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Kata Pengantar 
 

Fakultas Agama Islam semula bernama Fakultas Tarbiyah, berdasarkan Surat 
ijin operasional dari Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat, Nomor 13 tahun 
1987, tanggal 21 Desember 1987. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik 
Indonesia nomor 93 tahun 1996, tanggal 1 Maret 1996, Fakultas Tarbiyah diganti 
menjadi Fakultas Agama Islam dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

Keberadaan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Pendidikan Agama Islam 
(PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Singaperbangsa (Unsika) Karawang telah 
berulang kali melakukan akreditasi yaitu pada tanggal 23 Juni 2000 Program Studi 
Pendidikan Agama Islam memperoleh status Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai C berdasarkan Surat Keputusan Nomor 
013/BAN-PT/Ak-IV/VI/2000. Pada tanggal 03 Oktober 2003 Program Studi 
Pendidikan Agama Islam memperoleh status Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai C berdasarkan Surat Keputusan Nomor 
034/BAN-PT/Ak-VII/S1/X/2003. Pada tanggal 08 Desember 2006 Program Studi 
Pendidikan Agama Islam memperoleh kembali status Akreditasi dari Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai A berdasarkan Surat Keputusan 
Nomor 019/BAN-PT/Ak-VX/S1/XII/2006. Kemudian, pada tahun 2011. Pada tanggal 
20 Januari 2012 program studi Pendidikan Agama Islam mendapatkan nilai B yang 
tertuang dalam SK BAN PT No: 050/BAN-PT/AK-XIV/S1/I/2012. Selanjutnya 
terakeditasi pada BAN PT berdasarkan keputusan BAN PT nomor 0643/SK/BAN-
PT/Akred/S/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 terakareditasi B sejak 15 Maret 2017 sd 
15 Maret 2022. 

Peningkatan dan pengembangan UPPS PAI-FAI selanjutnya selalu diselaraskan 
dengan visi FAI Unsika yaitu “Terwujudnya Prodi PAI Inovatif Dan Kompetitif 
Dalam Mencetak Guru Pendidikan Agama Islam Yang Kompeten dan Moderat 
Pada Tahun 2024”. Visi ini merupakan menggambarkan harapan bersama 
stakeholders FAI yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu (jangka panjang). 
Dengan visi ini memberikan panduan, arahan dan inspirasi bagi setiap warga UUPS PAI 
untuk mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Komitmen 
bersama yang dilandasi dengan semangat korsa dan karsa yang merupakan modal 
utama dalam menggapai optimalisasi pencapaian visi organisasi. 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) UPPS PAI-FAI dievaluasi sebagai bagian 
dari jaminan kendali mutu secara rutin setiap lima tahun sekali. Karena banyaknya 
saran dan masukan dari pihak stakeholder, pada tahun 2017 UPPS PAI-FAI melakukan 
evaluasi melalui laporan hasil kuisioner pemahaman terhadap VMTS yang dimilikinya. 
Hasil evaluasi merekomendasikan bahwa VMTS UPPS PAI-FAI harus ada perubahan 
dan penyesuaian untuk dapat digunakan dan diadakan pembaharuan sesuai dengan 
tuntutan serta kebutuhan peraturan/regulasi pendidikan tinggi, perkembangan 
pendidikan tinggi, institusi/lembaga FAI/Unsika, harapan lingkungan masyarakat dan 
dunia usaha dunia industri yang terus berubah berkembang. 
 

       Karawang, Juli 2022  
 
 

       Tim Penyusun  
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1. Landasan Kurikulum 

1.1. Landasan Filosofi 

Landasan filosofis, sebagai suatu landasan fundamental memegang 

peranan penting dalam proses pengembangan Pendidikan, khususnya 

program studi Pendidikan Agama Islam dalam merancangan, 

melaksanakan dan meningkatkan kualitas pendidikan, landasan filosofi 

penyusunan kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam UNSIKA 

meliputi: 

a. Pendidikan yang berlandaskan  pada Alqur’an dan Hadis dengan visi 

holistik untuk kehidupan masa kini dan membangun landasan 

kehidupan masa depan, baik di dunia dan akhirat  

b. Pendidikan adalah proses transformasi akhalakul karimah, budi 

perkerti dan nilai-nilai kebuadayaan  

c. Pendidikan memberikan dasar bagi untuk seluruh civitas akademika 

berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini dan 

mendataang   

d. Pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki 

mahasiswa untuk memiliki keterbukaan wawasan, pandangan luas 

adaptif terhadap dinamika dan perkembangan dunia, rasa 

persaudaraan, toleransi dan egalitarian 

e. Pendidikan menempatkan mahasiswa sebagai subjek yang belajar 

(Eklektik antara perenialisme, esensialisme, humanisme, 

progresivisme, rekonstruksi sosial) 

1.2. Landasan Sosilogis 

Kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam UNSIKA dikembangkan 

menggunkan landasan sosiologis diantarnaya:  

a. Community dan future curriculum orinted yakni kurikulum yang 

berorientasi pada kebutuhan masa depan dan tututan masyarakat 

b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN-DIKTI yang 

mangharuskan lulusan Sarjana memiliki minimal kompetensi pada 
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jenjang  mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, manfaatkan 

IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural. 

 

1.3. Landasan Historis 

Fakultas Agama Islam semula bernama Fakultas Tarbiyah, 

berdasarkan Surat ijin operasional dari Koordinator Kopertais Wilayah 

II Jawa Barat, Nomor 13 tahun 1987, tanggal 21 Desember 1987. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 93 

tahun 1996, tanggal 1 Maret 1996, Fakultas Tarbiyah diganti menjadi 

Fakultas Agama Islam dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

Keberadaan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas 

Singaperbangsa (Unsika) Karawang telah berulang kali melakukan 

akreditasi yaitu pada tanggal 23 Juni 2000 Program Studi Pendidikan 

Agama Islam memperoleh status Akreditasi dari Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai C berdasarkan Surat 

Keputusan Nomor 013/BAN-PT/Ak-IV/VI/2000.  

Pada tanggal 03 Oktober 2003 Program Studi Pendidikan Agama 

Islam memperoleh status Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai C berdasarkan Surat 

Keputusan Nomor 034/BAN-PT/Ak-VII/S1/X/2003. Pada tanggal 08 

Desember 2006 Program Studi Pendidikan Agama Islam memperoleh 

kembali status Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) dengan nilai A berdasarkan Surat Keputusan Nomor 

019/BAN-PT/Ak-VX/S1/XII/2006. Kemudian, pada tahun 2011. Pada 

tanggal 20 Januari 2012 program studi Pendidikan Agama Islam 

mendapatkan nilai B yang tertuang dalam SK BAN PT No : 050/BAN-

PT/AK-XIV/S1/I/2012. Selanjutnya terakeditasi pada BAN PT 

berdasarkan keputusan BAN PT nomor 0643/SK/BAN-

PT/Akred/S/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 terakareditasi B sejak 15 
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Maret 2017 sd 15 Maret 2022, Akreditasi S.I Pendidikan Agama Islam 

saat ini adalah : Terakreditasi B dengan NOMOR : 1365/SK/BAN-

PT/Ak-PPJ/S/III/2022, berlaku mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai 

dengan tanggal 16 Maret 2027. 

Pengembangans secara historis kurikulum Program Studi di 

Universitas Singaperbangsa Karawang didasarkan atas berbagai 

kebijakan yang ada, antara lain: 

a. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan 

capaian visi Universitas Singaperbangsa Karawang yaitu inovatif, 

kompetitif, dan unggul yang dijiwai budaya bangsa dalam 

menghasilkan lulusan berkualitas. 

b. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada 

dokumen Mutu Universitas Singaperbangsa Karawang yang terdiri 

dari kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu. 

c. Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (living document) sesuai 

dengan perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi 

atas dasar telaah kritis dengan didukung bukti ilmiah yang 

mengarah kepada kompetensi KKNI. 

d. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli, 

stakeholders (pemangku kepentingan), Assosiasi Bidang Studi, dan 

sivitas akademika program studi untuk mendapatkan masukan. 

e. Penyusunan dan perbaikan kurikulum dilakukan serentak di setiap 

Program Studi dan diharapkan penerapannya juga dilakukan secara 

serentak. 

f.     Pengembangan kurikulum didukung oleh Landasan Yuridis, 

Landasan Filosofi, dan Landasan Teoritis. 

g. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Yuridis dengan 

mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku. 
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h. Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Filosofi seperti 

idealisme, humanisme, esensialisme, parenialisme, dan 

rekonstruktivisme sosial. 

i.    Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Teoritis didasarkan 

atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang 

relevan, kontinu, fleksibilitas, efektivitas, efesiensi, dan  pragmatis. 

j.    Setiap Program studi hanya menjalankan 1 kurikulum yang telah 

disahkan oleh Rektor Unsika. 

k. Implementasi kurikulum harus dilaksanakan paling lambat setelah 

disahkan. 

l.     Mata Kuliah wajib di Universitas Singaperbangsa Karawang 

mengacu kepada ketetapan Rektor Unsika. 

m. Hal-hal teknis lainnya mengacu kepada Pedoman Akademik 

Universitas Singaperbangsa Karawang. 

Prodi Pendidikan Agama Islam Unsika yang menjadi perhatian 

dan tumpuan masyarakat maka diharapkan mampu berbenah diri, di 

antaranya dengan penetapan visi dan misi, serta tujuan dan strategi 

yang mampu diekspresikan melalui kematangan akademik dan usaha 

maksimal di dalam mewujudkan visi misi tersebut.  

Rumusan visi dimaksudkan agar mampu memberikan arah juga 

dampak, serta menumbuhkan rasa semangat yang bermakna. 

Sedangkan, rumusan misi dideskripsikan untuk apa, siapa, dan 

bagaimana melakukan fungsi tersebut. Selain itu, rumusan tujuan dan 

strategi menjadi panduan di dalam proses dan tata kelola Prodi 

Pendidikan Agama Islam Unsika. Dengan begitu, kehadiran visi 

dirancang guna memberi arahan dan Sementara tujuan-strategi 

Pendidikan Agama Islam Unsika sebagai tolok ukur proses keberhasilan 

dalam pencapaian pendidikan dan pengelolaan yang ada di Pendidikan 

Agama Islam Unsika.  
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1.4. Landasan Hukum 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4586); 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5336); 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, 

Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan 

Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan 

Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 

PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS; 

i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 436/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode 

Tahun 2020 – 2024; 
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j. Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 8 

Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Singaperbangsa 

Karawang;  

k. Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 

184/UN64/KPT/2022 tentang Pengesahan Pedoman Penyusunan 

Kurikulum program Studi: 

l. Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 

185/UN64/KPT/2022 tentang Pengesahan Pedoman Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka: 

m. Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 

186/UN64/KPT/2022 tentang Pengesahan Pedoman Konversi Nilai 

Mata Kuliah; 

n. Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 

190/UN64/KPT/2022 tentang Pengesahan Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembelajaran Semester. 

 

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi 

2.1. Visi 

“Terwujudnya Prodi PAI Inovatif Dan Kompetitif Dalam 

Mencetak Guru Pendidikan Agama Islam Yang Kompeten dan 

Moderat Pada Tahun 2024” 

Indikator Visi: 

a.   Inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan 

pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu 

yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi 

dirinya sendiri ataupun lingkungannya; 

b. Kompetitif adalah kemampuan keunggulan bersaing yang diperoleh 

melalui karakteristik dan sumber daya suatu lembaga untuk memiliki 

kinerja yang lebih tinggi dibandingkan lembaga lain pada industri 

atau pasar yang sama; 
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c.  Kompeten memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau 

tugas yang dilandasi  atas pengetahuan dan keterampilan serta 

didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh profesi tersebut, saleh, 

moderat, cerdas dan unggul berdasarkan gotong royong. 

d. Dosen PAI memiliki kompetensi akademik, profesionalitas, sosial dan 

kerpibadian dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi baik 

soft skill maupun hard skill. 

e.  Mahasiswa memiliki kompetensi sesuai dengan KKNI dan CPL untuk 

setiap pencapaian akademik baik soft skill maupun hard skill. 

f.  Moderat lebih dimaknai sebagai posisi GPAI yang mampu 

berpandangan sesuai dengan konteksnya sesuatu yang berkaitan 

dengan kemampuan untuk melihat sesuatu secara seimbang dan 

logis. 

g.  Kekhasan Prodi memiliki kekhasan minimal pada level nasional. 

Keunikan tersebut terealisasi dari kelulusan yang berbasis kurikulum 

KKNI, pengembangan SDM dan kompetensi GPAI dimana diharapkan 

para lulusan memiliki daya saing di level nasional pada Tahun 2024 

 

2.2. Misi 

Untuk mencapai visinya, Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Universitas Singaperbangsa Karawang merumuskan misi-misi sebagai 

berikut: 

a. Menyelenggarakan pelayanan pengajaran dan pembelajaran 

PAI untuk menghasilkan tenaga GPAI yang profesional, kompetitif, 

berkepribadian Islami dan moderat; 

b. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola yang profesional, 

transparan, dan akuntabel dlam layanan adminisrasi; 

c. Meningkatkan kualitas input dosen dan mahasiswa PAI; 

d. Meningkatkan kinerja dosen dan tenaga administrasi; 
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e. Menyelenggarakan tata kelola keuangan, sarana, dan prasarana 

sebagai dukungan program kegiatan; 

f.   Pengembangan pendidikan UPPS PAI melalui penguatan kurikulum 

yang terintegrasi kegiatan penelitian/PkM dalam pembelajaran; 

g. Melaksanakan penelitian yang inovatif dibidang PAI serta 

terpublikasi sebagai upaya pengembangan keilmuan bidang PAI 

h. Melakukan pengabdian masyarakat di bidang PAI yang kreatif 

berbasis pada pemberdayaan dan pencerahan religiusitas lembaga 

pendidikan dan masyarakat; 

i.   Meningkatkan capaian luaran dan capaian tridharma; 

j.   Membangun kerjasama bidang pendidikan antar PT, alumni, dan 

lembaga-lembaga terkait di tingkat regional, nasional dan 

internasional. 

 

2.3. Tujuan 

Misi-misi program studi Pendidikan Agama Islam kemudian diturunkan 

menjadi tujuan-tujuan sebagai berikut: 

a. Tercapainya kualitas mahasiswa PAI sesuai kompetensi dan KKNI; 

b. Tercapainya penguatan organisasi dan layanan administrasi sesuai 

SPMI; 

c. Tercapainya peningkatan input dosen dan mahasiswa sesuai 

standar; 

d. Tercapainya kinerja dosen dan pelaksana tata usaha yang 

profesional; 

e. Tercapainya pengelolaan keuangan dan sarpras sesuai ketentuan 

dan kebutuhan; 

f.   Tercapainya pengembangan pendidikan pada UPPS PAI melalui 

kurikulum KKNI sesuai standar; 

g. Tercapainya kuantitas penelitian yang terpublikasi; 

h. Tercapainya kuantitas PkM dosen yang publikasi 
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i. Tercapainya peningkatan hasil capaian luaran dan capaian tridharma 

j. Terjalinnya nya kordinasi dan kerjasama internal maupun eksternal 

 

2.4. Strategi 

a. Tercapainya kualitas mahasiswa PAI sesuai kompetensi dan KKNI; 

Strategi: Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai 

dengan standar KKNI. 

b. Tercapainya penguatan organisasi dan layanan administrasi sesuai 

SPMI; 

Strategi: Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan 

akuntabel,  manajemen organisasi dan SDM yang profesional, serta 

menyelenggarakan layanan administrasi sesuai dengan Sistem 

Penjamin Mutu Internal.  

c. Tercapainya peningkatan input dosen dan mahasiswa sesuai standar; 

Strategi: Menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru dengan 

berbagai jalur. Melakukan seleksi akademin dan non akademik 

terhadap dosen dan mahasiswa yang akan tergabung dalam civitas 

akademika prodi PAI Universitas Singaperbangsa Karawang.  

d. Tercapainya kinerja dosen dan pelaksana tata usaha yang profesional; 

Strategi: Meningkatkan kualitas dan kuantitas tridharma perguruan 

tinggi dan mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif , 

akuntabel, dan sehat. 

e. Tercapainya pengelolaan keuangan dan sarpras sesuai ketentuan dan 

kebutuhan; 

Strategi: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

secara proporsional yang memenuhi standar pelayanan minimal, 

berbasis IT berdimensi multiliterasi. 

f. Tercapainya pengembangan pendidikan pada UPPS PAI melalui 

kurikulum KKNI sesuai standar; 
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Strategi: mengadakan pengembangan kerjasama dengan berbagai 

pihak yang mendukung kualitas pendidikan pada UPPS PAI dengan 

berdasar pada kurikulum KKNI. 

g. Tercapainya kuantitas penelitian yang terpublikasi; 

Strategi: Meningkatkan hasil dan karya-karya penelitian sesuai 

dengan bidang kajian prodi yang bercirikan kajian sumber oleh dosen 

dan mahasiswa yang bermutu dan kompetitif, baik pada level regional 

maupun nasional, serta terpublikasi melalui jurnal-jurnal ilmiah 

terakreditasi nasional dan internasional. 

h. Tercapainya kuantitas PKM dosen yang publikasi 

Strategi: Meningkatkan kualitas karya pengabdian kepada masyarakat 

dari dosen dan mahasiswa sebagai upaya problem solving di 

masyarakat yang terpublikasi agar memberikan manfaat yang lebih 

besar bagi masyarakat. 

i. Tercapainya peningkatan hasil capaian luaran dan capaian tridharma 

Strategi: Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu 

dan sesuai dengan standar KKNI, meningkatkan hasil dan karya-karya 

penelitian sesuai dengan bidang kajian prodi yang bercirikan kajian 

sumber oleh dosen dan mahasiswa yang bermutu dan kompetitif, dan 

meningkatkan kualitas karya pengabdian kepada masyarakat baik 

oleh dosen ataupun mahasiswa. 

j. Terjalinnya nya kordinasi dan kerjasama internal maupun eksternal 

Strategi : Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak 

yang mendukung peningkatan mutu tridharma peguruan tinggi baik 

pada skala lokal, nasional, maupun internasional. 

 

2.5. Universitas Value 

Universitas Singaperbangsa Karawang berada di Kabupaten Karawang 

yang merupakan daerah kawasan industri dan persawahan yang sangat 

dekat dengan kota Jakarta. Secara geometris Universitas 
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Singaperbangsa Karawang mempunyai potensi yang luar biasa dalam 

hal mensejahterakan masyarakat. Universitas Singaperbangsa 

Karawang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang inovatif, 

kompetitif, dan unggul yang dijiwai budaya bangsa dikancah lokal, 

nasional, dan global pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa 

kendati Universitas Singaperbangsa Karawang berada pada kawasan 

dengan potensi modernisasi yang tinggi tetapi Universitas 

Singaperbangsa Karawang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 

bangsa yang selalu menjadi prinsip dalam pengembangan keilmuan.  

3. Hasil Evaluasi Kurikulum & Tracer Study  

3.1. Evaluasi Kurikulum 

Kurikulum Perguruan Tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia, merupakan kurikulum yang mengutamakan kesetaraan mutu atau 

capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ditetapkan dengan mengacu 

para parameter KKNI yaitu keterampilan kerja, pengetahuan yang harus 

dikuasai, tingkat kewenangan/hak dan tanggung jawab atau manajerial. 

Capaian Pembelajaran dijadikan bahan utama dalam penyusunan 

kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengkonstruksi 

dirinya menjadi pribadi yang Inovatif, kompetitif, dan unggul yang dijiwai 

budaya bangsa. Secara teoritis pendekatan penyusunan struktur kurikulum 

yaitu menggunakan model paralel dengan menyajikan mata kuliah pada 

setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel ini 

secara ekstrim sering dijumpai dalam model BLOK.  

Model Blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan 

pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di 

setiap blok, sehingga sering pula disebut sebagai model MODULAR, karena 

terdiri dari beberapa modul/blok. Tetapi, struktur kurikulum paralel tidak 

hanya dilaksanakan dengan model Blok, tetapi dapat juga dalam bentuk 
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semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah 

berdasarkan kompetensi yang sejenis. Sehingga setiap semester akan 

mengarah pada pencapaian kompetensi yang serupa dan tuntas pada 

semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di semester 

berikutnya. 

 Sebagai penutup dari rangkaian penyusunan kurikulum yang dilakukan 

oleh setiap program studi Pendidikan Agama Islam, dapat digambarkan 

dalam diagram di bawah ini.  

 

Gambar 1. Tahapan Penyusunan Kurikulum  
(Sumber Belmawa Ristekdikti) 

 
 Di dalam gambar tersebut tampak bahwa tahapan yang harus dilakukan 

dalam penyusunan kurikulum perguruan tinggi adalah: 

1. Penentuan profil lulusan; 

2. Penentuan capaian pembelajaran; 

3. Penyusunan bahan kajian dan matrik hubungan;  

4. Penyusunan mata kuliah dan besaran sks; 
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5. Penyusunan struktur kurikulum dan rencana pembelajaran. 

Program studi tidak terlewat dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional yang dituangkan dalam KKNI daz/an standar kompetensi lulusan 

dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

Pada tahapan awal program studi pendidikan Agama Islam melakukan 

evaluasi terhadap kurikulum lama dengan analisis SWOT, penetapan visi 

keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan 

prodi, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti 

dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan 

kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini program studi dapatkan dengan 

analisis kebutuhan pasar, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian 

serta melalui penelusuran lulusan, masukan dari stake holders dan asosiasi 

profesi. Hasil dari kegiatan ini adalah didapatkan profil lulusan pendidikan 

Agama Islam. 

 
3.2. Tracer Study 

a. Status saat ini 

 

Bedasarkan data tracer study, menunjukkan bahwa lulusan 

prodi PAI yang bekerja partime/fulltime 86%, belum 

memungkinkan bekerja 3%, melanjutkan studi dan mencari kerja 

masih 0%. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar lulusan 

PAI sudah bekerja baik itu fulltime maupun secara parttime. 
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b. Memperoleh pekerjaan <= 6 bulan sebelum lulus 

 

Dari tabel di atas, sebanyak 91,4% mahasiswa PAI telah 

mendapat kesempatan memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan 

termasuk sebelum lulus kuliah. Adapun hanya sebanyak 5,2% 

kemungkinan akan memperoleh kerja setelah kelulusan dan 

sebanyak 3,4% tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan 

PAI secara umum telah mendapatkan pekerjaan dengan baik. 

c. Besaran penghasilan (dalam Rupiah) 

 

Berdasarkan data tabel di atas, sebanyak 55,2% lulusan PAI 

dikatakan memperoleh penghasilan di atas rata-rata, dan 32,8% 

layak. Hanya sebanyak 6,9% lulusan masih berpenghasilan di bawah 

standar kesejahteraan, serta 5,2% tidak menjawab. 
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d. Lokasi tempat bekerja 

 

Dari tabel di atas, lulusan PAI paling banyak adalah bekerja di 

katergori lainnya, dalam hal ini adalah Instansi Pendidikan, baik itu 

sekolah maupun perguruan tinggi. Adapun sekolah dan perguruan 

tinggi yang di maksud adalah: 

No Nama Instansi 

1 SMP Puri Artha 

2 SDN MARGASARI 3- STITNUS 

3 Universitas singaperbangsa karawang 

4 SMPN 6 Karawang Barat 

5 SDN PURWASARI I DAN YAYASAN DAARUL QUR'AN KARAWANG 

6 SMPN 1 Klari 

7 SMK Sehati Karawang 

8 Al-Fathimiyah 

9 SDN Klari I 

10 SMPN 1 Lemahabang  

11 Yayasan Mentari ilmu 

12 Politeknik Kelautan dan Perikanan  

13 SMK TEXAR KLARI KARAWANG 

14 Al Irsyad Karawang 

15 SMPIT AL-JANNAH 

16 MTs 

17 KEMENAG 

18 UBP Karawang  

19 SMKN 1 Karawang 

20 Madrasah Aliah Swasta Nurul Hasby 

21 SDN Plawad VI 

22 SMP Negeri 2 Telagasari 

23 Yayasan Al-Hasby Nihayatul Amal  

24 YAYASAN AT-TAUBAH 

25 Politeknik Negeri Media Kreatif 
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26 SDN WADAS II 

27 MTs Al-Ichlash  

28 SMPIT BAITUL ILMI  

29 Mi Insan Kamil Pakisjaya 

 

e. Keeratan hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum (71,4%) 

lulusan PAI memiliki pekerjaan yang sangat erat kaitannya dengan 

bidang studi, sedangkan yang tidak memiliki hubungan sama sekali 

dengan bidang studi sangatlah kecil yakni hanya 1,8% dari seluruh 

lulusan. 

f. Tingkat pendidikan yang paling tepat untuk pekerjaan lulusan PAI 

 

Dari tabel di atas, tingkat Pendidikan yang tepat untuk 

pekerjaan lulusan PAI kebanyakan berpendapat seharusnya 

setingkat lebih tinggi yakni 56,9%, untuk tingkat yang sama 
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sebanyak 34,5%, dan yang berpendapat setingkat lebih rendah 

hanya 5,2%. 

g. Tingkat kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa saat lulus 

 

Berdasarkan data, pada saat lulus mahasiswa membutuhkan 

lebih tinggi kompetensi pada aspek pengembangan diri, etika, 

kerjasama tim, dan penggunaan teknologi informasi. Kompetensi 

keahlian berdasarkan bidang ilmu, Bahasa inggris, dan penggunaan 

teknologi informasi sudah cukup tinggi dikuasai oleh lulusan. 

h. Tingkat kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan saat lulus 
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Berdasarkan data, kompetensi yang diperlukan lulusan dalam 

pekerjaan adalah pengembangan diri, komunikasi, kerjasama tim, 

dan penggunaan teknologi informasi. 

i. Seberapa besar penekanan pada metode pembelajaran dilaksanakan 

di program studi 

 

Berdasarkan penelusuran, metode pembelajaran PAI perlu 

merealisasikan adanya kegiatan kerja lapangan, praktikum dan 

partisipasi dalam proyek riset.  Hal ini tentu menjadi tuntutan guna 

mempersiapkan mahasiswa dan lulusan yang siap terjun ke dunia 

kerja dan bersaing di kancah global. 

j. Mulai mencari kerja 
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Berdasakan data di atas, lulusan PAI yang mulai mencari 

pekerjaan baik sebelum lulus maupun setelah lulus kurang dari 

50%.  

k. Mencari kerja sebelum lulus 

 

Dari data di atas dapat diartikan bahwa sebanya 82,8% lulusan 

PAI belum mulai mencari pekerjaan sebelum mereka lulus. 

