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ABSTRAK

Menyiapkan guru PAI yang profesional yang memiliki standar kinerja akademik sebagai seorang guru merupakan sesuatu yang niscaya. Untuk mewujudkannya, seorang guru PAI tentunya harus diperkuat dengan berbagai kompetensi yang harus dikuasai oleh guru PAI, terutama pada 4 aspek kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Standar kesuksesan suatu lembaga pendidikan salah-satu indikatornya dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kompetensi yang dimiliki oleh alumninya. Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, sudah berupaya membekali mahasiswanya dengan berbagai kompetensi yang dimaksud, sehingga lulusan prodi PAI dipandang siap memasuki dunia kerja. 
Tulisan ini disarikan dan diangkat dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Studi Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Kompetensi Lulusan Prodi PAI di sekolah Bandar Lampung. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholder terhadap kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional alumni prodi PAI FTK UIN Raden Intan Lampung di sekolah SLTA di Bandar Lampung.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey yaitu penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sama kepada responden untuk kemudian seluruh jawaban dicatat, diolah dan dianalisis. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh alumni prodi PAI dan kepala sekolah/waka yang berada di tiga sekolah mewakili predikat Akreditasi A, B dan C di tingkat SLTA. Metode pengumpulan data dengan menggunakan angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif presentase. 
Hasil analisis deskriptif presentase menunjukkan bahwa tingkat kepuasan stake holder terhadap kompetensi pedagogik alumni prodi PAI sebesar 77.38 %, kompetensi kepribadian 79.76 %, kompetensi sosial sebesar 79.17 %, ketiga kompetensi tersebut termasuk dalam ketegori Sangat Tinggi, sedangkan kompetensi profesional sebesar 75 % termasuk dalam kategori Tinggi/sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi alumni prodi PAI di lembaga pendidikan masih tergolong sangat tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa nilai kompetensi tertinggi adalah pada kompetensi kepribadian dengan kategori sangat tinggi. Sedang terendah terdapat pada kompetensi profesional dengan nilai kategori tinggi/sedang. Hasil ini melahirkan saran bahwa untuk jurusan prodi PAI FTK UIN Raden Intan Lampung diharapkan dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki, khususnya pada kompetensi profesional, sehingga dapat memberikan tingkat kepuasan yang maksimal bagi stakeholder. 
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