa 

mendatang dapat lebih disempurnakan lagi. Akhirnya, melalui 

kesempatan ini, penulis mengaturkan puji syukur kepada Allah Swt 

dan seraya bersalawat kepada Rasulullah Saw. Ucapan terima kasih 

tak terhingga, penulis sampaikan kepada Rektor IAIN Parepare, Dr. 

Ahmad Sultra Rustan, M.Si., Dekan Fakultas Tarbiyah, Dr. H. 

Saepudin, M.Pd., Bahctiar, MA (mantan Ketua Jurusan Tarbiyah dan 

Adab), beserta seluruh dosen dan civitas akademika IAIN Parepare 

atas support dan bantuannya dalam pelaksanaan riset dan 

penyusanan hasil riset tersebut sebagai buku yang ada di depan para 

pembaca. Semoga Allah Swt memberkahi kita semua. Amin. 

 

Hormat, 

 

Penulis  
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