Sebanyak 6,9% lulusan telah mencari pekerjan 1-2 tahun sebelum 

lulus. Lulusan yang berusaha mencari pekerjaan 6 bulan – 1 tahun 

sebelum kelulusan sebanyak 5,2%. 

l. Mencari kerja setelah lulus 

 

Berdasarkan data, lulusan yang mencari kerja pada rentang 

satu tahun pertama kelulusan masih sedikit. Pada umumnya lulusan 

tidak langsung mencari pekerjaan setelah lulus. 
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m. Jumlah instansi/perusahaan yang dilamar melalui email atau surat 

elektronik 

 

 
 

Berdasarkan data di atas, lulusan PAI telah berusaha melamar 

pekerjaan ke instansi rata-rata 1-5 kali sebanyak 65,5%, 6-10 kali 

sebanyak 6,9%, dan lulusan yang tidak melamar ke instansi tertentu 

sebanyak 27,6%. 

n. Jumlah perusahaan yang merespon lamaran 

 

 

Berdasarkan data di atas, lamaran lulusan PAI yang respon 

oleh 1-5 instansi sebanyak 63,8%. Hal ini sejalan dengan data 

sebelumnya yang menunjukkan banyaknya instansi yang dilamar. 

Lamaran lulusan PAI yang tidak direspon oleh instansi sebanyak 

31%. 
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o. Jumlah perusahaan yang mengundang wawancara 

 

 
 

Masih berhubungan dengan data-data sebelumnya, lulusan PAI 

yang diundang wawancara oleh 1-5 instansi yang dilamar 

mendominasi yakni 65,5%. Dan 6-10 instansi sebnayk 1,7%. Sisanya 

lulusan PAI belum diundang untuk wawancara oleh instasi yang 

mereka lamar. 

p. Alasan Mengambil Pekerjaan yang Tidak Sesuai dengan Background 

Pendidkan 

 

Dari data di atas, sebanyak 34,9% lulusan PAI telah menjalani 

profesi yang sesuai dengan background Pendidikan, sedangkan 

sisanya mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan background 

Pendidikan dengan berbagai macam alasan pribadi seperti merasa 
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lebih secure, mendapat penghasilan yang lebih baik, prospek karir 

yang lebih baik, lebih dekat dengan rumah dan sebagainya. 

4. Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

a. Profil Lulusan 

Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

adalah sebagai pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK), peneliti, dan 

pengembang bahan ajar PAI yang berkepribadian baik, berpengetahuan 

luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan 

bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan 

dan keahlian. 

Berdasarkan evaluasi kurikulum dan tracer study, profil lulusan 

Program Studi Pendidikan Agama Islam dirumuskan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Profil Lulusan dan deskripsinya 
No Profil Lulusan 

(PL) 
Deskripsi Profil Lulusan 

PL1 Pendidik/Praktisi 
Pendidikan 

Sarjana pendidikan yang memiliki 
kemampuan kerja, penguasaan 
pengetahuan, kemampuan manajerial dan 
tanggung jawab sebagai pendidik dalam 
bidang mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam pada sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) 
dan rumpun bidang mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di madrasah (MI, 
MTs, MA/MAK) yang berkepribadian baik, 
berpengetahuan luas dan mutakhir 
dibidangnya serta mampu melaksanakan 
tugas dan bertanggung jawab berlandaskan 
ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan 
keahlian 

PL2 Asisten Peneliti 
Pendidikan 

Sarjana pendidikan yang memiliki 
kemampuan kerja, penguasaan 
pengetahuan, kemampuan manajerial dan 
tanggung jawab sebagai asisten peneliti 
dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang 
berkepribadian baik, berpengetahuan luas 
dan mutakhir dibidangnya serta mampu 
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melaksanakan tugas dan bertanggung 
jawab berlandaskan ajaran dan etika 
keislaman, keilmuan dan keahlian. 

PL3 Pengembang 
Bahan 
Ajar 

Sarjana pendidikan yang memiliki 
kemampuan kerja, penguasaan 
pengetahuan, kemampuan manajerial dan 
tanggung jawab sebagai pengembang bahan 
ajar dalam bidang Pendidikan Agama Islam 
pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK/MAK) yang berkepribadian 
baik, berpengetahuan luas dan mutakhir 
dibidangnya serta mampu melaksanakan 
tugas dan bertanggung jawab berlandaskan 
ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan 
keahlian 

PL4   
Dst    

 
b. Perumusan CPL  

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup Sikap, Pengetahuan dan 

Keterampilan (Umum dan Khusus) yang dinyatakan dalam rumusan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan Sikap dan Keterampilan 

Umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-PT). Rumusan Keterampilan Khusus dan 

Pengetahuan dirumuskan dan disepakati oleh Asosiasi Profesi APPKI. 
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Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi 

No Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
Sikap (S) 

S1 Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 
S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 
S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban 

berdasarkan Pancasila 
S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung 

jawab pada negara dan bangsa 
S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original 

orang lain 
S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
S11 Note: jika ada tambahan boleh ditambahkan  

Keterampilan Umum (KU) 
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya  

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun 
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No Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
deskripsi saintifikhasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi  

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan 
mengungahnya ke laman perguruan tinggi 

KU5 Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data  

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya  

KU7 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok serta melakukan supervisi dan evaluasi 
terhadap penyelesaian perkerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya  

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan 
mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 
kesahihan dan mencegah plagiasi 

S11 Note: jika ada tambahan boleh ditambahkan  
Keterampilan Khusus (KK) 

KKI Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan 
prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum 

KK2 Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam disekolah/madrasah secara baik dan 
tepat 

KK3 Mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
KK4 Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif pada Pendidikan Agama Islam di 

sekolah/madrasah 
KK5 Mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi 

dan/atau jurnal bereputasi 
KK6  Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan 
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No Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah 

KK7 Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan 
beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat 

KK8 Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di sekolah/madrasah, di komunitas akademik maupun dan di masyarakat 

KK9 Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara 
tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran 

KK10 Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan prosedur dan metodologi penelitian ilmiah untuk 
peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah 

KK11 Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri 
maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar 

KK12 Mampu menghafal ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis pendidikan 
 Pengetahuan (P) 

P1 Menguasai konsep teoretis tentang tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan 
pendidikan pada mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 

P2 Menguasai konsep teoretis tentang perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
P3 Menguasai konsep teoretis tentang pengembangan media, alat dan bahan ajar Pendidikan Agama Islam 
P4 Menguasai konsep teoretis tentang strategi dan pengembangan pembelajaran PAI 
P5 Menguasai konsep teoretis tentang kaidah penulisan jurnal nasional bereputasi 
P6 Menguasai konsep teoretis tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, 

penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama 
Islam) 

P7 Menguasai konsep teoritis tentang integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta 
komunikasi dalam pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 

P8 Menguasai konsep teoretis public speaking 
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No Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
P9 Menguasai konsep teoretis tentang penilaian proses dan penilaian hasil belajar PAI (Pendidikan Agama Islam); 

P10 Menguasai konsep teoretis tentang Metodologi Penelitian Pendidikan 
P11 Menguasai konsep teoretis tentang etika dan profesi guru 
P12 Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur’an-Hadits 

sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam) 
P13 Menguasai konsep teoretis tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) 

dan globalisasi 
P14 Menguasai konsep teoretis tentang dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil ‘alamin 
P15 Menguasai konsep teoretis tentang karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural 

untuk kepentingan pembelajaran 
P16 Menguasai konsep teoretis tentang filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan ePAIris dalam 

penyelenggaraanpendidikan dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 
P17  Menguasai konsep teoretis tentang instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai 

bagian dari tugas pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 
P18 Menguasai konsep teoretis tentang teori belajar dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 

 

c. Matrik hubungan CPL denagn Profil Lulusan 

Keterkaitan antara Capaian Pembelajaran dengan Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Matrik hubungan Profil & CPL Prodi 

CPL Prodi PL1 PL2 PL3 PL4 
Sikap 

S1 Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 
√ √ √ √ 
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S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etika √ √ √ √ 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan berperadaban berdasarkan Pancasila √ √ √ √ 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa √ √ √ √ 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan original orang lain 

√ √ √ √ 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 
dan lingkungan 

√ √ √ √ 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
√ √ √ √ 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
√ √ √ √ 

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri 
√ √ √ √ 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
√ √ √ √ 

Dst  
√ √ √ √ 

Keterampilan Umum 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya  

√ √ √ √ 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
√ √ √ √ 
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KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi 
saintifikhasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi  

√ √  √ 

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian di atas dalam bentuk skripsi atau laporan 
tugas akhir dan mengungahnya ke laman perguruan tinggi 

√ √   

KU5 Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 
bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data  

√ √  √ 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya  

√ √ √ √ 

KU7 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok serta melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian perkerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya  

√ √   

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

√  √ √ 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

√ √  √ 

Dst   √ √  √ 

Keterampilan Khusus 
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KKI Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam 
pengembangan kurikulum 

√  √ √ 

KK2 Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
disekolah/madrasah secara baik dan tepat 

√ √  √ 

KK3 Mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam 

√    

KK4 Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif pada 
Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah 

 √   

KK5 Mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam 
laman perguruan tinggi dan/atau jurnal bereputasi 

√ √ √ √ 

KK6  Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks 
pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian secara efektif dan 
berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah 

  √ √ 

KK7 Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan kemampuan beragama dalam kehidupan nyata di 
sekolah/madrasah dan di masyarakat 

    

KK8 Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah, di komunitas 
akademik maupun dan di masyarakat 

    

KK9 Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk 
keperluan pembelajaran 

    

KK10 Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan prosedur dan metodologi 
penelitian ilmiah untuk peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
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di sekolah/madrasah 
KK11 Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian 

secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri 
sebagai pendidik sejati dan pembelajar 

    

KK12 Mampu menghafal ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis pendidikan     
Pengetahuan 

P1 Menguasai konsep teoretis tentang tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian 
dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama 
Islam) 

√ √ √ √ 

P2 Menguasai konsep teoretis tentang perangkat pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam 

√ √ √ √ 

P3 Menguasai konsep teoretis tentang pengembangan media, alat dan bahan ajar 
Pendidikan Agama Islam 

√ √  √ 

P4 Menguasai konsep teoretis tentang strategi dan pengembangan pembelajaran PAI √ √   

P5 Menguasai konsep teoretis tentang kaidah penulisan jurnal nasional bereputasi √ √ √ √ 

P6 Menguasai konsep teoretis tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam 
perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran 
dan pengelolaan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 

    

P7 Menguasai konsep teoritis tentang integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan 
dan/atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran PAI (Pendidikan Agama 
Islam) 

    

P8 Menguasai konsep teoretis public speaking     
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P9 Menguasai konsep teoretis tentang penilaian proses dan penilaian hasil belajar PAI 
(Pendidikan Agama Islam); 

    

P10 Menguasai konsep teoretis tentang Metodologi Penelitian Pendidikan     

P11 Menguasai konsep teoretis tentang etika dan profesi guru     

P12 Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir 
keilmuan Al-qur’an-Hadits sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam) 

    

P13 Menguasai konsep teoretis tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan 
kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi 

    

P14 Menguasai konsep teoretis tentang dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan 
lil ‘alamin 

    

P15 Menguasai konsep teoretis tentang karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 
psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran 

    

P16 Menguasai konsep teoretis tentang filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, 
psikologis, dan ePAIris dalam penyelenggaraanpendidikan dan pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) 

    

P17  Menguasai konsep teoretis tentang instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan 
dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran PAI (Pendidikan Agama 
Islam) 

    

P18 Menguasai konsep teoretis tentang teori belajar dan pembelajaran PAI (Pendidikan 
Agama Islam) 
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5. Penentuan Bahan Kajian 

a. Gambaran Body of Knowledge (BoK) 

Kode Kelompok Bahan Kajian 
BK-1 Studi Keislaman 
BK-2 Pedagogik 
BK-3 Pendidikan Islam 
BK-4 Profesionalitas Guru 
BK-5 Literasi Digital 
BK-6 Pengembangan Diri 
BK-7 Kompetensi Sosial 
BK-8 Humaniora 
BK-9 Karakter Islami 

 
Tabel 4. Bahan kajian berdasarkan CPL Prodi 

CPL Prodi Bahan Kajian 
 BK-

1 
BK-

2 
BK-

3 
BK-

4 
BK-

5 
BK-

6 
BK-

7 
BK-

8 
Sikap (S)         

S1 Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius 

        

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 

        

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban 
berdasarkan Pancasila 

        

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah         
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CPL Prodi Bahan Kajian 
 BK-

1 
BK-

2 
BK-

3 
BK-

4 
BK-

5 
BK-

6 
BK-

7 
BK-

8 
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 
negara dan bangsa 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original 
orang lain 

        

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan 

        

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara 

        

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik         

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 
bidangnya secara mandiri 

        

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan 

        

Dst           

Keterampilan Umum (KU) 
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya  

        

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur         
KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
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CPL Prodi Bahan Kajian 
 BK-

1 
BK-

2 
BK-

3 
BK-

4 
BK-

5 
BK-

6 
BK-

7 
BK-

8 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi 
saintifikhasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi  

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengungahnya 
ke laman perguruan tinggi 

        

KU5 Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data  

        

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 
dengan pembimbing, kolega, dan sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya  

        

KU7 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaian perkerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah tanggung jawabnya  

        

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok 
kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri 

        

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 
dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
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CPL Prodi Bahan Kajian 
 BK-

1 
BK-

2 
BK-

3 
BK-

4 
BK-

5 
BK-

6 
BK-

7 
BK-

8 
dan mencegah plagiasi 

Dst          
KeteraPAIan Khusus (KK) 
KKI Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur 
dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum 

        

KK2 Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam disekolah/madrasah secara baik 
dan tepat 

        

KK3 Mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

        

KK4 Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif 
dan inovatif pada Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah 

        

KK5 Mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi 
yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan/atau 
jurnal bereputasi 

        

KK6  Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi 
informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan 
implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya 
guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah 

        

KK7 Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan 
peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan 
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CPL Prodi Bahan Kajian 
 BK-

1 
BK-

2 
BK-

3 
BK-

4 
BK-

5 
BK-

6 
BK-

7 
BK-

8 
beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan 
di masyarakat 

KK8 Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 
dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah, di komunitas akademik maupun 
dan di masyarakat 

        

KK9 Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan 
hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat, 
serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan 
pembelajaran 

        

KK1
0 

Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan 
prosedur dan metodologi penelitian ilmiah untuk 
peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
di sekolah/madrasah 

        

KK1
1 

Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan 
keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri 
maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai 
pendidik sejati dan pembelajar 

        

KK1
2 

Mampu menghafal ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis 
pendidikan 

        

Pengetahuan (P) 
P1 Menguasai konsep teoretis tentang tujuan, isi, pengalaman 

belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan 
pada mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 
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CPL Prodi Bahan Kajian 
 BK-

1 
BK-

2 
BK-

3 
BK-

4 
BK-

5 
BK-

6 
BK-

7 
BK-

8 
P2 Menguasai konsep teoretis tentang perangkat pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 
        

P3 Menguasai konsep teoretis tentang pengembangan media, 
alat dan bahan ajar Pendidikan Agama Islam 

        

P4 Menguasai konsep teoretis tentang strategi dan 
pengembangan pembelajaran PAI 

        

P5 Menguasai konsep teoretis tentang kaidah penulisan jurnal 
nasional bereputasi 

        

P6 Menguasai konsep teoretis tentang teknologi informasi dan 
komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, 
penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan 
pengelolaan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 

        

P7 Menguasai konsep teoritis tentang integrasi teknologi, 
pedagogi, muatan keilmuan dan/atau keahlian, serta 
komunikasi dalam pembelajaran PAI (Pendidikan Agama 
Islam) 

        

P8 Menguasai konsep teoretis public speaking         
P9 Menguasai konsep teoretis tentang penilaian proses dan 

penilaian hasil belajar PAI (Pendidikan Agama Islam); 
        

P10 Menguasai konsep teoretis tentang Metodologi Penelitian 
Pendidikan 

        

P11 Menguasai konsep teoretis tentang etika dan profesi guru         
P12 Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, 

struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur’an-Hadits sebagai 
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CPL Prodi Bahan Kajian 
 BK-

1 
BK-

2 
BK-

3 
BK-

4 
BK-

5 
BK-

6 
BK-

7 
BK-

8 
sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam) 

P13 Menguasai konsep teoretis tentang filsafat pancasila, 
kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan 
globalisasi 

        

P14 Menguasai konsep teoretis tentang dasar-dasar keislaman 
sebagai agama rahmatan lil ‘alamin 

        

P15 Menguasai konsep teoretis tentang karakteristik peserta 
didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk 
kepentingan pembelajaran 

        

P16 Menguasai konsep teoretis tentang filosofis, yuridis, historis, 
sosiologis, kultural, psikologis, dan ePAIris dalam 
penyelenggaraanpendidikan dan pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) 

        

P17  Menguasai konsep teoretis tentang instrumentasi, dan 
praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian 
dari tugas pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 

        

P18 Menguasai konsep teoretis tentang teori belajar dan 
pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) 
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b. Deskripsi Bahan Kajian 

Setelah dtentukan bahan kajian maka selanjutnya diberikan penjelasan untuk masing-masing bahan kajian 

sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Bahan Kajian (BK) 
Kode Bahan Kajian (BK) Deskripsi Bahan Kajian 
BK-1 Studi Keislaman Bahan Kajian yang berisi tentang konsep-konsep ilmu agama Islam yang meliputi 

aspek-aspek Tafsir Al Qur’an dan syarah Hadits, aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah 
dengan berbagai cabangnya serta pendapat para ulama dari berbagai macam madzhab, 
termasuk sejarah perkembangan hukum dan ijtihad, dan sejarah kebudayaan Islam.  

BK-2 Pedagogik Bahan kajian tentang konsep-konsep ilmu mendidik dan landasan pendidikan, baik 
konsepsi secara umum maupun konsepsi pendidikan menurut persepsi Islam, serta 
analisis teori dan pandangan klasik dan modern tentang teori dan praktek pendidikan. 

BK-3 Pendidikan Islam Bahan kajian tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, 
proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam, pembiayaan, pengelolaan 
administrasi, evaluasi pendidikan Islam serta membahas tentang isu-isu Kontemporer 
pendidikan Islam.  

BK-4 Profesionalitas Guru Bahan kajian tentang pemahaman dan penerapan tentang landasan kependidikan, teori 
belajar, metode pembelajaran, penggunaan dan pengembangan media, alat dan sumber 
dalam pembelajaran, pengorganisasian program pembelajaran, dan evaluasi dalam 
pembelajaran agar mahasiswa PAI dapat menumbuhkan kepribadian peserta didik, 
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 
Standar Nasional Pendidikan. 

BK-5 Literasi Digital Bahan kajian yang menjelaskan tentang prinsip dasar pengembangan literasi digital, 
berbagai fitur pada teknologi digital, mengakses dan mengelola (menyaring, 
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6. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan bobot sks 

menganalisis, mengevaluasi dan mengintegrasikan) informasi digital secara efektif 
untuk membuat dan membangun pengetahuan baru, berkomunikasi dengan orang lain 
dan berperan aktif dalam masyarakat global. 

BK-6 Pengembangan Diri Bahan kajian tentang tujuan, fungsi, langkah-langkah, model program pengembangan 
diri dan cara pengembangan diri untuk membekali mahasiswa PAI agar mampu 
mengembangkan dirinya serta mengembangkan potensi peserta didiknya. 
 

BK-7 Kompetensi Sosial Bahan kajian tentang konsep, indikator serta urgensi kompetensi sosial guru PAI baik 
menggunakan teori secara umum maupun dilandaskan pada ayat Al Quran dan Hadits  
agar dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa PAI sebagai bagian dari masyarakat 
untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 
tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

BK-8 Humaniora Bahan kajian yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan yang mencakup studi agama, filsafat, seni, sejarah, dan ilmu-ilmu bahasa.  

BK-9 Karakter Islami Bahan kajian tentang konsep karakter islami , urgensinya, serta tahapan terbentuknya 
karakter Islami agar mahasiswa PAI memiliki karakter Islami dan mampu membentuk 
karakter Islami dalam diri peserta didik.  
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No MK 

CPL Sikap CPL Pengetahuan CPL 
Keteram

pilan 
Khusus 

CPL Keterampilan Umum 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

S
7 

S
8 

S
9 

S1
0 

S1
11 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

K
K
1 

K
K
2 

K
K
3 

K
K
4 

K
K
5 

K
K
6 

K
U
1 

K
U
2 

K
U
3 

K
U
4 

K
U
5 

K
U
6 

K
U
7 

K
U
8 

K
U
9 

K
U
1
0 

Semester-1 
1 Pendidikan 

Kewarganegaraan 
                                

2 Bahasa Inggris                                 

3 Al-Tilawah wa al-Kitabah                                 

4 Ulum al- Hadits                                 

5 Ilmu Fikih                                 

6 Pengantar Studi Islam                                 

7 Bahasa Arab                                 

8 Dasar-dasar Pendidikan 
Islam 

                                

9 Pengantar Literasi Digital                                 

10 Filsafat Ilmu                                 

Semester-2 
1 Bahasa Indonesia                                 
2 Pancasila                                 

3 Budaya Bangsa                                 
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4 Bimbingan Ibadah                                 

5 Ulum al-Qur'an                                 

6 Pendidikan 
Kepramukaan 

                                

7 Sejarah Peradaban 
Islam 

                                

8 Artificial Intelligence 
dan Data Analytics 

                                

9 Ilmu Kalam                                 

10 Moderasi Beragama* 
(P) 

                                

11 Psikologi Agama* (P)                                 

Semester-3 
1 Kepemimpinan 

Pendidikan Islam 
                                

2 Akhlak Tasawuf                                 

3 Ilmu Pendidikan 
Islam 

                                

4 Sejarah Pendidikan 
Islam 

                                

5 Kebijakan PAI                                 

6 Psikologi Pendidikan                                 

7 Pendidikan Keluarga                                 

8 Penjaminan Mutu 
Pendidikan 

                                

9 Blockchain dan Cloud 
Computing 

                                

10 Nahwu Sharaf * (P)                                 



 
 

 

44 
 

11 Qiraat al-Kutub * (P)                                 

Semester-4 
1 Filsafat Pendidikan 

Islam 
                                

2 Karya Tulis Ilmiah                                 

3 Kapita Selekta 
Pendidikan 

   


  
                                  

4 Hadits Tarbawi                                 

5 Tafsir Tarbawi                                        
6 Pendidikan Anti 

Korupsi 
                                

7 Sosiologi Pendidikan 
Islam 

                                

8 Materi PAI                                  

9 Final Projek Literasi 
Digital 

                                

Semester-5 
1 Supervisi Pendidikan                                 

2 Media Pembelajaran 
PAI 

                                

3 Strategi 
Pembelajaran PAI 

                                        

4 Model Pembelajaran 
PAI 

                                        

5 Evaluasi 
Pembelajaran PAI 

 
  

 
 

                                   

6 Bimbingan dan 
Konseling 
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7 Administrasi 
Pembelajaran PAI 

                                

8 Penyusunan Bahan 
Ajar 

                                

9 Pengembangan 
Budaya dan Seni 
dalam PAI 

                                

Semester-6 
1 Pengelolaan Kelas                                 

2 Metodik Khusus PAI                                 

3 Penelitian Tindakan 
Kelas 

                                

4 Teknologi Pendidikan                                 
5 Psikologi 

Perkembangan 
Peserta Didik 

                                

6 Pengembangan 
Kurikulum 

                                

7 Kuliah Kerja Nyata                                 

8 Metode Penelitian 
Pendekatan Kualitatif 

                                

9 Microteaching                                 

Semester-7 
1 Etika Profesi 

Keguruan 
                                

2 Perbandingan Model 
Pendidikan Global 

                                

3 Kewirausahaan                                 
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4 Statistika Pendidikan                                 

5 Metode Penelitian 
Pendekatan 
Kuantitatif 

                                

6 Manajemen 
Pendidikan Islam 
*(P) 

                                

7 Mashail Fiqhiyah*(P)                                 

8 Public Speaking                                 

9 Pengenalan 
Lapangan 
Persekolahan (PLP) 

                                

Semester-8 
1 Skripsi                                 

2                                  
3                                  
 

Tabel 6. Matrik CPL dan Mata kuliah Baru**) 
**) Gunakan MS Excel jika diperlukan 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran 
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No Kode MK Nama MK 
Beberapa butir CPL yg 

dibebankan pd MK 
Bahan Kajian: 

Materi Pembelajaran 

Estimasi waktu 
(jam) Bobot 

sks Teori Praktek 

1 USK61304 
Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Sikap:   
Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
peradaban berdasarkan 
Pancasila. Berperan sebagai 
warga negara yang bangga dan 
cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa, Taat hukum dan disiplin 
dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara 
Ketrampilan Umum: 
Mampu bertanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya 
 
Ketrampilan Khusus:  
Pengetahuan: 

Bahan Kajian: 
Kewarganegaraan (Kwn) 
pada dasarnya membahas 
tentang ke-Indonesiaan 
yakni: menjadi warga negara 
yang berkepribadian 
Indonesia, membangun 
rasa kebangsaan dan 
mencintai tanah air 
Indonesia, dengan demikian 
akan dapat menjadi warga 
negara yang baik dan 
terdidik ( Smart and good 
citizen) dalam kehidupan 
masyarakat, bangsa dan 
negara yang demokratis 
 
 
Materi Pembelajaran: 
Esensi dan Urgensi Identitas 
Nasional serta Dinamika dan 
Tantangannya, Urgensi 
Integrasi Nasional dan 
tantangannya, Nilai dan 

2 
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 Norma Konstitusional UUD 
RI 1945 serta Dinamika dan 
Tantangan Konstitusi, 
Kewajiban dan Hak Negara 
dan Warga Negara dan 
Tantangannya, Hakikat, 
Instrumentasi dan Praksis 
Demokrasi Indonesia 
Berlandaskan Pancasila dan 
UUD 1945, Hak Asasi 
Manusia, Dinamika dan 
Tantangan Penegakan 
Hukum yang Berkeadilan di 
Indonesia, Dinamika dan 
Tantangan Wawasan 
Nusantara 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

2 USK61206  Bahasa Inggris 

SIKAP: 
Menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain; 
bekerja sama dan memiliki 
kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
lingkungan; menginternalisasi 

Bahan Kajian: 
Kemampuan Dasar Umum 
Pendidikan 
Pembelajaran Matematika 
Penelitian dan Publikasi 
 
Materi Pembelajaran: 
Tata-bahasa Bahasa Inggris 
Komunikasi secara oral 
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nilai, norma, dan etika akademik 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu  mengimpuletemntasikan  
ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora; 
yang sesuai dengan bidang 
keahliannya; mampu 
menunjukkan kinerja mandiri, 
bermutu, dan terukur; mampu 
memelihara dan 
mengembangkan jaringan kerja 
dengan pembimbing, kolega, 
sejawat baik di dalam maupun di 
luar lembaganya; Mampu 
melakukan proses evaluasi diri 
terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
PENGETAHUAN: 
Mampu menjelaskan unsur-unsur 
kalimat dan membuat kalimat 
yang baik dan benar sesuai 
dengan tata bahasa baku bahasa 
Inggris; Mampu menjelaskan 

Komunikasi secara tertulis 
Terjemahan teks/naskah 
Publikasi karya ilmiah 
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unsur-unsur paragraf dan 
mengembangkan gagasan/ide 
dalam bentuk paragraf; Mampu 
menjelaskan faktor-faktor yang 
membuat presentasi bagus. 

Estimasi waktu (jam) 135 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

3 USK61202 Bahasa Indonesia 

Sikap: 
Menginternalisasi nilai, norma, 
dan etika akademik 
Ketrampilan Umum: 
Mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi Mampu 
menerapkan pemikiran logis, 
kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan 
atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya; 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menjelaskan dan/atau 
memberikan contoh sistematika, 

Bahan Kajian: 
Mata kuliah Bahasa 
Indonesia merupakan mata 
kuliah yang bertujuan untuk 
membekali mahasiswa 
dalam kemampuan 
memahami dan 
menggunakan bahasa 
Indonesia dalam komunikasi 
tulis ilmiah. Mata kuliah ini 
mengajarkan kepada 
mahasiswa tentang ragam 
komunikasi tulis secara baku 
berdasarkan tata bahasa 
baku bahasa Indonesia dan 
ejaan bahasa Indonesia. 
Tujuan akhir dari mata 
kuliah ini adalah mahasiswa 
mampu menuliskan beragam 
komunikasi tulis secara baku 
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formulasi bahasa Indonesia yang 
digunakan dalam KTI dengan 
memperhatikan kaidah 
gramatika, PUEBI, dan KBBI; 
Pengetahuan: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam penyusunan KTI 
bagian pendahuluan dengan 
menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 
 
 

khususnya dalam penulisan 
karya tulis ilmiah 
Materi Pembelajaran: 
Menjelaskan tentang 
kedudukan dan fungsi 
bahasa sebagai alat 
komunikasi, integrasi, 
adaptasi, serta alat kontrol 
sosial. 

Estimasi waktu (jam) 135 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

4 USK61303 Pancasila 

Sikap: 
Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
peradaban berdasarkan 
Pancasila. Berperan sebagai 
warga negara yang bangga dan 
cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa, Taat hukum dan disiplin 
dalam kehidupan bermasyarakat 

Bahan Kajian: 
Mengulas terkait Pendidikan 
Pancasila;  Pancasila Dalam 
Arus Sejarah Bangsa 
Indonesia;  Pancasila Sebagai 
Dasar Negara Republik 
Indonesia;  Pancasila Sebagai 
Ideologi Negara Republik 
Indonesia 
 
Materi Pembelajaran: 
Pengantar Pendidikan 
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Ketrampilan Umum: 
Mampu bertanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya 
Ketrampilan Khusus: 
Pengetahuan: 
Memahami hakikat Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam 
mengembangkan kemampuan 
utuh sarjana atau propesional 
dan urgensinya untuk masa 
depan bangsa; Menguasai 
substansi pendidikan 
kewarganegaraan untuk memiliki 
kepribadian Indonesia , 
membangun rasa kebangsaan dan 
mencintai tanah air, sehingga 
menjadi warga negara yang baik 
dan terdidik (smart and good 
citizen) dalam kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara 
yang demokratis. 

Pancasila;  Pancasila Dalam 
Arus Sejarah Bangsa 
Indonesia;  Pancasila Sebagai 
Dasar Negara Republik 
Indonesia;  Pancasila Sebagai 
Ideologi Negara Republik 
Indonesia 

Estimasi waktu (jam) 135 - 
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Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

5 USK61207 Budaya Bangsa 

Sikap: 
Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
peradaban berdasarkan 
Pancasila. Berperan sebagai 
warga negara yang bangga dan 
cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa, Taat hukum dan disiplin 
dalam kehidupan bermasyarakat 
Ketrampilan Umum: 
Mampu bertanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya 
Ketrampilan Khusus: 
Pengetahuan: 
Menguasai aplikasi konsep 
kewarganegaraan, untuk 
menjadikan warga negara yang 
baik yang mampu mendukung 

Bahan Kajian: 
Gambaran menjadi warga 
negara yang berkepribadian 
Indonesia yang berpancasila 
, demi membangun 
Rasa kebangsaan dan 
mencintai tanah air 
Indonesia, dengan demikian 
akan dapat menjadi warga 
negara yang baik dan 
terdidik ( Smart and good 
citizen) dalam kehidupan 
masyarakat, bangsa dan 
negara yang demokratis 
 
Materi Pembelajaran: 
Pengantar Pendidikan 
Pancasila;  Pancasila Dalam 
Arus Sejarah Bangsa 
Indonesia;  Pancasila Sebagai 
Dasar Negara Republik 
Indonesia;  Pancasila Sebagai 
Ideologi Negara Republik 
Indonesia  
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bangsa dan negara, warga negara 
yang demokratis yaitu warga 
negara yang cerdas, berkeadaban 
dan dan bertanggung jawab bagi 
kelangsungan hidup negara 
Indonesia dalam mengamalkan 
kemampuan ilmu pengetahun, 
teknologi dan seni yang 
dimilikinya Memahami 
kontribusi kewarganegaraan 
dalam membentuk tata sikap dan 
tata nilai: menghargai ke-
bhinekaan, mampu bekerjasama, 
memiliki sifat amanah, kepekaan 
social dan kecintaan yang tinggi 
terhadap masyarakat, bangsa dan 
negara Indonesia 
 

Estimasi waktu (jam)  - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

6 USK61648 Kewirausahaan 

Sikap: 
Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
peradaban berdasarkan 
Pancasila. Berperan sebagai 
warga negara yang bangga dan 

Bahan Kajian:  
membahas tentang konsep-
konsep kewirausahaan, 
definisi kewirausahaan, 
jenis-jenis kewirausahaan, 
nilai-nilai dan perilaku 
kewirausahaan, berbagai 
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cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa, Taat hukum dan disiplin 
dalam kehidupan bermasyarakat 
Ketrampilan Umum: 
Mampu bertanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya 
Ketrampilan Khusus: 
Mahasiswa mampu bekerja 
secara efektif, baik secara 
individu maupun dalam 
kelompok, dan mampu 
menciptakan.ide-ide kreatif 
dalam praktek kewirausahaan. 
Pengetahuan: 
Memiliki pemahaman teori dasar 
kewirausahaan dan kemampuan 
menganalisis teori teori 
kewirausahaan Memiliki 
pemahaman tentang tantangan, 
kesempatan, dan peluang usaha, 

teori tentang kewirausahaan, 
ide dan peluang, kreativitas, 
inovasi, perencanaan usaha, 
factor-faktor pemicu 
kewirausahaan, model 
proses kewirausahaan, ciri-
ciri dan fungsi wirausaha 
dan kompetensi wirausaha. 
Penyusunan rencana usaha 
dan mengiplentasikannya 
 
Materi Pembelajaran: 
Motivasi kosep, hakekat, 
tahapan, dan karakteristik 
kewirausaan., Strategi 
menciptakan dan 
menangkap peluang usaha, 
Produksi, strategi 
pemasaran, Perijinan, dan 
kuangan, Bussiness Planing, 
dan praktek kewirausahaan 
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serta memahami strategi 
menangkap peluang usaha 
Memiliki kemampuan untuk 
Menciptakan ide kreatif dan 
inovatif 

Estimasi waktu (jam) 45 45  
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

7 USK61649 Karya Tulis Ilmiah 

Sikap: 
Menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  
    pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu memecahkan masalah 
iptek dibidang pendidikan agama 
islam melalui gagasanyang 
sistematis dan ilmiah  

Bahan Kajian: 
Mata kuliah ini berisi teori 
dan praktek penulisan karya 
ilmiah yang dimulai dari 
hakekat dan konsep karya 
ilmiah, jenis dan ciri karya 
ilmiah, anatomi atau bagian-
bagian karya tulis ilmiah, 
kaidah dan etika dalam 
penulisan karya ilmiah, 
penggunaan bahasa dalam 
karya tulis ilmiah, teknik 
penulisan atau tata tulis 
karya ilmiah, langkah-
langkah penulisan karya 
tulis ilmiah, pola-pola 
wacana penyajian tulisan 
ilmiah, teknik 
mempresentasikan karya 
tulis ilmiah, 
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Pengetahuan: 
Menguasai prinsip dan konsep 
penyusunan dan implementasi 
penulisan ilmiah 

aneka kesalahan dalam 
penulisan karya tulis ilmiah, 
dan sumber-sumber 
penulisan karya 
ilmiah 
Materi Pembelajaran: 
hakekat dan konsep karya 
ilmiah, jenis dan ciri karya 
ilmiah, anatomi atau bagian-
bagian karya tulis ilmiah, 
kaidah dan etika dalam 
penulisan karya ilmiah, 
penggunaan bahasa dalam 
karya tulis ilmiah, teknik 
penulisan atau tata tulis 
karya ilmiah, langkah-
langkah penulisan karya 
tulis ilmiah, pola-pola 
wacana penyajian tulisan 
ilmiah, teknik 
mempresentasikan karya 
tulis ilmiah, aneka kesalahan 
dalam penulisan karya tulis 
ilmiah, dan sumber-sumber 
penulisan karya 
ilmiah 
 



 
 

 

58 
 

Estimasi waktu (jam) 137 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

8 USK61605 KKN 

Sikap: 
Berperan sebagai warga negara 
yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu, dan terukur 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu mengimplementasikan 
ilmu dan berbaur dengan 
masyarakat dengan komptensi 
yang dimiliki  
Pengetahuan: 
Mampu menguasai dan 
mengaplikasi ilmu yang ketahui 
secara baik dan terstruktur 
 

Bahan Kajian: 
Mata kuliah ini mencakup 
penjelasan tentang mengenai 
pokok bahasan yang harus 
dikuasai mahasiswa sebelum 
mengikuti kegiatan di lokasi 
KKN.  
Materi Pembelajaran: 
Materi yang dberikan sesuai 
bidang keilmuan akan 
diberikan dalam pembekalan 
fakultas yang meliputi 
bidang kompetensi program 
studi / jurusan dalam 
menghadapi berbagai 
permasalahan masyarakat di 
dilokasi KKN yang 
dituangkan Dalam program 
keilmuan. Mahasiswa juga 
diharapkan bisa 
berkolaborasi dengan 
jurusan lain untuk membuat 
program multidisiplin dalam 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada di 
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masyarakat 
Estimasi waktu (jam) 90 50 

Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

9 USK61208 
Pengantar Literasi 

Digital 

Sikap: 
Menginternalisasi semangat 
kemandirian, keuangan, dan 
kewirausahaan 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan      teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya     berdasarkan 
kaidah, tata cara dan etika ilmiah 
dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan,  desain atau kritik 
seni 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu dalam dalam 
menemukan, menggunakan, dan 
menyebarluaskan informasi yang  
tiga kemampuan yang berupa  
kompetensi pemanfaatan 
teknologi, memaknai dan 
memahami konten digital serta 

Bahan Kajian: 
Cara memanfaatkan 
teknologi dalam 
menemukan, menggunakan, 
dan menyebarluaskan 
informasi dengna  tiga 
kemampuan yang berupa  
kompetensi pemanfaatan 
teknologi, memaknai dan 
memahami konten digital 
serta menilai kredibilitasnya, 
meneliti dan 
mengkomunikasikan dengan 
alat yang tepat. 
Materi Pembelajaran: 
Social Networking, 
ansliteracy, Maintaining 
Privacy, Managing Digital 
Identity, Creating Content, 
Organising and Sharing 
Content, Reusing/ 
Repurposing Content, 
Filtering and Selecting 
Content, Self Broadcasting 
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menilai kredibilitasnya, meneliti 
dan mengkomunikasikan dengan 
alat yang tepat 
Pengetahuan: 
Mampu mengelaborasi dan 
mengimpelemteasikan hal yang 
terkait dengan Social Networking, 
ansliteracy, Maintaining Privacy, 
Managing Digital Identity, 
Creating Content, Organising and 
Sharing Content, Reusing/ 
Repurposing Content, Filtering 
and Selecting Content, Self 
Broadcasting 

Estimasi waktu (jam) 94  
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

10 USK61209 
Artificial 

Intelligence dan 
Data Analytics 

Sikap: 
Menginternalisasi semangat 
kemandirian, keuangan, dan 
kewirausahaan 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan      teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan 

Bahan Kajian: 
Artificial Intelligence atau 
kecerdasan buatan 
merupakan proses 
memodelkan cara berpikir 
manusia.AI diyakini akan   
membantu manusia untuk 
belajar dengan lebih baik 
dan mencapai tujuan 
pendidikan dengan lebih 
efektif. Dalam matakuliah ini 

   



 
 

 

61 
 

keahliannya     berdasarkan 
kaidah, tata cara dan etika ilmiah 
dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni 
Ketrampilan Khusus: 
Pengetahuan: 
 

mahasiswa akan 
mempelajari penerapannya 
dalam dunia Pendidikan. 
 
Materi Pembelajaran: 
- Pengertian Artificial 

Intelligence dan Data 
Analytics 

- Peran Artificial 
Intelligence dan Data 
Analytics dalam 
Pendidikan 

- Penerapan AI dan ata 
Analysis  dalam 
Pendidikan 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

11 USK61210 
Blockchain dan 

Cloud Computing 

Sikap: 
Menginternalisasi semangat 
kemandirian, keuangan, dan 
kewirausahaan 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan      teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 

Bahan Kajian:  
Blockchain sangat luas dan 
sangat tepat diterapkan di 
zaman saat ini.  Cloud 
computing dapat menjadi 
alternatif yang penting untuk 
lingkungan pendidikan saat 
ini. Dengan penerapan 
Blockchain dan Cloud 
computing yang sangat 
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nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya     berdasarkan 
kaidah, tata cara dan etika ilmiah 
dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan,  desain atau kritik 
seni 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan langkah-
langkah pengembangan keilmuan 
dan keprofesian secara 
berkelanjutan, mandiri maupun 
kolektif dalam kerangka 
mewujudkan diri sebagai 
pendidik sejati dan pembelajar 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah dalam 
mengembangkan pemikiran 
kritis, logis, kreatif, inovatif dan 
sistematis serta memiliki 
keingintahuan intelektual untuk 
memecahkan masalah pada 
tingkat individual dan kelompok 
dalam komunitas akademik dan 
non akademik 

optimal, akan memberikan 
banyak manfaat  
Materi Pembelajaran: 
- Pengertian dan 

Manfaat  Blockchain 
dan Cloud computing 

- Blockchain dan Cloud 
computing daam 
dunia pendidikan 

Estimasi waktu (jam) 140 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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12 USK61211 
Final Projek 

Literasi Digital 

Sikap: 
Menginternalisasi semangat 
kemandirian, keuangan, dan 
kewirausahaan 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan      teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya     berdasarkan 
kaidah, tata cara dan etika ilmiah 
dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan,  desain atau kritik 
seni 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu dalam dalam 
menemukan, menggunakan, dan 
menyebarluaskan informasi yang  
tiga kemampuan yang berupa  
kompetensi pemanfaatan 
teknologi, memaknai dan 
memahami konten digital serta 
menilai kredibilitasnya, meneliti 
dan mengkomunikasikan dengan 
alat yang tepat 

Bahan Kajian: 
Cara memanfaatkan 
teknologi dalam 
menemukan, menggunakan, 
dan menyebarluaskan 
informasi dengna  tiga 
kemampuan yang berupa  
kompetensi pemanfaatan 
teknologi, memaknai dan 
memahami konten digital 
serta menilai kredibilitasnya, 
meneliti dan 
mengkomunikasikan dengan 
alat yang tepat. 
Materi Pembelajaran: 
Social Networking, 
ansliteracy, Maintaining 
Privacy, Managing Digital 
Identity, Creating Content, 
Organising and Sharing 
Content, Reusing/ 
Repurposing Content, 
Filtering and Selecting 
Content, Self Broadcasting 
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Pengetahuan: 
Mampu mengelaborasi dan 
mengimpelemteasikan hal yang 
terkait dengan Social Networking, 
ansliteracy, Maintaining Privacy, 
Managing Digital Identity, 
Creating Content, Organising and 
Sharing Content, Reusing/ 
Repurposing Content, Filtering 
and Selecting Content, Self 
Broadcasting 

Estimasi waktu (jam) 140 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

13 FAI61601 
Pengantar Studi 

Islam 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious, 
Menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat   
atau temuan orisinal orang lain    
Ketrampilan Umum:  
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 

Bahan Kajian:  
PSI didesain menyiapkan 
sarjana muslim yang cakap 
dalam hal akademik dan 
interaktif terhadap 
masyarakat dengan 
wawasan Islam yang 
dimilikinya 
Materi Pembelajaran: 
Konsep umum pengantar 
studi Islam, obyek kajiannya, 
Islam dalam lintas sejarah, 
al-Quran dan Hadis sebagai 
sumber kajian Islam, 
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dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Kemampuan membuat dokumen 
hukum Islam untuk 
menyelesaikan persoalan-
persoalan hukum Islam dan 
hukum keluarga Islam, 
Kemampuan menerapkan teori 
dan metode hukum Islam dalam 
menyelesaikan persoalan hukum 
Islam 
Pengetahuan: 
Menguasai konsep teoritis hukum 
Islam dengan segala aspeknya 
dan sejarah perkembangannya 
Menguasai konstruksi dan 
perkembangan hukum positif dan 
ilmu hukum positif Indonesia 
baik dari aspek materiil maupun 
aspek formil 

peranan 
ijtihad akal dalam kajian 
Islam, kajian al-Quran 
kontemporer: tafsir sastra 
dan hermeneutika, kajian 
hadis kontemporer: sirah 
nabawi dan 
tematik-komperatif, kajian 
hukum Islam kontemporer: 
fiqh perbandingan dan 
maqashid syari’ah, serta 
kajian fenomenologi agama 

Estimasi waktu (jam) 140 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

14 FAI61602 Ulum al-Qur’an 
Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Bahan Kajian:  
Studi Al-Qur’an bisa disebut 
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Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious 
Ketrampilan Umum:  
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan 
pembelajaran Studi Al-Qur’an 
dengan mempertimbangkan sifat 
karakteristik, konsep dan 
pedagogik yang tepat sebagai 
implementasi technological 
pedagogic content 
knowledengane 
Pengetahuan: 
Mampu menguasai teori dasar-
dasar pengetahuan (ilmu-ilmu) 
yang dibutuhkan dalam 
memahami Al-Qur’an. 
 

sebagai ilmu yang berbicara 
mengenai ruang lingkup 
yang berkaitan dengan Al-
Qur’an secara komprehensif, 
dan menganalisis ruang 
lingkup tersebut dengan 
masa kini. Oleh karena itu, 
Studi Al-Qur’anmenempati 
posisi pokok dalam 
pemahaman ajaran Islam. 
Karena pentingnya, 
seringkali penyampaiannya 
dilakukan melalui 
pendekatan historis, 
sosiologis, dan antropologis. 
Materi Pembelajaran: 
Pengertian AlQur’an;  
Perbedaannya dengan 
wahyu yang lain (Hadits 
Nabi, Hadits Qudsi)  Fungsi 
dan Peranan Al -Qur’an; dan  
Bagaimana memahami Al - 
Qur’an (secara tekstual dan 
kontekstual). 
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Estimasi waktu (jam) 140 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

15 FAI61603 Ulum al- Hadits 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious 
Ketrampilan Umum:  
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan langkah-
langkah pengembangan keilmuan 
dan keprofesian secara 
berkelanjutan, mandiri maupun 
kolektif dalam kerangka 
mewujudkan diri sebagai 
pendidik sejati dan pembelajar 
Pengetahuan: 
memahami tentang dasar-dasar 
ulumul hadits 

Bahan Kajian:  
Untuk itu, dalam mata kuliah 
ini akan membahas dasar-
dasar ilmu hadits yang 
meliputi: pengertian hadits, 
kedudukan hadits, sejarah 
penghimpunan hadits dan 
lain sebagainya 
Materi Pembelajaran: 
hadits dan hubungannya 
dengan al-Qur’an, 
kedudukan hadits dan ingkar 
sunnah, sejarah 
penghimpunan dan 
pembinaan hadis ilmu hadits 
dan sejarah 
perkembangannya istilah -
istilah dalam ilmu hadits, 
takhrij hadits,  hadits 
ditinjau dari kuantitas 
perawi, hadits ditinjau dari 
kualitas sanad dan matan 
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Estimasi waktu (jam) 140 - 

Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

16 FAI61604 Ilmu Fikih 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious 
Ketrampilan Umum:  
Mampu mengambil keputusan 
secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data 
Ketrampilan Khusus: 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
orientasi umum mata kulliah 
ilmu fiqih Mahasiswa mampu 
memahami tentang Syari’ah, 
Fikih dan Usul Fikih dan 
hubungan antara ketiganya 
Pengetahuan: 
Mampu menjelaskan paradigma 
keilmuan MPI berbasis wahyu, 
Menyusun deskripsi saintifik 
hasil kajian dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman 

Bahan Kajian:  
Objek pembahasan, 
kegunaan, ilmu pembantu 
dan sejarah usul fiqih dan 
juga merupakan komponen 
Mata Kuliah Umum yang 
diberikan kepada seluruh 
mahasiswa seluruh jurusan 
dan program studi. Mata 
kuliah ini dimaksudkan 
untuk memberikan bekal 
pengetahuan dasar tentang 
Fikih dan Usul Fikih dalam 
kerangka menuju kepada 
mempelajari ilmu Fikih dan 
ilmu Usul Fikih lebih lanjut. 
Materi Pembelajaran: 
pengertian Fikih, Usul fikih, 
hubungan keduanya, sejarah 
dan perkembangan Fikih dan 
Usul Fikih di dunia Islam, 
pengenalan madzhab fikih 
dan usul Fikih, serta tokoh-
tokohnya, sampai pada 
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perguruan tinggi, Mampu 
mengambil keputusan secara 
tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data, Mampu 
memelihara dan 
mengembangkan jaringan kerja 
dengan pembimbing, kolega, 
sejawat baik di dalam maupun di 
luar lembaga kampus., Mampu 
bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok, 
melakukan supervisi dan evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah 
tanggungjawabnya. 

Perkembangan fikih dan usul 
fikih di Indonesia dengan 
para tokoh pemikir dan 
pemikirannya 
 

Estimasi waktu (jam) 140 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

17 FAI61605 Bahasa Arab 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious 
Ketrampilan Umum:  
Menunjukkan sikap 
bertanggungjawab atas pekerjaan 

Bahan Kajian:  
Matakuliah Keilmuan dan 
Keterampilan (MKK) dengan 
tujuan utama memberikan 
keterampilan kepada 
mahasiswa agar mampu 
memahami teks Bahasa Arab 
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di bidang keahliannya secara 
mandiri, Mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam konteks  
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Menunjukkan sikap 
bertanggungjawab atas pekerjaan 
di bidang keahliannya secara 
mandiri. Mampu beradaptasi 
dengan situasi, perubahan sosial 
masyarakat lokal dan global, 
tuntutan kemajuan jaman dan 
dengan mengaplikasikan 
keahliannya untuk 
menyelesaikan permasalahan-
permasalahan terkait dengan 
pengelolaan pendidikan Islam. 
Pengetahuan: 
Mampu mempraktekkan 
pengetahuan, teori dan 
pengalaman yang dimilikinya 

sederhana, serta 
menggunakannya baik 
secara lisan maupun tulisan 
dengan menggunakan 
kosakata sederhana.  
Materi Pembelajaran: 
Materi perkuliahan ini 
mencakup pengenalan 
Kalimah (isim, fi’il dan 
huruf), pengenalan 
Jumlah (Ismiyah dan 
Fi’liyah) dan pengenalan 
jenis-jenis Fi’il (Lazim dan 
Muta’addi). 
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dalam mengelola lembaga 
pendidikan Islam baik formal 
maupun nonformal,  Mampu 
menjelaskan konsep wahyu 
memandu ilmu dalam paradigma 
keilmuan Mampu menempatkan 
diri secara tepat dan 
menyelesaikan tugas pekerjaan 
secara profesional dan 
bertanggung jawab dalam bidang 
tugas pekerjaan yang 
diembannya dalam pendidikan 
Islam. 
 

Estimasi waktu (jam) 45 45 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

18 FAI61606 Bimbingan Ibadah 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious, 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral 
dan Etika 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 

Bahan Kajian:  
Karena mata kuliah ini 
mengarahkan mahasiswa 
untuk dapat  melaksanakan 
ibadah yang dilakukan setiap 
hari secara benar dan tepat 
Materi Pembelajaran: 
Konsep dan praktik terkait 
cara berwudhu dan 
tayamum, mandi junub, 
shalat fardu Shalat, Jama’ah 
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inovatif dalam konteks  
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan 
pembelajaran Praktikum Ibadah 
dengan mempertimbangkan sifat 
karakteristik, konsep dan 
pedagogi yang tepat sebagai 
implementasi technological 
pedagogic content 
knowledengane (TPCK). 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dasar-
dasar keislaman sebagai agama 
rahmatan lil ‘alamin, 
Memfasilitasi pengembangan 
potensi relegius peserta didik 
secara optimal 
 
 

dan shalatnya orang yang 
tidak Mampu (‘Ajiz), Shalat 
Jum’at, dan shaalat jenazah 

Estimasi waktu (jam) 135  
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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19 FAI61607 
Sejarah Peradaban 

Islam 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious, 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral 
dan Etika 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan 
pembelajaran Sejarah Peradaban 
Islam dengan 
mempertimbangkan sifat 
karakteristik, konsep dan 
pedagogi yang tepat sebagai 
implementasi technological 
pedagogic content 

Bahan Kajian:  
Sejarah Peradaban Islam 
bisa disebut sebagai 
ilmu yang berbicara 
mengenai ruang lingkup 
Sejarah Peradaban Islam 
secara 
komprehensif, dan 
menganalisis ruang lingkup 
tersebut dengan masa kini. 
Oleh karena 
itu, Sejarah Peradaban Islam 
menempati posisi paling 
pokok dalam pemahaman 
ajaran Islam. Karena 
pentingnya, seringkali 
penyampaiannya dilakukan 
melalui pendekatan historis, 
sosiologis, dan antropologis 
 
Materi Pembelajaran: 
Metodologi Studi Sejarah 
Peradaban Islam, Refleksi 
Sejarah Peradaban Islam, 
Perkembangan Islam pada 
Masa Nabi Muhammad SAW., 
Perkembangan Peradaban 
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knowledengane (TPCK) 
Pengetahuan: 
Mampu menguasai teori, terkait 
Metodologi Studi Sejarah 
Peradaban Islam, Refleksi Sejarah 
Peradaban Islam, Perkembangan 
Islam pada Masa Nabi 
Muhammad SAW., Perkembangan 
Peradaban Islam pada Masa 
Khulafa’ AlRasydin, Peradaban 
Islam pada Masa Dinasti 
Umayyah, Warisan Peradaban 
Dinasti Umayyah dan Akhir 
Kekuasaannya, Peradaban Islam 
pada Masa Dinasti Abbasiyah dan 
Kemunduran Dinasti Abbasiyah, 
Peradaban Islam di Andalusia 
Spanyol, Dinasti Mamluk di 
Mesir: Dinasti Arab Terakhir, Tiga 
Dinasti Besar di Abad 
Pertengahan (The Golden Age of 
Islam), Peradaban Islam di Asia 
Tenggara, dan Peradaban Islam di 
Indonesia. 
 

Islam pada Masa 
Khulafa’AlRasydin, 
Peradaban Islam pada Masa 
Dinasti Umayyah, Warisan 
Peradaban Dinasti Umayyah 
dan Akhir Kekuasaannya, 
Peradaban Islam pada Masa 
Dinasti Abbasiyah dan 
Kemunduran Dinasti 
Abbasiyah, Peradaban Islam 
di Andalusia 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 



 
 

 

75 
 

20 FAI61608 
Al-Tilawah wa al-

Kitabah 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious, 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral 
dan Etika 
Ketrampilan Umum: 
Mampu membaca al-Qur’an 
berdasarkan ilmu qira’at dan 
ilmu tajwid, Mampu menghafal 
dan memahami isi kandungan al-
Qur’an juz 30 (Juz Amma) 
 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan 
pembelajaran Praktikum Qira’ah 

Bahan Kajian:  
Mengarahkan mahasiswa 
untuk dapat membaca 
alQur’an secara benar dan 
tartil, juga dapat menjadi 
pedoman bagi mahasiswa 
dalam melaksanakan ibadah 
yang dilakukan setiap hari 
secara benar dan tepat 
Materi Pembelajaran: 
Makhārij al-Hurūf,Hukum 
Nun Mati/Tanwin Hukum 
Mim Mati dan Hukum 
Nun/Mim Tasydid, Hukum 
Alif Lam Ma'rifah dan 
Hukum Ra’ Hukum Qalqalah 
dan Hukum Mad 
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sifat karakteristik, konsep dan 
pedagogi yang tepat 
sebagaiimplementasi 
technological pedagogic content 
knowledengane (TPCK) 
Pengetahuan: 
Mampu menguasai teori-teori, 
terkait Ilmu Tajwid dan Ibadah 
yang sesuai dengan 
madzhab yang dipegan 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

21 FAI61609 
Pendidikan 

Kepramukaan 

Sikap: 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama,moral, 
dan etika Berkontribusi dalam 
peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengambil keputusan 
secara tepat, dalam konteks 
penyelasaian masalah di bidang 
keahliannya berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data  

Bahan Kajian:  
Dasar Filsafat, Metode 
Pendidikan Kepramukaan, 
Fungsi dan Peranan 
Kepramukaan dalam Proses 
Pendidikan Bangsa, Sejarah 
Kepanduan, Lima Faktor 
Pendidikan Kepanduan. 
Organisasi Gerakan 
Kepramukaan, 
Kiasan Dasar-Sistem dan 
Metode, Macam-macam 
Upacara, Pedoman Teknik 
Kepramukaan, Mengenal 
Peralatan Latihan 

   



 
 

 

77 
 

Mampu bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok 
melakukan supervise dan 
evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggungjawabnya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu melaksanakan tindakan 
reflektif berdasarkan prosedur 
dan metodologi penelitian ilmiah 
untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan tentang 
filsafat pancasila, 
kewarganegaraan, wawasan 
kebangsaan (nasionalisme) dan 
globalisasi 
 

Kepramukaan dan Bina 
Satuan di Gudep 
luar kampus 
Materi Pembelajaran: 
Organisasi Gerakan 
Kepramukaan, 
Kiasan Dasar-Sistem dan 
Metode, Macam-macam 
Upacara, Pedoman Teknik 
Kepramukaan, Mengenal 
Peralatan Latihan 
Kepramukaan dan Bina 
Satuan di Gudep 
luar kampus 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

22 PAI61601 
Dasar-dasar 

Pendidikan Islam 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious, 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini mempelajari 
hakekat manusia, hakekat 
pendidikan, fungsi dan 
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Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral 
dan Etika 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya,  
Mampu mengambil keputusan 
secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data 
Ketrampilan Khusus: 
Mahasiswa dan mahasiswi 
mampu memahami dan 
menerapkan konsep dasar 
pendidikan, implikasinya dalam 
proses penyelenggaraan 
pendidikan. Serta memiliki 
wawasan tentang pendidikan 

tujuan pendidikan, landasan 
pendidikan, azas-azas 
pendidikan, aliran-aliran 
pendidikan, teori dan pilar 
pendidikan, lingkungan 
pendidikan, keterkatan antar 
lingkungan pendidikan, 
sistem pendidikan nasional, 
kelembagaan dan 
pengelolaan pendidikan 
nasional, permasalahan 
pendidikan, serta 
faktorfaktor yang 
mempengaruhi 
berkembangnya masalah 
pendidikan. 
 
Materi Pembelajaran: 
Pengertian manusia Aspek 
kepribadian manusia,  
Kebutuhan manusia, 
Pengembangan kepribadian 
manusia Pengertian 
pendidikan, Pengertian ilmu 
pendidikan Landasan-
landasan pendidikan, Aliran-
aliran pendidikan Teori-teori 
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nasional sebagai sistem dan 
penerapannya dalam 
pembangunan nasional. 
Pengetahuan: 
Mampu menguraikan keterkaitan 
antar lingkungan pendidikan, 
sistem pendidikan nasional, 
kelembagaan dan pengelolaan 
pendidikan nasional, 
permasalahan pendidikan, serta 
faktorfaktor yang mempengaruhi 
berkembangnya masalah 
pendidikan. 

pendidikan, Pilar-pilar 
pendidikan 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

23 PAI61602 
Kepemimpinan 

Pendidikan Islam 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious, 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral 
dan Etika 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini disajikan 
kepada para mahasiswa 
dalam rangka memperdalam 
wawasan di bidang kajian 
ilmu Manajemen. Secara 
garis besar, ruang lingkup 
materi perkuliahan terdiri 
dari pokok bahasan: Filosofi 
dan Konsep Dasar 
Kepemimpinan, Syarat-
syarat dan prinsip-prinsi 
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pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya,  
Mampu mengambil keputusan 
secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data 
Ketrampilan Khusus: 
Mahasiswa (I) Dapat Memahami, 
Menerapkan Konsep Dasar 
Pendidikan dan Implikasinya 
Dalam Proses Penyelenggaraan 
Pendidikan 
Pengetahuan: 
Mahasiswa dan mahasiswi 
mampu memahami dan 
menerapkan konsep dasar 
pendidikan, implikasinya dalam 
proses penyelenggaraan 
pendidikan. Serta memiliki 
wawasan tentang pendidikan 
nasional sebagai sistem dan 
penerapannya dalam 

kepemiminan, 
Kepemimpinan dan 
Manajemen, Tipe dan Gaya 
kepemimpinan, Peranan 
kepemimpinan, Delegasi 
kekuasaan, Kepemimpinan 
dan konflik 
Materi Pembelajaran: 
Filosofi dan Konsep Dasar 
Kepemimpinan,  Syarat-
syarat dan prinsip-prinsi 
kepemiminan, 
Kepemimpinan dan 
Manajemen,  Tipe dan Gaya 
kepemimpinan,  Pengertian 
dan hakekat pengambilan 
keputusan,  Analisis 
keputusan melalui 
penetapan sasaran 



 
 

 

81 
 

pembangunan nasional. 
 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

24 PAI61603 Akhlak Tasawuf 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious, 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral 
dan Etika 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  
    pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu melaksanakan tindakan 
reflektif berdasarkan prosedur 
dan metodologi penelitian ilmiah 
untuk peningkatan kualitas 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini mengkaji 
beberapa pandangan akhlak 
dan tasawuf tentang: (1) 
Konsep dasar akhlak dan 
tasawuf; (2) Metodologi 
Pemikiran Tasawuf; (3) 
Perkembangan pemikiran 
dalam akhlak Islam; (4) 
Standar baik dan buruk 
berdasarkan ajaran Islam; 
(5) Konsep tentang 
maqomat, ahwal, ittihad, dan 
hulul; (6) Perkembangan 
tasawuf dan tarekat; (7) 
Perkembangan tasawuf dan 
tarekat di kalangan 
masyarakat Islam masa kini; 
(8) Studi kritis terhadap 
aliran tasawuf dan tareka 
Materi Pembelajaran: 
Pengertian akhlak, 
moral, dan etika,  Sumber 
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pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 
Pengetahuan: 
Menguasai secara mendalam 
karakteristik peserta didik dari 
aspek fisik, psikologis, sosial, dan 
kultural untuk kepentingan 
pembelajaran 

ajaran akhlak,  Ajaran 
Tasawuf; Pengertian Sejarah 
munculnya,  Studi Kritis 
Aliran- aliran tarekat yang 
berkembang masa 
kini 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

25 PAI61604 
Ilmu Pendidikan 

Islam 

Sikap: 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious, 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral 
dan Etika,  Menginternalisasi 
nilai, norma, dan etika akademik 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks  
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan  menerapkan 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini akan 
mengkaji: konsep dasar 
pendidikan islam, ruang 
lingkungan, komponen, 
metode, prinsip-prinsip 
pendidikan islam, wawasan 
kepribadian muslim, 
problematika dalam 
pendidikan islam, dan 
hubungan islam dan 
pendidikan nasion 
Materi Pembelajaran: 
Pengantar ilmu Pendidikan 
islam, pengertian dan ruang 
lingkup ilmu, objek dan 
urgensi serta fungsi 
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nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan langkah-
langkah pengembangan keilmuan 
dan keprofesian secara 
berkelanjutan, mandiri maupun 
kolektif dalam kerangka 
mewujudkan diri sebagai 
pendidik sejati dan pembelajar 
Pengetahuan: 
Menguasai landasan filosofis, 
yuridis, historis, sosiologis, 
kultural, psikologis, dan empiris 
dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) 
 

pendidikan islam . alat dan 
macam-macam pendidikan, 
lingkungan islami dalam 
ajaran islam, kelembangaan 
pendidikan islam, hakikat 
dan tujuan pendidkan islam 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

26 PAI61605 
Sejarah Pendidikan 

Islam 

Sikap: 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 
Ketrampilan Umum: 
Menunjukkan kemampuan 

Bahan Kajian:  
Dalam mata kuliah sejarah 
pendidikan islam ini, dibahas 
tentang pengertian sejarah 
pendidikan islam, obyek dan 
metode sejarah pendidikan 
islam, periodesasi sejarah 
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literasi informasi, media dan 
memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan keilmuan dan 
kemampuan kerja. 
Ketrampilan Khusus: 
Menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan teknologi informasi 
dalam konteks pengembangan 
keilmuan dan implementasi 
bidang keahlian secara efektif 
dan berdaya guna untuk 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah. 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan  dasar-
dasar  keislaman  sebagai  agama 
rahmatan lil ‘alamin. 
 

pendidikan islam, serta 
pertumbuhan dan 
perkembangan pendidikan 
islam, sejak periode awal 
kelahiran islam di makkah 
dan madinah sampai 
kemudian pertumbuhan dan 
perkembangan pendidikan 
islam di Indonesia. 
Materi Pembelajaran: 
- Obyek, metode, dan 

tujuan/kegunaan studi 
sejarah pendidikan Islam. 

- Pertumbuhan dan 
perkembangan 
pendidikan Islam masa 
generasi awal, 
Khulafaurrasyidin, 
Dinasti Umayyah, Dinasti 
Abasiyyah 

- Masa Kemunduran 
Pendidikan Islam 

- Pembaharuan Pendidikan 
Islam 

- Pertumbuhan dan 
perkembangan 
pendidikan Islam di 
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Indonesia 
- Organisasi, Lembaga, dan 

Tokoh-tokoh pendidikan 
 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

27 PAI61606 Kebijakan PAI 

Sikap: 
Bersikap inklusif, bertindak 
obyektif dan tidak deskriminatif 
berdasarkan pertimbangan jenis 
kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 
latar belakang keluarga dan 
status sosial ekonomi. 
 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni. 
 
Ketrampilan Khusus: 

Bahan Kajian:  
Analisis kebijakan PAI 
merupakan mata kuliah yang 
memberikan pemahaman 
dan keahlian komprehensif 
kepada mahasiswa secara 
konseptual dan praktis 
mengenai teori kebijakan 
dan kebijakan PAI serta 
analisanya secara utuh pada 
formulasi, implementasi, 
monitoring dan evaluasi 
suatu kebijakan pendidikan.  
 
Materi Pembelajaran: 
- Konsep kebijakan 
- Konsep kebijakan 

pendidikan 
- Analisis kebijakan 
- Formulasi kebijakan 
- Implementasi kebijakan 
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Mampu menerapkan kurikulum 
mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di 
sekolah/madrasah sesuai dengan 
prosedur dan prinsip- prinsip 
dalam pengembangan kurikulum. 
 
Pengetahuan: 
Menguasai landasan filosofis, 
yuridis, historis, sosiologis, 
kultural, psikologis, dan empiris 
dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam). 
 

- Monitoring dan Evaluasi 
Kebijakan 

Pendekatan Analisis 
Kebijakan: Analisis 
kebijakan di bidang 
pendidikan (kebijakan karier 
guru/pengawas; kebijakan 
peningkatan mutu 
pendidikan; dsb) 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

28 PAI61607 
Psikologi 

Pendidikan 

Sikap: 
Menunjukkan etos kerja, 
tanggung jawab, rasa bangga, 
percaya diri dan cinta menjadi 
pendidik bidang pendidikan 
agama Islam pada satuan 
pendidikan sekolah/madrasah 
(SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SM
K/MAK). 
Ketrampilan Umum: 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini akan 
membahas definisi psikologi, 
pendidikan dan pengajaran, 
arti penting psikologi 
pendidikan, sejarah, cakupan 
dan metode psikologi 
pendidikan, hakikat  dan 
hubungan antara pendidikan 
dengan pengajaran, definisi 
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Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni. 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu memfasilitasi 
pengembangan potensi 
keagamaan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan kemampuan 
beragama dalam  kehidupan 
nyata di sekolah/madrasah dan 
di masyarakat. 
 
Pengetahuan: 
Menguasai konsep, 
instrumentasi, dan praksis 
psikologi pendidikan dan 
bimbingan sebagai bagian dari 
tugas pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam). 

perkembangan dan faktor 
yang mempengaruhi 
perkembangan, proses, tugas 
dan hukum perkembangan 
dan perkembangan psiko-
fisik siswa. 
Materi Pembelajaran: 
- Pentingnya Psikologi 

Pendidikan bagi Pendidik 
dan kontribusinya 
terhadap proses 
pendidikan 

- Hubungan antara 
pendidikan dan 
perkembangan peserta 
didik 

- Karakteristik 
perkembangan anak dan 
remaja dan 
penerapannnya dalam 
pendidik 

- Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
keberhasilan belajar 
(Intelegensi) 

- Konsep keberbakatan, 
anak berbakat dan 



 
 

 

88 
 

pendidikannya 
- Kesulitan Belajar 
Pembelajaran anak 
berkebutuhan khusus 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

29 PAI61608 
Pendidikan 

Keluarga 

Sikap: 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 
 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni. 
 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu memfasilitasi 
pengembangan potensi 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah yang membahas 
tentang hakikat keluarga; 
struktur, fungsi dan peran 
keluarga; perubahan-
perubahan dalam keluarga; 
aspek sosio-ekonomi, 
kultural dan teknologi yang 
mempengaruhi keluarga; 
pola asuh dan pengaruhnya 
terhadap perkembangan 
anak.  
Materi Pembelajaran: 
- Hakikat dan definisi 

keluarga 
- struktur, fungsi dan peran 

keluarga 
- pengertian serta 

karakteristik anak 
- pengertian dan teori 

perkembangan anak 
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keagamaan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan kemampuan 
beragama dalam  kehidupan 
nyata di sekolah/madrasah dan 
di masyarakat. 
 
Pengetahuan: 
Menguasai secara mendalam 
karakteristik peserta didik dari 
aspek fisik, psikologis, sosial, dan 
kultural untuk kepentingan 
pembelajaran. 
 

- peran & tanggungjawab 
keluarga 

- permasalahan keluarga 
pendidikan dalam keliarga 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

30 PAI61609 
Penjaminan Mutu 

Pendidikan 

Sikap: 
Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila. 
 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu dan terukur 
sebagai pendidik, peneliti dan 
pengembang bahan ajar PAI. 

Bahan Kajian:  
 
Materi Pembelajaran: 
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Ketrampilan Khusus: 
Menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan teknologi informasi 
dalam konteks pengembangan 
keilmuan dan implementasi 
bidang keahlian secara efektif 
dan berdaya guna untuk 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah; 
 
Pengetahuan: 
Menguasai landasan filosofis, 
yuridis, historis, sosiologis,   
kultural, psikologis, dan empiris 
dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan pembelajaran 
PAI. 
 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

31 PAI61610 Microteaching 

Sikap: 
Menunjukkan etos kerja, 
tanggung jawab, rasa bangga, 
percaya diri dan cinta menjadi 
pendidik bidang pendidikan 
agama Islam pada satuan 

Bahan Kajian:  
Orientasi Mata kuliah  Micro 
Teaching memberikan 
berbagai ragam pengetahuan 
dan latihan keterampilan 
dasar mengajar secara 
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pendidikan sekolah/madrasah 
(SD/MI/SMP/MTs/ 
SMA/MA/SMK/MAK). 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu dan terukur 
sebagai pendidik, peneliti dan 
pengembang bahan ajar PAI. 
 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu melaksanakan 
pembelajaran yang mendidik, 
kreatif dan inovatif pada 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah. 
 
Pengetahuan: 
Memberikan layanan 
pembelajaran PAI (Pendidikan 
Agama Islam) yang mendidik 
kepada peserta didik sesuai 
dengan karakteristiknya. 
 

khusus (most specific 
instructional behaviours),  
dalam proses pembelajaran 
untuk  calon guru 
profesional dan memenuhi 
sertifikasi keahlian 
kependidikan, yang 
berisikan konsep-konsep 
keterampilan secara teoritis 
dan praktis,  yang mencakup 
keterampilan membuka dan 
menutup, mengelola kelas, 
memberikan penguatan, 
menjelaskan stimulus yang 
bervariasi,  membimbing 
diskusi kelompok,  bertanya 
dan menjawab, memberikan  
penjelasan dan lain 
sebaginya. 
 
Materi Pembelajaran: 
- Konsep Keterampilan 

Dasar Mengajar 
(Microteaching) 

- Landasan, Tujuan, Fungsi, 
Manfaat  dan Prosedur 
Keterampilan Dasar 
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Mengajar (Microteaching) 
- Karakteristik, 

Persayaratan, dan 
Perencanaan Ketrampilan 
Dasar Mengajar 
(Microteaching) 

- Komponen-Komponan 
Pembelajaran 
(Keterampilan dasar 
Mengajar atau 
Microteaching) 

- Keterampilan Membuka 
dan Menutup 

- Keterampilan Mengelola 
Kelas. 

- Keterampilan  Penguatan 
- Keterampilan 

Membimbing Diskusi 
- Keterampilan Bertanya 

dan Menjawab 
- Keterampilan Memberi 

Penjelasan 
- Keterampilan Variasi 

Mengajar 
- Keterampilan Mengajar 

Kelompok kecil dan   
Perorangan 
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Praktek micro teaching 
Estimasi waktu (jam) 90 - 

Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

32 PAI61611 
Moderasi 

beragama*(P)   

Sikap: 
Menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain. 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam kontek 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 
 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu berkomunikasi
 secara efektif, empatik, 
dan santun dalam pelaksanaan
 tugas pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di  
sekolah/madrasah, di 
komunitas akademik maupun 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini  menganalisis 
konsep Islam 
Tentang keragaman dan 
keberagamaan, agama 
sebagai parameter persatuan 
dan kesatuan bangsa dalam 
wadah NKRI 
 
Materi Pembelajaran: 
- Konsep moderas 

beragama 
- Prinsip moderasi 

beragama dalam 
kehidupan bangsa 

- Moderasi beragama 
berlandaskan nilai-nilai 
Islam 

- Internalisasi nilai-nilai 
moderasi beragama 

Pendidikan Agama Islam 
yang damai, moderat, dan 
toleran  
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di masyarakat. 
 
Pengetahuan: 
- Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 
mengembangkan pemikiran 
kritis, logis, kreatif, inovatif 
dan sistematis serta memiliki 
keingintahuan intelektual 
untuk memecahkan masalah 
pada tingkat individual dan 
kelompok dalam komunitas 
akademik dan non akademik 

- Menguasai pengetahuan  
dasar-dasar  keislaman  
sebagai  agama rahmatan lil 
‘alamin 

 
Estimasi waktu (jam) 90 - 

Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

33 PAI61612 Nahwu Sharaf * (P) 

Sikap: 
Bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious. 
 
Ketrampilan Umum: 
Mampu berkomunikasi baik lisan 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini 
mengantarkan mahasiswa 
pada pemahaman bahasa 
Arab dengan cara 
mempelajari gramatikal 
bahasa Arab atau kaidah 
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maupun tulisan dengan 
menggunakan bahasa Arab dalam 
perkembangan dunia akademik 
dan dunia kerja. 
 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan langkah-
langkah pengembangan keilmuan 
dan keprofesian secara 
berkelanjutan, mandiri maupun 
kolektif dalam kerangka 
mewujudkan diri sebagai 
pendidik sejati dan pembelajar.  
 
Pengetahuan: 
- Menguasai pengetahuan 

dan langkah-langkah 
berkomunikasi baik lisan 
maupun tulisan dengan 
menggunakan bahasa 
Arab dalam 
perkembangan dunia 
akademik dan dunia kerja.  

- Menguasai konsep, 
metode keilmuan, 
substansi materi, struktur, 
dan pola pikir keilmuan 

Nahwu dan Sharaf. Mata 
kuliah ini tidak hanya 
terbatas mempelajari kaidah 
Nahwu dan Sharaf saja 
melainkan mahasiswa dilatih 
untuk terbiasa menulis, 
membaca, mendengar dan 
berbicara berbahasa Arab 
dengan percakapan 
sederhana sehari-hari. 
Tujuan utama belajar bahasa 
Arab adalah agar mahasiswa 
mampu mengetahui bahasa 
Al-Qur’an dan Hadist, serta 
membantu mahasiswa 
memahami ilmu-ilmu agama 
lainnya seperti ilmu Al-
Qur’an, ilmu hadist, fiqih, 
dan lain-lain. 
 
Materi Pembelajaran: 
- Pengertian nahwu dan 

sharaf 
- Sejarah ilmu nahwu dan 

sharaf 
- Pembagian kalimah 
- Huruf, isim, dan fi’il 
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Al-qur’an-Hadits sebagai 
sub keilmuan dari PAI 
(Pendidikan Agama 
Islam). 

 

- Jumlah ismiah dan jumlah 
fi’liyah 

- Na’at man’ut 
- Mufrad, mutsanna, jamak 
- Nakirah dan Ma’rifah 
- Mudhaf dan mudhaf ilaih 
- Mizan Sharaf 
Mujarrad dan Mazid 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

34 PAI61613 
Filsafat Pendidikan 

Islam 

Sikap: 
Menginternalisasi nilai, norma, 
dan etika akademik. 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam kontek 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 
Ketrampilan Khusus: 
Menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan teknologi informasi 
dalam konteks pengembangan 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam adalah 
mata kuliah keilmuan yang 
memuat kajian pemikiran 
filosofis tentang hakikat 
pendidikan Islam. Mata 
kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam membekali mahasiswa 
dengan sejumlah pemikiran 
filosofis tentang 
pendidikan islam, aliran-
aliran filsafat pendidikan 
islam, kurikulum, pendidik 
dan peserta didik, pemikiran 
filsafat pendidikan islam 
menurut ilmuwan muslim 
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keilmuan dan implementasi 
bidang keahlian secara efektif 
dan berdaya guna untuk 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah; 
Pengetahuan: 
- Menguasai pengetahuan  

dasar-dasar  keislaman  
sebagai  agama rahmatan lil 
‘alamin. 

- Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah integrasi 
keilmuan (agama dan sains) 
sebagai paradigma keilmuan. 

 

dan peran filsafat 
pendidikan islam dalam 
meningkatkan sumber daya 
manusia. 
 
Materi Pembelajaran: 
- Sumber dan dasar filsafat 

pendidikan Islam dan 
perbedaannya dengan 
filsafat Barat 

- Peran dan prinsip filsafat 
pendidikan Islam 

- hakikat dan ruang lingkup 
filsafat pendidikan Islam 

- Ontologi, Epistemologi, 
dan Aksiologi Pendidikan 
Islam 

- Hakikat manusia, alam, 
masyarakat, lingkungan 
dalam pandangan Islam 

- Pendekatan filosofis 
tentang tujuan 
Pendidikan Islam 

- Pendidik, peserta didik, 
kurikulum, metode 
evaluasi, materi 
Pendidikan Islam 
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Pendekatan filosofis tentang 
lembaga Pendidikan Islam 
dan sistem Pendidikan Islam. 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

35 PAI61614 
Kapita Selekta 

Pendidikan 

Sikap: 
Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila. 
 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam kontek 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 
 
Ketrampilan Khusus: 
Menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan teknologi informasi 
dalam konteks pengembangan 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini akan 
menguraikan tentang tujuan, 
manfaat, ruang lingkup dan 
metode mempelajari Kapita 
Selekta Pendidikan Islam, 
dan permasalahann; 
pendidikan Islam di Zaman 
Penjajahan Belanda; 
pendidikan Islam pada 
Zaman Orde; pendidikan 
Islam pada Zaman Orde 
Baru; SKB Tiga Menteri; 
kedudukan Pendidikan Islam 
dalam Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1989 dan 
Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
pembaharuan pendidikan 
Pesantren dan Madrasah; 
Islamisasi Ilmu Pengetahuan 
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keilmuan dan implementasi 
bidang keahlian secara efektif 
dan berdaya guna untuk 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah. 
 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah dalam 
mengembangkan pemikiran 
kritis, logis, kreatif, inovatif dan 
sistematis serta memiliki 
keingintahuan intelektual untuk 
memecahkan masalah pada 
tingkat individual dan kelompok 
dalam komunitas akademik dan 
non akademik. 
 

dan pengaruhnya terhadap 
pendidikan Islam; peranan 
pendidikan Islam dalam 
mewujudkan masyarakat 
madani; konsep pendidikan 
berbasis masyarakat; 
globalisasi terhadap 
pendidikan Islam; 
pendidikan anak usia dini 
dalam perspektif Islam; 
paradigma nilai pendidikan 
karakter dalam perspektif 
Islam; peningkatan  
profesionalisme guru dalam 
peningkatan mutu 
pendidikan Islam; untung 
ruginya sekolah gratis; 
pendidikan Islam holistik 
dan komprehensif; dan 
perguruan tinggi sebagai 
pusat keunggulan peradaban 
Islam. 
Materi Pembelajaran: 
- Latar belakang, tujuan, 

ruang lingkup dan 
permasalahan pendidikan 
di Indonesia 
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- Paradigma pendidikan 
karakter dalam 
perspektiif Al-Quran dan 
Hadits 

- SKB 3 (tiga) Menteri 
- Kedudukan Pendidikan 

Islam dalam UU Sisdiknas 
- Reformasi Pendidikan 

Islam 
Tradisi Pesantren dalam 
Tantangan Atus Globalisasi. 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

36 PAI61615 Hadits Tarbawi 

Sikap: 
Bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious. 
Ketrampilan Umum: 
Mampu melaksanakan ibadah 
dan memimpin ritual keagamaan 
dengan baik. 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menghafal hadis -hadis 
pendidikan. 
Pengetahuan: 
Menguasai konsep, metode 
keilmuan, substansi materi, 

Bahan Kajian:  
Hadits Tarbawi adalah salah 
satu mata kuliah yang sangat 
penting bagi mahasiswa 
yang ingin mempelajari 
hadits-hadits tentang 
pendidikan menurut 
perspektif Rasulullah 
sebagai figur ideal seorang 
pendidik. Tugas seorang 
pendidik bukan hanya 
sebagai pengajar di sekolah 
dalam wujud transfer of 
knowledge, akan tetapi 
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struktur, dan pola pikir keilmuan 
Hadits sebagai sub keilmuan dari 
PAI (Pendidikan Agama Islam). 
 

pendidik semestinya 
merealisasikan fungsi, tugas 
dan kedudukannya sebagai 
murabbi, mu’allim, muaddib, 
mudarris, mursyid. 
Materi Pembelajaran: 
- Kewajiban belajar dalam 

hadits 
- Dasar pendidikan dalam 

hadits 
- Tujuan pendidikan dalam 

hadits 
- Lembaga pendidikan 

dalam hadits 
- Materi pendidikan dalam 

hadits 
- Metode pendidikan dalam 

hadits 
- Media pendidikan dalam 

hadits 
- Pendidik dalam hadits 
- Keikhlasan, gaji dan 

honor dalam pendidikan 
menurut hadits 

- Peserta didik dalam 
hadits 

- Pendidikan wanita dalam 
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hadits 
- Pengaruh lingkungan 

dalam pendidikan 
menurut hadits 

Evaluasi pendidikan dalam 
hadits 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

37 PAI61616 Tafsir Tarbawi 

Sikap: 
Bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius. 
 
Ketrampilan Umum: 
Mampu melaksanakan ibadah 
dan memimpin ritual keagamaan 
dengan baik. 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menghafal ayat-ayat al-
Qur’an tentang pendidikan. 
Pengetahuan: 
Menguasai konsep, metode 
keilmuan, substansi materi, 
struktur, dan pola pikir keilmuan 
Al-qur’an sebagai sub keilmuan 
dari PAI (Pendidikan Agama 
Islam). 

Bahan Kajian:  
Matakuliah Tafsir Tarbawi 
merupakan komponen 
matakuliah keilmuan dan 
keterampilan (MKK) bagi 
mahasiswa  pada jurusan 
Pendidikan Agama Islam  
dalam mempelajari isi dan 
kandungan Alqur’an, sebagai 
upaya kontekstualisasi 
ajaran-ajaran Islam yang 
terkandung dalam Alqur’an 
sebagai pedoman utama 
umat Islam yang sesuai 
dengan tuntunan Zaman 
tanpa meninggalkan 
pegangan tekstual 
doktrinernya. Dengan 
demikian, matakuliah ini 
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 menjadi amat penting untuk 
memberi bekal  dan 
wawasan kepada mahasiswa 
untuk dapat berdialog 
langsung dengan Alqur’an  
juga memahami ayat-ayat 
yang berkaitan dengan 
masalah pendidikan dan 
kependidikan. 
Materi Pembelajaran: 
- Konsep tarbiyah dan 

ta’lim dalam Alqur’an 
Qs.al-fatihah/1;2, Qs. Al-
Isra/16:24,as-Syua’ra:16, 
Qs. Al-Baqarah;31, ar-
Rahman:2,4, al-Kahfi;66 

- Hakikat Ilmu dalam 
Alqur’an; Qs. Al-
Mujadilah/58:11, 
Qs.Thaha:114, Qs. An-
Naml:15, al- Qashash ;14 

- Aspek pendidikan yang 
terkandung pada beriman 
kepada kehidupan akhirat 
: Qs.Qaf/50 ; 19-23, Qs.al-
A’la/67:14-17, Qs.al-
Hadid/57:20 



 
 

 

104 
 

- Kedudukan Akal dan 
Hawa Nafsu dalam 
pendidikan Islam: Qs.Ali 
Imran/3:190-191, 
Qs.Shad/38:26 dan Qs. Al-
Mu’minun/23:71 

- Kewajiban Belajar 
Mengajar; al-Alaq:1-5, al-
Ghasiyah: 17-20, Ali 
Imran:190-191,al 
Ankabut:19-20 

- Tujuan Pendidikan, Ali 
Imran: 138 – 139, al-
Fath:29,al-Hajj:41, ad-
Dzariyat: 56 

- Fungsi Pendidikan: 
1) Mewujudkan 

kemakmuran: Hud:61, 
al-Rum:9, 
Syarat 
mewujudkannya: 
a. Jasmani yang kuat: 

al-Anfal:60, 
b. Mempunyai 

keterampilan: al-
rahman:33, 

c. Memiliki 
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kecerdasan : an-
Nisa:6, 

d. Memiliki 
pengetahuan: al-
baqarah; 247, 

e. Disiplin yang 
tinggi : qs. al-Ash 
1-3, 

f. Etos kerja yang 
tinggi : al-Hajj: 78. 

2) Mewujudkan 
kebahagiaan: al-
maidah :16 syaratnya 
adalah: 
a. tunduk kepada 

Allah dan 
RasulNya ; an-Nur 
: 52, 

b. istiqamah: Hud 
112, 

c. Sabar: at-thur :47 
- Pendidik : ar-rahman: 1-

4. An-Najm: 5-6, an-Nahl 
:43-44,al-Kahfi:66 

- Peserta Didik : at-tahrim 
:6, as-Syuara’: 214, at-
taubah; 122. An-Nisa: 170 
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- Materi Pendidikan: 
1) Keimanan : ar-rum :9, 

Luqman : 13, 
2) Birrul walidain : 

Luqman : 14-15, 
3) Ibadah : luqman 17, d. 

akhlak kepada sesama 
: 18-19, 

4) Materi sejarah : Al-
Isra: 16,  

5) Tingkah laku : fussilat 
:53,  

6) Ayat kauniyah: 
Ibrahim : 33 

- Metode Pengajaran: al-
maidah : 67, an-nahl: 125, 
al-A’Raf: 176-177, 
Ibrahim: 24-25 

- Media Pembelajaran : an-
Nahl: 44,89, al-Maidah: 
16, al-Ahzab21, Dasar 
penggunaan Media : 
Ibrahim : 24-27. 

 
Estimasi waktu (jam) 90 - 

Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 
38 PAI61617 Pendidikan Anti Sikap: Bahan Kajian:     
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Korupsi Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam kontek 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 
 
Ketrampilan Khusus: 
Menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan teknologi informasi 
dalam konteks pengembangan 
keilmuan dan implementasi 
bidang keahlian secara efektif 
dan berdaya guna untuk 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah. 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan tentang 
filsafat pancasila, 
kewarganegaraan, wawasan 

Korupsi sudah menjadi 
kejahatan yang luar biasa di 
Indonesia. Mahasiswa 
sebagai pewaris masa depan 
bangsa perlu dibekali 
dengan pengetahuan yang 
cukup tentang seluk beluk 
korupsi dan 
pemberantasannya agar 
mahasiswa memahami dan 
menerapkan nilai-nilai anti 
korupsi dalam kehidupan 
sehari-hari dan dapat 
berperan sebagai agen 
perubahan dan penggerak 
gerakan anti korupsi di 
masyarakat. 
Materi Pembelajaran: 
- Pengertian korupsi dan 

prinsip-prinsip anti 
korupsi 

- Bentuk-bentuk korupsi 
- Faktor-faktor penyebab 

korupsi 
- Dampak massif korupsi 

terhadap eksistensi 
Negara-bangsa 
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kebangsaan (nasionalisme) dan 
globalisasi. 
 
 

- Perspektif Islam tentang 
antikorupsi 

- Nilai anti korupsi 
- Upaya pemberantasan 

korupsi 
- Peranan mahasiswa 

dalam gerakan anti 
korupsi 

- Pendidikan anti korupsi 
sebagai character building 
kewarganegaraan 

- Tindak pidana korupsi 
dalam peraturan 
perundang-undangan di 
Indonesia 

- Lembaga-lembaga anti 
korupsi di Indonesia 

- Belajar dari 
pemberatasan korupsi di 
Negara lain 

- Wawasan Islamic 
wordview meliputi: 
Hakekat harta dalam 
mencari rizki yang halal 
dan dampak negative 
harta haram untuk 
keluarga 
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Wawasan akhlak Islami 
meliputi bahaya 
hubbuddunya, akhlak zuhud 
dan akhlak 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

39 PAI61618 
Sosiologi 

Pendidikan Islam 

Sikap: 
Mampu memelihara dan 
mengembangkan jaringan kerja 
dengan pembimbing, kolega dan 
sejawat baik di dalam maupun di 
luar lembaganya. 
Ketrampilan Umum: 
Mampu berkolaborasi dalam 
team, menunjukkan kemampuan 
kreatif (creativity skill), inovatif 
(innovation skill), berpikir kritis 
(critical thinking) dan pemecahan 
masalah (problem solving skill) 
dalam pengembangan keilmuan 
dan pelaksanaan tugas di dunia 
kerja. 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu berkomunikasi
 secara efektif, empatik, 
dan santun dalam pelaksanaan
 tugas pembelajaran 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah sosiologi 
pendidikan islam bertujuan 
untuk mengetahui tentang 
kehidupan kemasyarakatan 
yang ada di sekitar kita. 
Dengan mempelajari mata 
kuliah ini mahasiswa 
diharapkan mampu untuk 
bersosialisasi dengan ilmu 
agama yang selama ini 
dipelajari untuk diterapkan 
dalam masyarakat, sehingga 
mahasiswa dapat 
menempatkan posisi diri ke 
dalam masyarakat dengan 
tepat. 
Materi Pembelajaran: 
- Posisi pendidikan Islam 

dalam agama 
- Hubungan pendidikan 
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Pendidikan Agama Islam di  
sekolah/madrasah, di 
komunitas akademik 
masyarakat. 
 
Pengetahuan: 
Menguasai landasan filosofis, 
yuridis, historis, sosiologis, 
kultural, psikologis, dan empiris 
dalam penyeleng ara npendidikan 
dan pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam). 
 

Islam dan masyarakat 
- Fungsi ideologis 

pendidikan Islam 
- Fungsi sosial pendidikan 

Islam 
- Asal dan sebab 

munculnya lembaga 
pendidikan tradisional di 
nusantara. 

- Sejarah lembaga 
pendidikan Islam 
tradisional dalam konteks 
sosiologis 

- Asal dan alasan 
munculnya lembaga 
pendidikan modern di 
Indonesia 

Lembaga pendidikan 
modern dalam konteks 
sosiologis. 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

40 PAI61619 Materi PAI 

Sikap: 
Menginternalisasi semangat 
kemandirian/kewirausahaan dan 
inovasi dalam pembelajaran 
bidang pendidikan agama Islam 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini membahas 
tentang konsep-konsep 
dasar Materi PAI pada 
jenjang SD/MI, SMP/MTs, 
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pada satuan pendidikan 
sekolah/madrasah 
(SD/MI/SMP/MTs/ 
SMA/MA/SMK/MAK). 
 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu dan terukur 
sebagai pendidik, peneliti dan 
pengembang bahan ajar PAI. 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu mengembangkan media , 
alat dan bahan ajar pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam. 
 
Pengetahuan: 
Melakukan pendalaman bidang 
kajian PAI (Pendidikan Agama 
Islam) sesuai dengan lingkungan 
dan perkembangan jaman. 
 
 

SMA/MA yang berdasarkan 
pada silabus yang berlaku. 
Bagaimana cara 
memecahkan masalah 
lemahnya proses 
pembelajaran dan 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran di  SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/MA. 
 
 Materi Pembelajaran: 
- Materi PAI di SD/MI 
- Materi PAI di SMP/MTs 
- Materi PAI di SMA/MA 
- Menganalisi Silabus dan 
buku pegangan siswa mata 
pelajaran PAI 
 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

41 PAI61619 
Supervisi 

Pendidikan 

Sikap:  
Bersikap inklusif, bertindak 
obyektif dan tidak deskriminatif 

Bahan Kajian: 
Mata kuliah Supervisi 
Pendidikan adalah mata 
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berdasarkan pertimbangan jenis 
kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 
latar belakang keluarga dan 
status sosial ekonomi. 

Ketrampilan Umum: 
Mampu melakukan proses 
evaluasi diri terhadap kelompok 
kerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya dan mampu 
mengelola pembelajaran secara 
mandiri. 

Ketrampilan Khusus:  
Mampu melaksanakan penilaian 
dan evaluasi proses dan hasil 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam secara tepat, serta mampu 
memanfaatkannya untuk 
keperluan pembelajaran. 

Pengetahuan: 
Memperbaiki dan/atau 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran berdasarkan 
penilaian proses dan penilaian 
hasil belajar PAI (Pendidikan 
Agama Islam). 

kuliah yang memiliki tujuan 
membekali pengetahuan dan 
ketrampilan akademik dan 
profesionalisme bagi 
mahasiswa. Ketrampilan 
akademik mata kuliah 
Supervisi Pendidikan 
mengandung makna bahwa 
Mahasiswa prodi pendidikan 
agama Islam harus 
menguasai berbagai teori 
tentang supervisi, 
pengawasan dan supervisi di 
lembaga pendidikan Islam. 
Jika mahasiswa mengetahui 
dan memahami secara utuh 
maka akan diketahui dan 
dirasakan perbedaan antara 
supervisi pendidikan dengan 
supervisi pendidikan Islam. 
Ketrampilan profesional 
mengandung makna bahwa 
mahasiswa prodi PAI setelah 
lulus mata kuliah supervisi 
pendidikan harus memiliki 
ketrampilan tehnis untuk 
melaksanakan supervisi atau 
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pengawasan secara efektif 
dan efisien di lembaga 
pendidikan Islam. Dengan 
demikian, mata kuliah 
supervisi pendidikan harus 
mampu melahirkan 
mahasiswa dan lulusan yang 
memiliki ketrampilan untuk 
melakukan pengawasan, 
pembinaan dan 
pengembangan 
profesionalisme para guru 
dan lembaga pendidikan 
Islam. 
Materi Pembelajaran: 
- Pengertian, tujuan dan 

ruang lingkup supervisi 
pendidikan, serta ciri ciri 
supervisi yang efektif. 

- Perbedaan antara 
supervisi, pengawasan, 
pemeriksaaan dan 
manajemen dalam 
lembaga pendidikan dan 
pembelajaran 

- Makna atau fungsi 
supervise, pengawasaan 
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dan pemeriksaan bagi 
pendidikan dan 
pembelajaran 

- Berbagai macam faktor 
keberhasilan supervisi 
pendidikan dan 
pembelajaran 

- Metode dan tehnik 
melaksanakan supervisi 
pendidikaan dan 
pembelajaran 

- Teori teori tentang 
supervisi dan 
problematikanya 

- Pengertian pendekatan, 
metode dan tehnik dalam 
supervisi 

- Macam macam Supervisi 
pendidikan 

- Issu dalam Supervisi 
pendidikan 

- Supervisi dalam 
perspektif Islam (al 
qur’an dan hadis). 

- Memahami ayat ayat 
tentang supervisi 
pendidikan 
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Aplikasi praktis supervisi 
pendidikan di sekolah 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

42 PAI61620 
Media 

Pembelajaran PAI 

Sikap: 
Mampu beradaptasi, bekerja 
sama, berkreasi, berkontribusi, 
dan 
berinovasi dalam menerapkan 
ilmu pengetahuan pada 
kehidupan bermasyarakat serta 
memiliki wawasan global dalam 
perannya sebagai warga dunia.  

Ketrampilan Umum: 
Menunjukkan kemampuan  
literasi informasi, media dan   
memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan keilmuan dan 
kemampuan kerja. 

Ketrampilan Khusus: 
Mampu mengembangkan media, 
alat dan bahan ajar pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam. 
Pengetahuan: 

Bahan Kajian: 
Pada Mata kuliah ini, 
mahasiswa diperkenallkan 
dengan berbagai macam 
media pembelajaran baik 
yang klasik maupun modern, 
agar pada waktunya mereka 
mampu 
mengimplementasikan 
ilmunya dengan penggunaan 
media yang tepat. 
Materi Pembelajaran: 
- Pengertian media, tujuan, 

manfaat, sumber dan alat 
peraga pembelajaran; 

- Peran, fungsi, klasifikasi 
dan karakteristik media 
pembelajaran; 

- Prosedur pengembangan 
modul; 

- Jenis dan Kriteria media 
pembelajaran; 

- Pembelajaran berbasis 
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Menerapkan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam 
perencanaan pembelajaran, 
penyelenggaraan pembelajaran, 
evaluasi pembelajaran dan 
pengelolaan pembelajaran PAI  
(Pendidikan Agama Islam). 

TIK; 
- Pembelajaran berbasis 

Komputer; 
- Pembelajaran berbasis 

web; 
- Pembelajaran berbasis 

multimedia presentasi; 
Pembelajaran jarak jauh. 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

43 PAI61621 
Strategi 

Pembelajaran PAI 

Sikap: 
Menginternalisasi nilai, norma, 
dan etika akademik. 

Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam kontek 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

Ketrampilan Khusus: 
Mampu mengembangkan 

Bahan Kajian:  
Pembelajaran pada dasarnya 
adalah proses penambahan 
informasi dan kemampuan 
baru. Ketika seorang guru 
berfikir informasi dan 
kemampuan apa yang harus 
dimiliki oleh peserta didik, 
maka pada saat itu juga guru 
semestinya berfikir strategi 
apa yang harus dilakukan 
agar semua itu dapat 
tercapai secara efektif dan 
efisien. Ini sangat penting 
untuk difahami, sebab apa 
yang harus dicapai akan 
menentukan bagaimana cara 
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perangkat pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam 
disekolah/madrasah secara baik 
dan tepat. 

Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dan  
langkah-langkah dalam  
mengembangkan pemikiran 
kritis, logis, kreatif, inovatif dan 
sistematis serta memiliki 
keingintahuan intelektual untuk 
memecahkan masalah pada 
tingkat individual dan kelompok 
dalam komunitas akademik dan 
non akademik. 
 

mencapainya. Maka melalui 
mata kuliah Strategi Belajar 
Mengajar ini mahasiswa 
mampu merefleksi konsep 
SBM secara lisan maupun 
tulisan dan dapat 
mengimplementasikannya 
kedalam proses 
pembelajaran sesuai dengan 
bidang ilmunya masing-
masing. 
Materi Pembelajaran: 
Materi mata kuliah ini antara 
lain mencakup: (1) Makna 
Belajar dan Faktor 
Pendukung Belajar (2) 
Konsep Mengajar dan Teori-
teori Mengajar (3) Makna 
dan Jenis Strategi Belajar 
Mengajar (4) Faktor-faktor 
yang Mempengaruhi 
Pemilihan Strategi Belajar 
Mengajar (5) Macam-macam 
Metode dalam Transaksi 
Instruksional (6) Skenario 
Pembelajaran. 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
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Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

44 PAI61622 
Model 

Pembelajaran PAI 

Sikap: 
Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa serta berkemampuan 
adaptasi (adaptability), 
fleksibiltas 
(flexibility), pengendalian diri, 
(self-direction), secara baik dan 
penuh inisitaif di tempat tugas. 

Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam kontek 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan kurikulum 
mata Pelajaran Pendidikan 
Agama 
Islam di sekolah/madrasah 

Bahan Kajian 
Model pembelajaran adalah 
bentuk pembelajaran yang 
tergambar dari  awal sampai 
akhir yang disajikan secara 
khas oleh guru. Dengan kata  
lain, model pembelajaran 
merupakan bungkus atau 
bingkai dari penerapan 
suatu pendekatan, metode, 
strategi, dan tehnik 
pembelajaran. Pada mata 
kuliah ini mahasiswa 
diharapakan akan 
menguasai hal-hal terkait 
dengan model pembelajaran 
PAI dan dapat membuat 
inovasi-inovasi dalam 
pembelajaran PAI. 

Materi Pembelajaran: 
Materi mata kuliah ini antara 
lain mencakup: 
- model-model 

pembelajaran PAI; 

- komponen 
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sesuai dengan prosedur dan 
prinsip-prinsip dalam 
pengembangan 
Kurikulum. 

Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah integrasi 
keilmuan (agama dan sains) 
sebagai paradigma keilmuan 
 

pembelajaran; 

inovasi dalam pembelajaran 
PAI 

Estimasi waktu (jam) 135 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

45 PAI61623 
Evaluasi 

Pembelajaran PAI 

Sikap: 
Bersikap inklusif, bertindak 
obyektif dan tidak deskriminatif 
berdasarkan pertimbangan jenis 
kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 
latar belakang keluarga dan 
status sosial ekonomi. 

Ketrampilan Umum: 
Mampu melakukan proses 
evaluasi diri terhadap kelompok 
kerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya dan mampu 
mengelola pembelajaran secara 

Bahan Kajian: 
Mata kuliah Teknik Evaluasi 
Pembelajaran ini merupakan 
salah satu Mata Kuliah 
keahlian Pedagodik. Mata 
kuliah ini membahas materi 
perkuliahan yang mengarah 
kepada pembentukan 
pengetahuan dan 
keterampilan dalam evaluasi 
pembelajaran bagi para 
calon guru. 
Materi Pembelajaran: 
Konsep evaluasi beserta 
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mandiri. 

Ketrampilan Khusus: 
Mampu melaksanakan penilaian 
dan evaluasi proses dan hasil 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam secara tepat, serta mampu 
memanfaatkannya untuk 
keperluan pembelajaran. 

Pengetahuan: 
Memperbaiki dan/atau 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran berdasarkan 
penilaian proses dan penilaian 
hasil belajar PAI (Pendidikan 
Agama Islam). 

kedudukannya dalam 
keseluruhan proses 
pembelajaran, macam-
macam evaluasi, penyusunan 
instrumen evaluasi, 
pengolahan data, dan 
pelaporan. 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

46 PAI61624 
Bimbingan dan 

Konseling 

Sikap: 
Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa serta berkemampuan 
adaptasi (adaptability), 
fleksibiltas 
(flexibility), pengendalian diri, 
(selfdirection), secara baik dan 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini 
mengembangkan 
pemahaman mahasiswa 
sebagai calon guru PAI 
tentang bimbingan dan 
konseling di sekolah dan 
peranan guru PAI dalam 
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penuh inisitaif di tempat tugas. 

Ketrampilan Umum: 
Mampu mengambil keputusan 
secara tepat, dalam konteks 
penyelasaian masalah di bidang 
keahliannya berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data. 

Ketrampilan Khusus: 
Mampu berkomunikasi secara 
efektif, empatik, dan santun 
dalam 
pelaksanaan tugas pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah, di komunitas 
akademik maupun dan di 
masyarakat. 

Pengetahuan: 
Menguasai secara mendalam 
karakteristik peserta didik dari 
aspek fisik, psikologis, sosial, dan 
kultural untuk kepentingan 
Pembelajaran. 

layanan bimbingan dan 
konseling di sekolah. 
Materi Pembelajaran: 
- Pengertian, prinsip, azas, 

dan fungsi bimbingan 
dan konseling 

- Pendekatan bimbingan 
dan konseling mencakup 
kuratif, preventif, dan 
developmental 

- Landasan bimbingan dan 
konseling mencakup 
landasan psikologis, 
filosofis, agama, sosial 
budaya, dan landasan 
Ilmu dan teknologi 

- Strategi dan teknik 
bimbingan dan konseling 

- Jenis-jenis layanan 
bimbingan dan konseling 

- Dasar-dasar pemahaman 
peserta didik 

- Pembelajaran berbasis 
bimbingan dan konseling 

- Diagnostik dan remedial 
teaching 

- Bimbingan bagi peserta 
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didik berkebutuhan 
khusus 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

47 PAI61625 
Administrasi 

Pembelajaran PAI 

Sikap: 
Memiliki integritas akademik, 
antara lain kemampuan 
memahami arti plagiarisme, 
jenis-jenisnya, dan upaya 
pencegahannya, serta 
konsekuensinya apabila 
melakukan plagiarism. 

Ketrampilan Umum: 
Mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamanahkan, 
dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan 
mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus: 
Mampu memfasilitasi 
pengembangan potensi 
keagamaan peserta 
didik untuk mengaktualisasikan 
kemampuan beragama dalam 
kehidupan nyata di 

Bahan Kajian:  
Sebagai tenaga professional 
ilmu administrasi 
merupakan hal yang mutlak 
dimiliki mahasiswa atau 
calaon tenaga kependidikan 
dalam rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi serta 
produktifitas kerja. Aktifitas 
dalam suatu organisasi, unit 
kerja maupun kelompok 
tertentu yang diarahkan 
untuk mencapai suatu 
tujuan. Ilmu administrasi 
pendidikan dapat 
dimanfaatkan untuk 
mendayagunakan sumber 
daya manusia disamping 
sumber daya lainnya untuk 
mencapai hasil yang optimal. 
Materi Pembelajaran: 
- Pengertian dan Ruang 

Lingkup Administrasi 
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sekolah/madrasah dan di 
masyarakat. 
Pengetahuan: 
Menguasai landasan filosofis, 
yuridis, historis, sosiologis, 
kultural, psikologis, dan empiris 
dalam penyelenggaraan 
Pendidikan dan pembelajaran 
PAI (Pendidikan Agama Islam). 

Pembelajaran 
- Manajemen Administratif 
Moral Kerja dan 
Produktifitas Kerja 

Estimasi waktu (jam) 135  
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

48 PAI61626 
Pengenalan 
Lapangan 

Persekolahan (PLP) 

Sikap: 
Menunjukkan sikap 
kepemimpinan (leadership), 
bertanggungj awab 
(accountability) dan 
responsibilitas (responsibility) 
atas pekerjaan di bidang 
pendidikan agama Islam secara 
mandiri pada satuan pendidikan  
sekolah/madrasah 
(SD/MI/SMP/MTs/  
SMA/MA/SMK/MAK) 

Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 

Bahan Kajian:  
Praktik Latihan Profesi (PLP) 
merupakan bagian integral 
tugas perkuliahan 
mahasiswa prodi PAI-FAI 
UNSIKA yang harus 
dilaksanakan untuk 
mengaplikasikan keilmuan 
teoritis menjadi praktis. 
Dengan PLP diharapkan 
mahasiswa mampu untuk 
memahami kondisi-kondisi 
nyata yang diaplikasikan 
pada pengalaman langsung 
di lapangan. 
Materi Pembelajaran: 
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inovatif dalam kontek 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

Ketrampilan Khusus: 

Mampu menerapkan kurikulum 
mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di 
sekolah/madrasah sesuai dengan 
prosedur dan prinsip-prinsip 
dalam pengembangan kurikulum.  

Pengetahuan:Menguasai secara 
mendalam karakteristik peserta 
didik dari aspek fisik, psikologis, 
sosial, dan kultural untuk 
kepentingan pembelajaran. 

Mengaplikasikan proses 
pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di Sekolah yang 
dijadikan tempat praktek 
dengan dibantu oleh Dosen 
Pembimbing dan Guru 
Pamong selama 2 (dua) 
bulan. 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

49 PAI61627 Pengelolaan Kelas 
Sikap: 
Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini merupakan 
mata kuliah yang  harus 

   



 
 

 

125 
 

keahliannya secara mandiri. 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu dan terukur 
sebagai pendidik, peneliti dan 
pengembang bahan ajar PAI. 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu melaksanakan 
pembelajaran yang mendidik, 
kreatif dan inovatif pada 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah. 
Pengetahuan: 
Memilih secara adekuat 
pendekatan dan model 
pembelajaran, bahan ajar, dan 
penilaian untuk kepentingan 
pembelajaran PAI 
 

dikuasai mahasiswa sebagai 
calon pendidik, sehingga  
memiliki  wawasan yang 
mendalam tentang materi 
terkait keterampilan 
profesional untuk mengelola 
kelas, sehingga tercipta 
situasi dan kondisi yang 
kondussif bagi pelaksanaan 
pembelajaran di sekolah. 
Materi Pembelajaran: 
Konsep dasar, pendekatan 
dalam pengelolaan kelas, 
strategi pengelolaan 
lingkungan belajar, 
pembinaan disiplin dan 
perilaku, penciptaan iklim 
kelas, dan hambatan-
hambatan dalam manajemen 
kelas. 

Estimasi waktu (jam) 90 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

50 PAI61628 
Metodik Khusus 

PAI 

Sikap: 
Menginternalisasi semangat 
kemandirian/kewirausahaan dan 
inovasi dalam pembelajaran 
bidang pendidikan agama Islam 

Bahan Kajian:  
Mata Kuliah MKPAI 
membekali mahasiswa 
dengan kemampuan 
memahami pendekatan, 
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pada satuan pendidikan 
sekolah/madrasah  
(SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SM
K/MAK). 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 
Ketrampilan Khusus: 
- Mampu mengembangkan 

perangkat pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam 
disekolah/madrasah secara 
baik dan tepat 

- Mampu mengembangkan 
media, alat dan bahan ajar 
pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam 

- Mampu melaksanakan 
pembelajaran yang mendidik, 
kreatif dan inovatif pada 

metode dan teknik 
pengajaran PAI yang efektif 
dan efesien, sehingga 
mampu merumuskannya 
menjadi Lesson Plan (satuan 
pelajaran) sebagai persiapan 
mengajar secara 
professional dan benar. 
Materi Pembelajaran: 
- Pendekatan, Metode dan 

Teknik Pengajaran 
Agama Islam 

- Pengertian, Ciri-ciri 
Perbedaan Pendekatan, 
Metode dan Teknik 
dalam PAI 

- Relevansi Metode 
Pengajaran Agama Islam 
dengan Tujuan, dengan 
Bahan ajar (Baca Tulis 
Al-Qur’an, Keimanan, 
Fiqih, Tarikh dan 
Akhlak) dengan guru, 
dengan murid, dengan 
sarana dan prasarana 
serta situasi. 

- Model Dasar Pengajaran 
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Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah 

Pengetahuan: 
- Menguasai secara mendalam 

karakteristik peserta didik 
dari aspek fisik, psikologis, 
sosial, dan kultural untuk 
kepentingan pembelajaran. 

- Memberikan layanan 
pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) 
yang mendidik kepada 
peserta didik sesuai dengan 
karakteristiknya. 

- Menguasai teori belajar dan 
pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam). 

- Memilih secara adekuat 
pendekatan dan model 
pembelajaran, bahan ajar, 
dan penilaian untuk 
kepentingan pembelajaran 
PAI 

 

Agama Islam;  
- Merumuskan Tujuan, 

Menentukan Entering 
Behavior, Merencanakan 
evaluasi, Prosedur 
Pengajaran Agama Islam 

Estimasi waktu (jam) 135  
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

51 PAI61629 Penelitian Sikap: Bahan Kajian:     
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Tindakan Kelas Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa serta berkemampuan 
adaptasi (adaptability), 
fleksibiltas (flexibility), 
pengendalian diri, (self 
direction), secara baik dan penuh 
inisitaif di tempat tugas; Bersikap 
inklusif, bertindak obyektif dan 
tidak deskriminatif berdasarkan 
pertimbangan jenis kelamin, 
agama, ras, kondisi fisik, latar 
belakang keluarga dan status 
social ekonomi. 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu dan terukur 
sebagai pendidik, peneliti dan 
pengembang bahan ajar PAI. 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu melaksanakan tindakan 
reflektif berdasarkan prosedur 
dan metodologi penelitian ilmiah 
untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 
Pengetahuan: 

Mata kuliah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) 
memberikan pengetahuan, 
pemahaman dan tuntutan 
untuk 
mengimplementasikan 
dalam suatu karya nyata 
berupa usulan (proposal) 
PTK dan penelitian empiris. 
Orientasi pembelajaran PTK 
ditekankan pada pengenalan 
konsep dasar, karakteristik, 
prinsip dan model-model 
dalam PTK, selanjutnya 
diarahkan untuk mendalami 
hal-hal yang berkaitan 
dengan pelaksanaan PTK. 
Pelaksanaan PTK meliputi; 
menentukan permasalahan 
dan fokus penelitian, 
prosedur pengumpulan data 
dan diakhiri dengan analisis 
data lapangan. Pengalaman 
dari pemberian mata kuliah 
ini selanjutnya diharapkan 
menjadi bekal yang sangat 
berguna bagi usaha 
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- Menguasai integrasi 
teknologi, pedagogi, muatan 
keilmuan dan/atau keahlian, 
serta komunikasi dalam 
pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) 

- Memilih secara adekuat 
pendekatan dan model 
pembelajaran, bahan ajar, dan 
penilaian untuk kepentingan 
pembelajaran PAI 

 
 
 

mengembangkan inovasi 
pembelajaran, terutama 
dalam rangka memperbaiki 
kualitas pembelajaran. 
 
Materi Pembelajaran: 
Metodologi penelitian 
tindakan kelas, konsep dasar 
penelitian tindakan, 
karakteristik penelitian 
tindakan, tujuan dan 
manfaat penelitian tindakan 
kelas, identifikasi dan 
formulasi masalah dalam 
penelitian tindakan, analisis 
dalam penelitian tindakan 
kelas, format usulan 
penelitian tindakan kelas, 
contoh implementasi 
penelitian tindakan kelas 

Estimasi waktu (jam) 135  
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

52 PAI61630 
Teknologi 

Pendidikan 

Sikap: 
Mampu beradaptasi, bekerja 
sama, berkreasi, berkontribusi, 
dan berinovasi dalam 
menerapkan ilmu pengetahuan 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini merupakan 
mata kuliah wajib/utama 
dalam program studi 
Pendidikan Agama Islam. 

   



 
 

 

130 
 

pada kehidupan bermasyarakat 
serta memiliki wawasan global 
dalam perannya sebagai warga 
dunia. 
Ketrampilan Umum: 
- Mampu menerapkan 

pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

- Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara, 
dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni. 

Ketrampilan Khusus: 

Pada mata kuliah ini 
mahasiswa mempelajari 
materi-materi yang terkait 
dengan konsep dasar 
teknologi pendidikan, 
macam-macam teknologi 
pendidikan, perbedaan 
teknologi pendidikan dengan 
teknologi pembelajaran, 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi teknologi 
pendidikan dan 
pembelajaran, Perbedaan 
kegiatan belajar sebagai 
hasil dengan kegiatan belajar 
sebagai proses dalam 
teknologi pendidikan dan 
pembelajaran, berbagai 
macam media dalam 
teknologi pendidikan dan 
pembelajaran, kriteria 
penggunaan teknologi 
pendidikan dan 
pembelajaran, aplikasi 
multimedia dalam 
pembelajaran PAI, 
mendesain multimedia 
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Menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan teknologi informasi 
dalam konteks pengembangan 
keilmuan dan implementasi 
bidang keahlian secara efektif 
dan berdaya guna untuk 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah. 
Pengetahuan: 
- Menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi 
dalam perencanaan 
pembelajaran, 
penyelenggaraan 
pembelajaran, evaluasi 
pembelajaran dan 
pengelolaan pembelajaran 
PAI (Pendidikan Agama 
Islam). 

- Menguasai integrasi 
teknologi, pedagogi, muatan 
keilmuan dan/atau keahlian, 
serta komunikasi dalam 
pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam)  

 

dalam pembelajaran PAI. 
 
Materi Pembelajaran: 
- Konsep dasar teknologi 

pendidikan 
- Macam-macam teknologi 

pendidikan 
- Perbedaan teknologi 

pendidikan dengan 
teknologi pembelajaran 

- Faktor-faktor yang 
mempengaruhi teknologi 
pendidikan dan 
pembelajaran 

- Perbedaan kegiatan 
belajar sebagai hasil 
dengan kegiatan belajar 
sebagai proses dalam 
teknologi pendidikan dan 
pembelajaran 

- Berbagai macam media 
dalam teknologi 
pendidikan dan 
pembelajaran 

- Kriteria penggunaan 
teknologi pendidikan dan 
pembelajaran 



 
 

 

132 
 

- Aplikasi multimedia 
dalam pembelajaran PAI 

- Mendesain Multimedia 
dalam pembelajaran PAI 

Evaluasi dan refleksi 
teknologi pendidikan dan 
pembelajaran di 
sekolah/madrasah 

 Estimasi waktu (jam) 90 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 2 

53 PAI61631 
Psikologi 

Perkembangan 
Peserta Didik 

Sikap: 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama,moral, 
dan etika. 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengambil keputusan 
secara tepat, dalam konteks 
penyelasaian masalah di bidang 
keahliannya berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data. 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu melaksanakan 
pembelajaran yang mendidik, 
kreatif dan inovatif pada 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah. 

Bahan Kajian:  
Salah satu pendekatan guru 
dalam proses pembelajaran 
sesuai tujuan pendidikan 
nasional adalah pendekatan 
psikologis. Oleh sebab itu, 
guru harus mengetahui dan 
memahami perkembangan 
peserta didik  sehingga 
proses belajar mengajar 
dapat berjalan dengan baik.  
Melalui mata kuliah 
psikologi  perkembangan ini 
mahasiswa diharapkan 
memahami bagaimana 
perkembangan anak mulai 
dari periode pranatal sampai 
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Mampu memfasilitasi 
pengembangan potensi 
keagamaan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan kemampuan 
beragama dalam kehidupan nyata 
di sekolah/madrasah dan di 
masyarakat 
Pengetahuan: 
- Menguasai landasan 

psikologis dan empiris 
dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) 

- Menguasai secara mendalam 
karakteristik peserta didik 
dari aspek fisik, psikologis, 
sosial, dan kultural untuk 
kepentingan pembelajaran 

- Memberikan layanan 
pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) 
yang mendidik kepada 
peserta didik sesuai dengan 
karakteristiknya 

 

periode lanjut usia.    
 
Materi Pembelajaran: 
- Hakikat psikologi 

perkembangan 
- Hukum-hukum 

perkembangan dan 
metode penelitian dalam 
psikologi perkembangan 

Periode pranatal, bayi, 
kanak-kanak awal, kanak-
kanak akhir, remaja, dewasa, 
dan lanjut usia.   

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
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 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

54 PAI61632 
Pengembangan 

Kurikulum 

Sikap: 
Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila. 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni. 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan kurikulum 
mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di 
sekolah/madrasah sesuai dengan 
prosedur dan prinsip-prinsip 
dalam pengembangan kurikulum. 
Pengetahuan: 
Mengembangkan kurikulum 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini membahas 
tentang pengembangan 
kurikulum Pendidikan 
Agama Islam yang mencakup 
konsep dasar pengembangan 
kurikulum, pengembangan 
silabus dan penyusunan 
Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam. 
Materi Pembelajaran: 
- Pengertian, Fungsi, 

dan Ruang Lingkup 
Kurikulum 

- Kedudukan 
Kurikulum dalam 
Pendidikan 

- Peranan Guru dalam 
Pengembangan 
Kurikulum 

- Landasan/Asas/Prins
ip  Pengembangan 
Kurikulum 

- Organisasi Kurikulum 
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untuk mata pelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) sesuai 
dengan bidang tugas dan 
mengelola kurikulum tingkat 
satuan pendidikan. 
 

- Desain Pendekatan 
Kurikulum 

- Langkah-langkah 
Pengembangan  
Kurikulum 

- Pengembangan 
Kurikulum di 
Indonesia 

- Evaluasi Kurikulum  
- Pendidikan Agama 

Islam: Tujuan dan 
Ruang Lingkup 

- Silabus dalam 
Kurikulum 

- Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran ( RPP ) 
dalam Kurikulum 

Menyusun silabus dan RPP 
mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

55 PAI61633 
Etika Profesi 

Keguruan 

Sikap:  Menginternalisasi nilai, 
norma, dan etika akademik; 
Ketrampilan Umum:  Mampu 
menunjukkan kinerja mandiri, 
bermutu dan terukur sebagai 

Bahan Kajian:  
-Etika, moral dan latar 
belakang pendidikan guru di 
Indonesia. 
- Kebijakan, peran, 
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pendidik, peneliti dan 
pengembang bahan ajar PAI 
Ketrampilan Khusus:  Mampu 
melaksanakan pembelajaran 
yang mendidik, kreatif dan 
inovatif pada Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah  
Pengetahuan:  Memberikan 
layanan pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) yang 
mendidik kepada peserta didik 
sesuai dengan karakteristiknya 

kedudukan dan kode etik 
guru di Indonesia 
- Kompetensi dan profesi 
guru serta hubungan guru 
dengan lingkungan 
- Implementasi kompetensi, 
konsep guru masa kini dan 
program sertifikasi dan 
pendidikan profesi guru. 
-Isu dan Trend dalam Dunia 
Pendidikan Kekinian. 
Materi Pembelajaran: 
-Etika Pendidikan Guru di 
Indonesia 
-Moral Pendidikan Guru di 
Indonesia 
-Latar Belakang Pendidikan 
Guru di Indonesai 
-Kebijakan, peran, 
kedudukan Guru di 
Indonesia 
-Kode Etik Guru di Indonesia 
-Kompetensi Guru 
-Profesi Guru 
-Hubungan Guru dan 
Lingkungan 
-Implementasi kompetensi 
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Guru 
-Konsep Guru Masa Kini 
-Program Sertifikasi 
-Pendidikan Profesi Guru 
-Isu dalam Dunia Pendidikan 
Kekinian 
-Trend dalam Dunia 
Pendidikan Kekinian. 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

56 
 

PAI61634 
Perbandingan 

Model Pendidikan 
Global 

Sikap: Mampu beradaptasi, 
bekerja sama, berkreasi, 
berkontribusi, dan berinovasi 
dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan pada kehidupan 
bermasyarakat serta memiliki 
wawasan global dalam perannya 
sebagai warga dunia 
Ketrampilan Umum:  Mampu 
berkolaborasi dalam team, 
menunjukkan kemampuan kreatif 
(creativity skill), inovatif 
(innovation skill), berpikir kritis 
(critical thinking) dan pemecahan 
masalah (problem solving skill) 
dalam pengembangan keilmuan 
dan pelaksanaan tugas di dunia 

Bahan Kajian:  
-Hakikat dan Konsep 
Perbandingan Model 
Pendidikan Global 
-Model Pendidikan Global 
dilihat dari sudut ilmu—ilmu 
sosial dan ilmu lain yang 
terkait 
-Pentingnya Kesadaran dan 
Wawasan Perbandingan 
Model Pendidikan Global 
- Isu-isu dan Masalah Global 
dalam Kaitannya dengan 
Kepentingan Global 
- Isu-isu Global dalam 
Pembelajaran PAI 
-Model Pembelajaran dan 
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kerja; 
Ketrampilan Khusus:  Mampu 
berkomunikasi secara efektif, 
empatik, dan santun dalam 
pelaksanaan tugas pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah, di komunitas 
akademik maupun dan di 
masyarakat 
Pengetahuan: Menguasai 
langkah-langkah mengidentifikasi 
ragam upaya wirausaha yang 
bercirikan inovasi dan 
kemandirian yang berlandaskan 
etika Islam, keilmuan, 
profesional, lokal, nasional dan 
global 
 

Evaluasi Pembelajaran 
Persfektif Global  
-Masalah Pendidikan di 
Indonesia dan Solusinya 
 
 
Materi Pembelajaran: 
-Hakikat Perbandingan 
Model Pendidikan Global 
-Konsep Perbandingan 
Model Pendidikan Global 
-Model Pendidikan Global 
dilihat dari sudut ilmu—ilmu 
sosial dan ilmu lain yang 
terkait 
-Model Pendidikan Global 
dilihat dari sudut ilmu lain 
yang terkait 
-Pentingnya Kesadaran 
Perbandingan Model 
Pendidikan Global 
-Pentingnya Wawasan 
Perbandingan Model 
Pendidikan Global 
- Isu-isu dan Masalah Global 
dalam Kaitannya dengan 
Kepentingan Global 
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- Isu-isu Global dalam 
Pembelajaran PAI 
-Model Pembelajaran dan 
Evaluasi Pembelajaran 
Persfektif Global  
-Masalah Pendidikan di 
Indonesia dan Solusinya 

Estimasi waktu (jam) 136 - 
Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61635 
Statistika 

Pendidikan 

Sikap:  Menunjukkan etos kerja, 
tanggung jawab, rasa bangga, 
percaya diri dan cinta menjadi 
pendidik bidang pendidikan 
agama Islam pada satuan 
pendidikan sekolah/madrasah 
(SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SM
K/MAK) 
Ketrampilan Umum: Mampu 
menerapkan pemikiran logis, 
kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan 
atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 
Ketrampilan Khusus:  Mampu 

Bahan Kajian:  
-Ruang Lingkup Statistika 
Pendidikan 
-Statisktika Deskriptif dan 
Inferensial  
-Tipe Data 
-Mean, Media, dan Modus 
-Penyajian Data 
-Distribusi Frekuensi 
-Probabilitas 
-Uji Prasyart, Korelsi dan 
Beda 
-Regresi 
-Anava 
-Anacova 
-SPPS 
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melaksanakan penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam secara tepat, serta mampu 
memanfaatkannya untuk 
keperluan pembelajaran 
Pengetahuan: Memilih secara 
adekuat pendekatan dan model 
pembelajaran, bahan ajar, dan 
penilaian untuk kepentingan 
pembelajaran PAI 

Materi Pembelajaran: 
-Kontrak Perkuliahan 
-Ruang Lingkup Statistika 
Pendidikan 
-Statisktika Deskriptif 
-Statistika Inferensial  
-Tipe Data 
-Mean, Media, dan Modus 
-Penyajian Data 
-Distribusi Frekuensi 
-Probabilitas 
-Uji Prasyarat 
-Uji Korelari 
-Uji Beda 
-Regresi 
-Anava 
-Anacova 
-SPPS 
 

 Estimasi waktu (jam) 136   
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61636 
Metode Penelitian 

Pendekatan 
Kualitatif 

Sikap:  Memiliki integritas 
akademik, antara lain 
kemampuan memahami arti 
plagiarisme, jenis-jenisnya, dan 
upaya pencegahannya, serta 
konsekuensinya apabila 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini membahas 
metodologi penelitian yang 
menggunakan pendekatan 
kualitatif. Pembahasan 
mencakup konsep dasar dan 
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melakukan plagiarism. 
Ketrampilan Umum:  Mampu 
menyusun deskripsi saintifik, 
hasil kajiannya dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 
Ketrampilan Khusus:  Mampu 
melaksanakan tindakan reflektif 
berdasarkan prosedur dan 
metodologi penelitian ilmiah 
untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 
Pengetahuan:  Memperbaiki 
dan/atau meningkatkan kualitas 
pembelajaran berdasarkan 
penilaian proses dan penilaian 
hasil belajar PAI (Pendidikan 
Agama Islam); 
 

ciri khas penelitian kualitatif, 
posisi penelitian kualitatif 
dalam ilmu komunikasi, 
pengembangan asumsi 
penelitian, konsep subyek 
penelitian, metode 
pengumpulan dan analisis 
data kualitatif, serta desain-
desain penelitian kualitatif 
yang umum digunakan. 
Mahasiswa diminta untuk 
mendeskripsikan, 
menganalisis dan memaknai 
fenomena untuk kemudian 
diwujudkan dalam bentuk 
penyusunan proposal 
penelitian dengan 
pendekatan kualitatif. 
Materi Pembelajaran: 
-Pengertian dan Paradigma 
Penelitian Kualitatif sebagai 
Ilmu 
-Karakteristik Penelitian 
Kualitatif 
-Langkah-langkah Dasar 
Penelitian Kualitaif 
-Penggunaan Teori dalam 
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Penelitian Kualitatif 
-Teknik Pengumpulan Data 
Kualitatif 1 
- Teknik Pengumpulan Data 
Kualitatif 2 
-Teknik Analisis Data 
-Keabsahan Data Penelitian 
Kualitatif 
-Desain Penelitian: Naratif 
dan Deskriptif 
-Desain Penelitian: Studi 
Kasus 
-Desain Penelitian: 
Fenomenologi 
-Desain Penelitian: Etnografi 
dan Etnografi Komunikasi 
-Desain Penelitian: Analisis 
Wacana 
-Desain Penelitian: 
Semiotika 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61637 
Metode Penelitian 

Pendekatan 
Kuantitatif 

Sikap:  Memiliki integritas 
akademik, antara lain 
kemampuan memahami arti 
plagiarisme, jenis-jenisnya, dan 
upaya pencegahannya, serta 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah Metode 
Penelitian Kuantitatif 
merupakan salah satu mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa 
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konsekuensinya apabila 
melakukan plagiarism. 
Ketrampilan Umum:  Mampu 
menyusun deskripsi saintifik, 
hasil kajiannya dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 
Ketrampilan Khusus:  Mampu 
melaksanakan tindakan reflektif 
berdasarkan prosedur dan 
metodologi penelitian ilmiah 
untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 
Pengetahuan:  Memperbaiki 
dan/atau meningkatkan kualitas 
pembelajaran berdasarkan 
penilaian proses dan penilaian 
hasil belajar PAI (Pendidikan 
Agama Islam); 
 
 

Prodi PAI. Sebagai salah satu 
mata kuliah yang esensial, 
mata kuliah ini bertujuan 
untuk memberikan 
pengetahuan dan 
pengalaman belajar bagi 
mahasiswa agar mempunyai 
kemampuan dan 
keterampilan dalam 
melakukan suatu penelitian 
kuantitatif. Mata kuliah ini 
mengaji paradigma dan 
hakikat penelitian 
kuantitatif, penelitian 
korelasi, penelitian 
eksprerimen, dan penelitian 
survei, teknik pengumpulan 
data penelitian kuantitatif 
dan instrumen, analisis 
instrumen, populasi dan 
sampel, teknik 
penganalisisan data 
kuantitatif, teknik pengujian 
kesahihan data, teknik 
penyusunan proposal dan 
laporan penelitian 
kuantitatif. Selain diberikan 



 
 

 

144 
 

pengetahuan terkait teori-
teori penelitian, mahasiswa 
juga dibekali pengalaman 
belajar mengenai 
penyusunan proposal dan 
laporan penelitian. Hal ini 
dimaksudkan agar 
mahasiswa mampu 
melakukan suatu penelitian 
yang sesuai dengan 
bidangnya sehingga dapat 
memberikan kontribusi yang 
positif terhadap 
pengembangan ilmu 
pendidikan bahasa dan 
sastra Indonesia. 
Materi Pembelajaran: 
-Pengertian Penelitian 
Kuantitatif 
-Alur  Penelitian Kuantitatif 
-Ragam Penelitian 
kuantitatif 
- Ciri-ciri dari ragam 
penelitian kuantitatif 
-Pengertian Populasi dan 
Jenis Populasi 
-Teknik Menentukan 
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Populasi Penelitian 
-Pengertian Sampling Data 
-Jenis Sampling Data 
-Teknik Sampling Data 
-Pengertian Hipotesis 
-Jenis Hipotesis 
-Teknik Menuliskan 
Hipotesis Penelitian 
-Ragam Desain Penelitian 
Kuantitatif 
-Instrumen Penelitian 
Kuantitatif 
-Ragam Teknik Analisis Data 
Kuantitatif 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61638 
Manajemen 

Pendidikan Islam * 
(P) 

Sikap: Mampu beradaptasi, 
bekerja sama, berkreasi, 
berkontribusi, dan berinovasi 
dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan pada kehidupan 
bermasyarakat serta memiliki 
wawasan global dalam perannya 
sebagai warga dunia 
Ketrampilan Umum: Mampu 
mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamanahkan, 

Bahan Kajian:  
Pendidikan Islam yaitu 
bimbingan terhadap 
pertumbuhan rohani dan 
jasmani menurut ajaran 
islam dengan hikmah, 
mengarahkan, mengajarkan, 
melatih, mengasuh dan 
mengawasi berlakunya 
semua ajaran islam. Dari 
pengertian ini dapat 
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dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan 
mencegah plagiasi 
Ketrampilan Khusus: Mampu 
menerapkan langkah-langkah 
pengembangan keilmuan dan 
keprofesian secara berkelanjutan, 
mandiri maupun kolektif dalam 
kerangka mewujudkan diri 
sebagai pendidik sejati dan 
pembelajar 
Pengetahuan:  Menguasai teori 
kepemimpinan pendidikan untuk 
memposisikan dan 
mengembangkan PAI 
(Pendidikan Agama Islam) 
sebagai ibu dalam pelaksanaan 
pendidikan karakter di 
sekolah/madrasah 
 

diartikan bahwa di dalam 
proses pendidikan islam 
terdapat usaha 
mempengaruhi jiwa anak 
didik melalui suatu proses 
yang setingkat demi 
setingkat akan menuju pada 
tujuan yang telah ditetapkan, 
yaitu menanamkan akhlak 
dan takwa serta menegakkan 
kebenaran sehingga 
terbentuklah manusia yang 
berkepribadian dan berbudi 
luhur dengan ajaran Islam. 
Pendidikan agama Islam 
adalah suatu usaha berupa 
bimbingan dan asuhan 
terhadap anak didik kelak 
setelah selesai 
pendidikannya memahami 
dan mengamalkan ajaran 
agama Islam dan 
menjadikannya sebagai 
pandangan hidup (Way of 
Life. Pendidikan agama Islam 
Nonformal ialah pendidikan 
melalui ajaran Islam, berupa 
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bimbingan dan asuhan 
terhadap anak didik dan atau 
masyarakat muslim 
bertujuan agar dapat 
menghayati dan 
mengamalkan ajaran-ajaran 
agama Islam yang diyakini 
secara menyeluruh, dan 
menjadikan agama Islam 
sebagai pandangan hidup di 
dunia dan akherat. 
Materi Pembelajaran: 
-Menjeaskan secara umum 
mata kuliah Pendidikan 
Islam Nonformal 
-Konsep Pendidikan Islam 
-Manajemen Pendidikan 
Islam Nonformal 
-Jalur Pendidikan 
-Pondok Pesantren 
-Pendidikan Raidahtul Atfal 
(RA) 
-Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) 
-Pendidikan Taman Al-
Qur’an (TPQ) 
-Pendidikan Madrasah 



 
 

 

148 
 

Diniyah (MADIN) 
-Pendidikan di Masjid 
-Kejar Paket A, B, C 
-Kursus dan Pelatihan 
-Pemberantasan Buta Huruf 
dan Angka (Arab dan Latin) 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61639 Filsafat Ilmu 

Sikap:  
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama,moral, 
dan etika 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu berkomunikasi secara 
efektif, empatik, dan santun 
dalam pelaksanaan tugas 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini 
mengantarkan para 
mahasiswa untuk 
memahami ruang lingkup 
filsafat ilmu, tantangan dan 
masa depan ilmu, hakikat 
pengetahuan, kebenaran 
ilmiah, ontologi: hakikat 
ilmu, epistemologi: cara 
mendapatkan pengetahuan, 
aksiologi: nilai kegunaan 
ilmu, struktur ilmu 
pengetahuan, sarana ilmiah, 
moralitas ilmu pengetahuan, 
dan sejarah perkembangan 
ilmu. 
Materi Pembelajaran: 
Konsep filsafat dan dasar 
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pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah, di 
komunitas akademik maupun 
dan di masyarakat,  Mampu 
menerapkan langkah-langkah 
pengembangan keilmuan dan 
keprofesian secara berkelanjutan, 
mandiri maupun kolektif dalam 
kerangka mewujudkan diri 
sebagai pendidik sejati dan 
pembelajar 
Pengetahuan: 
Menguasai landasan filosofis, 
yuridis, historis, sosiologis, 
kultural, psikologis, dan empiris 
dalam 
penyelenggaraanpendidikan dan 
pembelajaran PAI (Pendidikan 
Agama Islam) 
 

berfikir filsafat 
Ruang lingkup dan cabang-
cabang kajian filsafat 
Ruang lingkup filsafat ilmu 
Sejarah Perkembangan ilmu 
Hakekat Pengetahuan 
Kebenaran Ilmiah 
Ontologi: hakikat ilmu 
Epistemologi: cara 
mendapatkan pengetahuan, 
Aksiologi: nilai kegunaan 
ilmu 
Struktur pengetahuan 
Sarana ilmiah 
Moralitas ilmu pengetahuan 
Tantangan dan masa depan 
ilmu 
 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61640 Public Speaking 

Sikap: 
Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa serta berkemampuan 
adaptasi (adaptability), 

Bahan Kajian:  
Perkuliahan ini memberikan 
pemahaman dan pengertian 
public speaking, jenis-jenis 
penulisan public speaking 
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fleksibiltas (flexibility), 
pengendalian diri, (self 
direction), secara baik dan penuh 
inisitaif di tempat tugas; Bersikap 
inklusif, bertindak obyektif dan 
tidak deskriminatif berdasarkan 
pertimbangan jenis kelamin, 
agama, ras, kondisi fisik, latar 
belakang keluarga dan status 
social ekonomi 
Ketrampilan Umum: 
Menunjukkan kemampuan 
literasi informasi, media dan 
memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan keilmuan dan 
kemampuan kerja 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu berkomunikasi secara 
efektif, empatik, dan santun 
dalam pelaksanaan tugas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah, di 
komunitas akademik maupun 
dan di masyarakat 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dan 

serta praktikum pidato di 
dapan public untuk 
membangkitkan rasa 
percaya diri serta mampu 
mengaplikasikan seni 
berbicara kepada publik 
dengan berlatih dan terus 
berlatih. 
Materi Pembelajaran: 
Speechophobia Dalam Public 
Speaking 
3v Dalam Public Speaking 
Jenis – Jenis Public Speaking 
Seni Dan Gaya Berbicara 
Persiapan Presentasi Dan 
Presentasi Sukses 
Jenis Publik Speaking 
Monologika ‘ Pidato’ 
Jenis Publik Speaking 
Dialogika 
Jenis Publik Speaking 
Dialogika 
Analisis Kesalahan 
Kesalahan Pembicara 
Kuasai Medan Perang Dan 
Alat Bantu Pembicara 
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langkah-langkah dalam 
menyampaikan gagasan ilmiah 
secara lisan dan tertulis dengan 
menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar dalam 
perkembangan dunia akademik 
dan dunia kerja 

 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61641 
Penyusunan Bahan 

Ajar 

Sikap: 
Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa serta berkemampuan 
adaptasi (adaptability), 
fleksibiltas (flexibility), 
pengendalian diri, (self 
direction), secara baik dan penuh 
inisitaif di tempat tugas; Bersikap 
inklusif, bertindak obyektif dan 
tidak deskriminatif berdasarkan 
pertimbangan jenis kelamin, 
agama, ras, kondisi fisik, latar 
belakang keluarga dan status 
social ekonomi 
Ketrampilan Umum: 
Menunjukkan kemampuan 
literasi informasi, media dan 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah pengembangan 
bahan ajar merupakan mata 
kuliah yang dirancang untuk 
membantu mahasiswa 
mengembangkan 
kemampuan dalam 
mengembangkan bahan ajar. 
Mata kuliah ini akan 
memberikan pengetahuan 
dan ketrampilan tentang 
berbagai hal yang berkaitan 
dengan bahan ajar. Hal-hal 
yang akn dibahas dalam 
mata kuliah ini diantaranya 
adalah peran dan jenis bahan 
ajar, baik bahan cetak, 
noncetak, maupun bahan 
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memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan keilmuan dan 
kemampuan kerja 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu berkomunikasi secara 
efektif, empatik, dan santun 
dalam pelaksanaan tugas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah, di 
komunitas akademik maupun 
dan di masyarakat 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah dalam 
menyampaikan gagasan ilmiah 
secara lisan dan tertulis dengan 
menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar dalam 
perkembangan dunia akademik 
dan dunia kerja 

ajar display, prosedur 
pengembangannya, cara 
pemanfaatannya 
dalamproses pembelajaran, 
serta cara-cara 
mengevaluasinya 
Materi Pembelajaran: 
Peran bahan ajar dalam 
pembelajaran.  Faktor dan 
prosedur pengembangan 
bahan ajar  Pengembangan 
dan pemanfaatan media 
cetak : modul, handout dan 
LKS dalam pembelajaran.   
Pengembangan dan 
pemanfaatan media cetak : 
tampilan visual dan 
storyboard. Pemanfaatan 
dan pengembangan bahan 
ajar non cetak : transparansi, 
audio dan 
audiotransparansi.  
Pemanfaatan dan 
pengembangan bahan ajar 
non cetak : program video 
dan bahan ajar berbantuan 
komputer.  Bahan ajar 
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display 8. Papan display. 
Evaluasibahan ajar cetak. 
Evaluasi bahan ajar 
noncetak.  Pemanfaatan 
internet sebagai sumber 
belajar 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61642 
Mashail 

Fiqhiyah*(P) 

Sikap: 
Bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu dan terukur 
sebagai pendidik, peneliti dan 
pengembang bahan ajar PAI 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan kurikulum 
mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di 
sekolah/madrasah sesuai dengan 
prosedur dan prinsip-prinsip 
dalam pengembangan kurikulum 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah berkomunikasi 

Bahan Kajian:  
Mahasiswa memahami ruang 
lingkup kajian Mashail Fiqh 
dan hubungannya dengan 
Fiqh, Ushul Fiqh dan Qowaid 
Al-Fiqh. 
Materi Pembelajaran: 
Pengertian dan Ruang 
lingkup Masail Fiqhiyah 
Macam-macam produk 
pemikiran hukum Islam 
(Fiqh, UU, KHI, Fatwa).  
Karakter dan aspek 
kehidupan serta lingkungan 
yang melahirkan prilaku 
hukum Islam.  
Menentukan jenis perpsektif 
dan pendekatan (seperti 
antropologi dan sosiologi) 
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baik lisan maupun tulisan dengan 
menggunakan bahasa Arab dan 
Inggris dalam perkembangan 
dunia akademik dan dunia kerja 
 

guna memahami masalah-
masalah fiqhiyah yang 
sesungguhnya. 
Macam-macam metode 
istinbat dan istidlal hukum 
Islam, dan aplikasi sistemik 
dari keduanya 
Model Istinbat ahkam dan 
Istidlal fuqaha' klasik 
(Mujtahidin) dengan Era 
Ijtihad nya. 
Model Istimbat dan Istidlal 
Ulama kontemporer 
Model Istinbat dan Istidlal 
Ulama kalangan 
Muhammadiyah (Majlis 
Tarjih wa Tajdid) 
Model Istimbat dan Istidlal 
Ulama kalangan Nahdlatul 
Ulama (Lajnah Bahtsul 
Masail) 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61643 
Qiraat al-Kutub 

*(P) 

Sikap: 
Bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious 

Bahan Kajian:  
Mata kuliah ini merupakan 
mata kuliah Bimbingan 
Qira’ah Kutub. Bahasan dan 
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Ketrampilan Umum: 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu dan terukur 
sebagai pendidik, peneliti dan 
pengembang bahan ajar PAI 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu menerapkan kurikulum 
mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di 
sekolah/madrasah sesuai dengan 
prosedur dan prinsip-prinsip 
dalam pengembangan kurikulum 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah berkomunikasi 
baik lisan maupun tulisan dengan 
menggunakan bahasa Arab dan 
Inggris dalam perkembangan 
dunia akademik dan dunia kerja 
 

kajiannya sangat penting 
untuk mengasah 
kemampuan dalam 
membaca, memahami serta 
menyimpulakn teks-teks dan 
kitab-kitab bertulisan bahasa 
arab tanpa harakat 
Materi Pembelajaran: 
Bidang Kelancaran Membaca 
(Fashahah al-Qira’ah):  
Makhraj, Mad, Syiddah  Tan-
ghim (intonasi)  Sur’ah 
(kecepatan) Thabi’iyah  
Bidang Kebenaran Membaca 
(Shihhah al-Qira’ah):  Binyah 
Sharfiyah )ketepatan system 
shorof)  Alamatul-I’rab 
(harakah)  Mawaqi’ul-
Kalimah minal-I’rab  Bidang 
Pemahaman Makna (Fahm 
al-Ma’ani):  Ma’na al-
Mufradat  Ma’na al-Jumal  Al-
Ma’na al-Dalali 
 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

66 PAI61644 Psikologi Agama* Sikap: Bahan Kajian:     
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 (P) Menampilkan diri sebagai pribadi 
yang stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa serta berkemampuan 
adaptasi (adaptability), 
fleksibiltas (flexibility), 
pengendalian diri, (self 
direction), secara baik dan penuh 
inisitaif di tempat tugas; Bersikap 
inklusif, bertindak obyektif dan 
tidak deskriminatif berdasarkan 
pertimbangan jenis kelamin, 
agama, ras, kondisi fisik, latar 
belakang keluarga dan status 
social ekonomi 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengambil keputusan 
secara tepat, dalam konteks 
penyelasaian masalah di bidang 
keahliannya berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data,  
Mampu berkolaborasi dalam 
team, menunjukkan kemampuan 
kreatif (creativity skill), inovatif 
(innovation skill), berpikir kritis 
(critical thinking) dan pemecahan 
masalah (problem solving skill) 
dalam pengembangan keilmuan 

Mampu memahami konsep 
teoritis utama serta sejarah 
dan aliran psikologi 
khususnya psikologi islami 
beserta penguasaan teori-
teori kepribadian dan 
kesehatan mental maupun 
psikopatologi sebagai dssar 
pemahaman kejiwaan dan 
perilaku manusia secara 
islami dan 
merepresentasikannya 
dalam bentuk ketaqwaan 
kepada Tuhan dalam sikap 
relijius. 
Materi Pembelajaran: 
Pengantar psikologi islami  
Perkembangan psikologi 
islami: perkembangan di 
Indonesia dan perbandingan 
dengan psikologi barat  Ruh, 
nafsu, akal, dan hati  
Perkembangan manusia dan 
faktor yang mempengaruhi 
perkembangan manusia 
menurut Islam  Kepribadian 
manusia menurut perspektif 
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dan pelaksanaan tugas di dunia 
kerja; 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu berkomunikasi secara 
efektif, empatik, dan santun 
dalam pelaksanaan tugas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah, di 
komunitas akademik maupun 
dan di masyarakat 
Pengetahuan: 
Memberikan layanan 
pembelajaran PAI (Pendidikan 
Agama Islam) yang mendidik 
kepada peserta didik sesuai 
dengan karakteristiknya 

islamReligiusitas dalam 
perspektif islam  Metodologi 
penelitian dan kajian dalam 
psikologi islam Psikologi 
sosial menurut perspektif 
islam Psikologi pendidikan 
dalam perspektif islam  
Konseling dan terapi dalam 
perspektif islam  Psikologi 
shalat Psikologi dzikir  
Psikologi puasa  Psikologi 
haji 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

67 
 

PAI61645 
Pengembangan 

Budaya dan Seni 
dalam PAI 

Sikap: 
Menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain 
Ketrampilan Umum: 
Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 

Bahan Kajian:  
Mata Kuliah Pengembangan 
Seni Budaya dalam PAI 
diberikan dalam upaya 
memberikan wawasan dan  
menanamkan sikap 
apresiatif terhadap seni 
budaya serta memberikan 
landasan pokok 
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dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu memfasilitasi 
pengembangan potensi 
keagamaan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan kemampuan 
beragama dalam kehidupan nyata 
di sekolah/madrasah dan di 
masyarakat 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan tentang 
filsafat pancasila, 
kewarganegaraan, wawasan 
kebangsaan (nasionalisme) dan 
globalisasi,  menguasai konsep, 
metode keilmuan, substansi 
materi, struktur, dan pola pikir 
keilmuan Sejarah Kebudayaan 
Islam sebagai sub keilmuan dari 
PAI (Pendidikan Agama Islam) 
 

pengembangan seni  budaya 
dalam proses pembelajaran   
PAI.  Secara filosofis mata 
kuliah ini akan memberi  
landasan keilmuan  tentang 
konsep, landasan berfikir,  
pengembangan teori dan 
analisis terhadap 
perkembangan seni dan 
budaya 
Materi Pembelajaran: 
Konsep Teoritis dan 
Normatif agama tentang 
budaya dan seni, Hubungan 
antara agama, budaya dan 
seni, Pengembangan Budaya 
dan Seni dalam PAI, Strategi 
Budaya Islam: 
mempertimbangkan tradisi 
dan modernisasi, 
Implementasi Strategi 
Budaya Islam dalam PAI, 
Berbagai macam dan bentuk 
seni budaya Islam, Cara 
menumbuhkan apresiasi 
siswa dalam proses 
pembelajaran PAI melalui 
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pengembangan seni budaya 
Islam, dan Pendekatan 
budaya dan seni dalam PAI 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 

68 
 

PAI61646 Ilmu Kalam 

Sikap: 
Bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religious 
Ketrampilan Umum: 
Mampu melaksanakan ibadah 
dan memimpin ritual keagamaan 
dengan baik 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu melaksanakan tindakan 
reflektif berdasarkan prosedur 
dan metodologi penelitian ilmiah 
untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 
Pengetahuan: 
Menguasai landasan filosofis, 
yuridis, historis, sosiologis, 
kultural, psikologis, dan empiris 
dalam penyelenggaraan 
pendidikan dan pembelajaran PAI 
(Pendidikan Agama Islam) 

Bahan Kajian:  
Ilmu Kalam merupakan salah 
satu disiplin keilmuan yang 
telah tumbuh dan 
berkembang di antara tradisi 
kajian keislaman yang lain 
seperti Tafsir, Hadits, Fiqh, 
Tasawuf, dan Filsafat. Secara 
sederhana Ilmu Kalam bisa 
disebut sebagai ilmu yang 
berbicara 
mengenai aspek-aspek 
ketuhanan dan sejarah 
pemikiran juga perdebatan 
masalah ketuhanan dalam 
Islam. Oleh karena itu, Ilmu 
Kalam menempati posisi 
paling pokok dalam 
pemahaman ajaran Islam. 
Karena pentingnya juga, 
seringkali penyampaiannya 
dilakukanmelalui 
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pendekatan doktrinasi dan 
dogmati 
Materi Pembelajaran: 
Pengertian Ilmu Kalam; 
Sejarah pertumbuhan dan 
perkembangan  Perbedaan 
ilmu kalam dengan filsafat 
dan tasawuf Pro dan kontra 
Ilmu Kalam 

 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 3 
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PAI61647 SKRIPSI 

Sikap: 
Memiliki integritas akademik, 
antara lain kemampuan 
memahami arti plagiarisme, 
jenis-jenisnya, dan upaya 
pencegahannya, serta 
konsekuensinya apabila 
melakukan plagiarisme 
Ketrampilan Umum: 
Mampu menyusun deskripsi 
saintifik, hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi 
Ketrampilan Khusus: 
Mampu melaksanakan tindakan 

Bahan Kajian:  
Skripsi adalah karya ilmiah 
yang didasarkan atas hasil 
kerja dari pelaksanaan 
penelitian, karya desain 
teknologi, magang kerja, dan 
kewirausahaan yang 
membahas suatu masalah 
atau topik yang disajikan 
secara sistematis dan 
komprehensif dilengkapi 
dengan studi kepustakaan, 
serta mengandung unsur 
analisis dan sintesis di 
bawah bimbingan Dosen 
Pembimbing. 
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reflektif berdasarkan prosedur 
dan metodologi penelitian ilmiah 
untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 
Pengetahuan: 
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah dalam 
mengembangkan pemikiran 
kritis, logis, kreatif, inovatif dan 
sistematis serta memiliki 
keingintahuan intelektual untuk 
memecahkan masalah pada 
tingkat individual dan kelompok 
dalam komunitas akademik dan 
non akademik 
 

Materi Pembelajaran: 
1.Penentuan topik skripsi 2. 
Pencarian literatur ilmiah 
sebagai landasan teori dalam 
pengembangan, atau 
perancangan, atau penelitian 
untuk skripsi 3. Penyusunan 
latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan, manfaat 
skripsi 4. Penyusunan 
tinjauan pustaka 5. 
Penyusunan metode 6. 
Pelaksanaan pengambilan 
data untuk penelitian atau 
magang, atau implementasi 
pengembangan untuk 
kewirausahaan, atau 
pengujicobaan karya desain 
teknologi 7. Analisis dan 
pengolahan data 8. 
Interpretasi data 9. 
Pembahasan data 
10.Penyusunan kesimpulan 
11.Penyajian skripsi dalam 
tulisan ilmiah 12.Diseminasi 
dalam seminar proposal dan 
hasil serta mempertahankan 
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tulisan ilmiahnya 
 Estimasi waktu (jam) 136 -  
 Bobot sks ( (total estimasi waktu) x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) MK 6 

Total jumlah sks (untuk sarjana minimal 144 sks) 150 
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7. Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi  
a. Matrik Kurikulum 

Tabel 8. Matrik Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi 

Smt sks 
Jlm 

MK 

  KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA 

MK Wajib    MK Pilihan MKWK 

                

VIII 6 1 

 

PAI61647 

Skripsi 

(6 SKS) 

       

  

   

VII 18 8 

USK61648 

Kewirausahaan 

(2 SKS) 

 

PAI61633 

Etika Profesi 

Keguruan 

(2 SKS) 

 

PAI61634 

Perbandingan 

Model 

Pendidikan 

Global 

(2 SKS) 

 

PAI61635 

Statistika 

Pendidikan 

(3 SKS) 

 

PAI61637 

Metode 

Penelitian 

Pendekatan 

Kuantitatif 

(2 SKS) 

 

PAI61640 

Public 

Speaking 

(2 SKS) 

 

 

PAI61626 

Pengenalan 

Lapangan 

Persekolahan 

(PLP) 

(3 SKS) 

 

 

  
PAI61638 

Manajemen 

Pendidikan 

Islam 

(2 SKS) 

 

PAI61642 

Mashail 

Fiqhiyah 

(2 SKS) 

 

VI 21 9 

USK61605 

Kuliah Kerja 

Nyata 

(2 SKS) 

PAI61627 

Pengelolaan 

Kelas 

(2 SKS) 

PAI61628 

Metodik 

Khusus PAI 

(3 SKS) 

PAI61629 

Penelitian 

Tindakan 

Kelas 

(3 SKS) 

PAI61630 

Teknologi 

Pendidikan 

(2 SKS) 

PAI61631 

Psikologi 

Perkembangan 

Peserta Didik 

(2 SKS) 

PAI61632 

Pengembangan 

Kurikulum 

(3 SKS) 

PAI61636 

Metode 

Penelitian 

Pendekatan 

Kualitatif 

(2 SKS) 

PAI61610 

Microteaching 

(2 SKS) 

 

   

V 20 9 

PAI61619 

Supervisi 

Pendidikan 

(2 SKS) 

PAI61620 

Media 

Pembelajaran 

PAI 

(2 SKS) 

PAI61621 

Strategi 

Pembelajaran 

PAI 

(2 SKS) 

PAI61622 

Model 

Pembelajaran 

PAI  

(3 SKS) 

PAI61623 

Evaluasi 

Pembelajaran 

PAI 

(2 SKS) 
 

PAI61624 

Biimbigan dan 

Konseling 

(2 SKS) 

PAI61625 

Administrasi 

Pembelajaran 

PAI 

(3 SKS) 

PAI61641 

Penyusunan 

Bahan Ajar 

(2 SKS) 

PAI61645 

Pengembangan 

Budaya dan 

Seni dalam PAI 

(2 SKS) 

 

   

IV 20 9 USK61649 USK61211 PAI61613 PAI61614 PAI61615 PAI61616 PAI61617 PAI61618 PAI61619     
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Karya Tulis 

Ilmiah 

(2 SKS) 

Final Projek 

Literasi Digital 

(3 SKS) 

Filsafat 

Pendidikan 

Islam 

(2 SKS) 

Kapita 

Selekta 

Pendidikan 

(2 SKS) 

Hadits 

Tarbawi 

(2 SKS) 

Tafsir Tarbawi 

(2 SKS) 

Pendidikan 

Anti Korupsi 

(2 SKS) 

Sosiologi 

Pendidikan 

Islam 

(2 SKS) 

Materi PAI 

(3 SKS) 

III 22 10 

USK61210 

Blockchain dan 

Cloud Computing 

(3 SKS) 

PAI61602 

Kepemimpinan 

Pendidkan 

Islam 

(2 SKS) 

PAI61603 

Akhlak 

Tasawuf 

(3 SKS) 

PAI61604 

Ilmu 

Pnedidikan 

Islam 

(2 SKS) 

PAI61605 

Sejarah 

Pendidikan 

Islam 

(2 SKS) 

PAI61606 

Kebijakan PAI 

(2 SKS) 

PAI61607 

Psikologi 

Pendidikan 

(2 SKS) 

PAI61608 

Pendidikan 

Keluarga 

(2 SKS) 

 

PAI61609 

Penjaminan 

Mutu 

Pendidikan 

(2 SKS) 

 
PAI61612 

Nahwu 

Sharaf 

(2 SKS) 

PAI61643 

Qiraat al-

Kutub 

(2 SKS) 

 

II 21 10 

USK61202 

Bahasa Indonesia 

(2 SKS) 

USK61303 

Pancasila 

(2 SKS) 

USK 61207 

Budaya 

Bangsa 

(2 SKS) 

USK61209 

Artificial 

Intelligence 

dan Data 

Analytics 

(3 SKS) 

FAI61606 

Bimbingan 

Ibadah 

(2 SKS) 

FAI61602 

Ulum Al-Quran 

(2 SKS) 

FAI61609 

Pendidikan 

Kepramukaan 

(2 SKS) 

FAI61607 

Sejarah 

Peradaban 

Islam  

(2 SKS) 

FAI61646 

Ilmu Kalam 

(2 SKS) 

 

PAI61611 

Moderasi 

Beragama 

(2 SKS) 

PAI61644 

Psikologi 

Agama 

(2 SKS) 

 

I 22 10 

USK61304 

Pendidikan 

Kewargangaraan 

(2 SKS) 

USK61206 

Bahasa Inggris 

(2 SKS) 

USK61208 

Pengantar 

Literasi 

Digital 

(2 SKS) 

FAI61608 

Al-Tilawah 

wa Al-

Kitabah 

(2 SKS) 

FAI61603 

Ulum al-

Hadits 

(2 SKS) 

FAI61604 

Ilmu Fiqih  

(3 SKS) 

FAI61601 

Pengantar Studi 

Islam 

(3 SKS) 

FAI61605 

Bahasa Arab 

(2 SKS) 

FAI61601 

Dasar-dasar 

Pendidikan 

Islam 

(2 SKS) 

PAI61639 

Filsafat 

Ilmu 

(2 SKS) 

   

Total 150               
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b. Peta Kurikulum Berdasarkan CPL PRODI 
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8. Daftar sebaran mata kuliah tiap semester 

Tabel 9. Daftar Mata kuliah per semester-I 
SEMESTER I 

No Kode MK 
Mata Kuliah (MK) Bobot sks 
 Teori Seminar  Praktek Jumlah 

1 USK61304 Pendidikan Kewarganegaraan 2   2 
2 USK61206 Bahasa Inggris 2   2 
3 FAI61608 Al-Tilawah wa al-Kitabah 2   2 
4 FAI61603 Ulum al-Hadits 2   2 
5 FAI61604 Ilmu Fikih 3   3 
6 FAI61601 Pengantar Studi Islam 3   3 

7 FAI61605 Bahasa Arab 3   3 
8 PAI61601 Dasar-dasar Pendidikan Islam 2   2 

9 USK61208 Pengantar Literasi Digitial 2     2 

10 PAI61639 Filsafat Ilmu 2   2 

Jumlah Beban Studi Semester I 22 22 

 
Tabel 10. Daftar Mata kuliah per semester-II 

SEMESTER II 

No Kode MK 
Mata Kuliah (MK) Bobot sks 

 Teori Seminar Praktek Jumlah 
1 USK61202 Bahasa Indonesia 2   2 
2 USK61303 Pancasila 2   2 
3 USK61207 Budaya Bangsa 2   2 
4 FAI61606 Bimbingan Ibadah   2 2 
5 FAI61602 Ulum al-Qur’an 2   2 
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6 FAI61609 Pendidikan Kepramukaan 2   2 

7 FAI61607 Sejarah Peradaban Islam 2   2 

8 USK61209 Artifical Intelligence dan 
Data Analytics 

3   2 

9 PAI61646 Ilmu Kalam 2   2 
10 PAI61611 Moderasi Beragama* (P) 

2 
  

2 
11 PAI61644 Psikologi Agama* (P)   

Jumlah Beban Studi Semester II 21 21 
 

Tabel 11. Daftar Mata kuliah per semester-III 
SEMESTER III 

No Kode MK 
Mata Kuliah (MK) Bobot sks 

 Teori Seminar Praktek Jumlah 

1 PAI61602 Kepemimpinan Pendidikan 
Islam 

2   2 

2 PAI61603 Akhlak Tasawuf 3   3 

3 PAI61604 Ilmu Pendidikan Islam 2   2 

4 PAI61605 Sejarah Pendidikan Islam 2   2 

5 PAI61606 Kebijakan PAI 2   2 

6 PAI61607 Psikologi Pendidikan 2   2 
7 PAI61608 Pendidikan Keluarga 2   2 

8 PAI61609 Penjaminan Mutu 
Pendidikan 

2   2 

9 USK61210 Blokchain dan Cloud 
Computing 

2   2 

10 PAI61612 Nahwu Sharaf* (P) 2   2 
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11 PAI61643 Qiraat al-Kutub* (P)   

Jumlah Beban Studi Semester III 22 22 
 

Tabel 12. Daftar Mata kuliah per semester-IV 
SEMESTER IV 

No Kode MK 
Mata Kuliah (MK) Bobot sks 

 Teori Seminar Praktek Jumlah 

1 PAI61613 Filsafat Pendidikan Islam 2   2 

2 USK61649 Karya Tulis Ilmiah 2   2 
3 PAI61614 Kapita Selekta Pendidikan 2   2 

4 PAI61615 Hadits Tarbawi 2   2 

5 PAI61616 Tafsir Tarbawi 2   2 
6 PAI61617 Pendidikan Anti Korupsi 2   2 

7 PAI61618 Sosiologi Pendidikan Islam 2   2 

8 PAI61619 Materi PAI 3   3 

9 USK61211 Final Projek Literasi Digital   3 3 
Jumlah Beban Studi Semester IV 20 20 

 
Tabel 13. Daftar Mata kuliah per semester-V 

SEMESTER V 

No Kode MK 
Mata Kuliah (MK) Bobot sks 

 Teori Seminar Praktek Jumlah 

1 PAI61619 Supervisi Pendidikan  2   2 

2 PAI61620 Media Pembelajaran PAI 2   2 

3 PAI61621 Strategi Pembelajaran PAI 2   2 
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4 PAI61622 Model Pembelajaran PAI 3   3 
5 PAI61623 Evaluasi Pembelajaran PAI 2   2 
6 PAI61624 Bimbingan dan Konseling 2   2 
7 PAI61625 Administrasi Pembelajaran 

PAI 
3   3 

8 PAI61641 Penyusunan Bahan Ajar 2   2 

9 PAI61645 Pengembangan Budaya dan 
Seni dalam PAI 

2   2 

Jumlah Beban Studi Semester V 20 20 
 

Tabel 14. Daftar Mata kuliah per semester-VI 
SEMESTER VI 

No Kode MK 
Mata Kuliah (MK) Bobot sks 

 Teori Seminar Praktek Jumlah 

1 PAI61627 Pengelolaan Kelas 2   2 

2 PAI61628 Metodik Khusus PAI 3   3 
3 PAI61629 Penelitian Tindakan Kelas 3   3 
4 PAI61630 Teknologi Pendidikan 2   2 
5 PAI61631 Psikologi Perkembangan 

Peserta Didik 
2   2 

6 PAI61632 Pengembangan Kurikulum 3   3 

7 USK61605 Kuliah Kerja Nyata   2 2 

8 PAI61636 Metode Penelitian 
Pendekatan Kualitatif 

2   2 

9 PAI61610 Microteaching   2 2 
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Jumlah Beban Studi Semester VI 21 21 
 

Tabel 15. Daftar Mata kuliah per semester-VII 
SEMESTER VII 

No Kode MK 
Mata Kuliah (MK) Bobot sks 

 Teori Seminar Praktek Jumlah 

1 PAI61633 Etika Profesi Keguruan 2   2 

2 PAI61634 Perbandingan Model 
Pendidikan Global 

2   2 

3 USK61648 Kewirausahaan 2   2 

4 PAI61635 Statistika Pendidikan 3   3 

5 PAI61637 Metode Penelitian 
Pendekatan Kuantitatif 

2   2 

6 PAI61638 Manajemen Pendidikan 
Islam*(P) 2 

  

2 
7 PAI61642 Mashail Fiqhiyah*(P)   

8 PAI61640 Public Speaking 2   2 

9 PAI61626 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan (PLP) 

  3 3 

Jumlah Beban Studi Semester VII 18 18 
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Tabel 16. Daftar Mata kuliah per semester-VIII 
SEMESTER VIII 

No Kode MK 
Mata Kuliah (MK) Bobot sks 

 Teori Seminar Praktek Jumlah 

1 PAI61647 Skripsi   6 6 

       

       

       

       

       

       

       

       
Jumlah Beban Studi Semester VIII 6 6 
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9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

 

(1) UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 

FAKULTAS …  

PROGRAM STUDI … 

(2)KODE FAKULTAS 

… 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Mata Kuliah 

(MK) 
Kode  Rumpun MK Bobot (sks) Semester  

Tanggal 

penyusunan 

(3)… (4)… (5)… (6)T = … (7)S = …  (8)P = … (9)… (10)…  

Pengesahan 

Dosen pengembang RPS Koordinator Rumpun MK Koordinator Program Studi 
 
 

(11)TTD 
 
 

(Nama lengkap dengan gelar) 
NIDN/NIDK  

 

 
 

(12)TTD 
 
 

(Nama Lengkap dengan gelar) 
NIDN/NIDK 

 
 

(13)TTD 
 

 
(Nama Lengkap dengan gelar) 

NIDN/NIDK 

Capaian 
Pembelajaran 

CPL Prodi yang dibebankan pada MK/ Learning Outcome 
CPL1 (S3) (14)… 

CPL2 (P3) … 
CPL3 (KU1) … 
CPL4 (KK2) … 
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… … 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/ Course Learning Outcome 
CPMK1 (15)…..  (S3, KK2)  

CPMK2 …..   
CPMK3 …..   
CPMK4 …..   
…. …. 
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)/ Lesson Learning Outcome 

Sub-CPMK1 
(16) …. (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) dan taxnomy Bloom aspek Kognitif, Afektif, 
Psikomotorik (CPMK1, CPMK2, A3, C2, P1) 

Sub-CPMK2 
 …. (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taxnomy Bloom aspek Kognitif, Afektif, Psikomotorik 
(…) 

Sub-CPMK3 
 …..  (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taxnomy Bloom aspek Kognitif, Afektif, 
Psikomotorik (…) 

Sub-CPMK4 
 …..  (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taxnomy Bloom aspek Kognitif, Afektif, 
Psikomotorik (…) 

Sub-CPMK5 
 ….. (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taxnomy Bloom aspek Kognitif, Afektif, 
Psikomotorik (…) 

Sub-CPMK6 
… (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taxonomy Bloom aspek Kognitif, Afektif, Psikomotorik 
(…) 

Deskripsi 
Singkat MK 

(17)…. 
 
 

Bahan Kajian: 
Materi 
Pembelajaran 

1. (18) … (2 pertemuan) 
2.  …      (3 pertemuan) 
3.  … 
4. … 
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Pustaka 

(19)Utama: 
1.   
2.   
3.   
… 

Pendukung: 
4.   
5.   
6.   
… 

 

Media 
pembelajaran 

(20) 

Dosen 
Pengampu 

(21) … 

Mata Kuliah 
Syarat 

(22)… 

Mi
ngg
u 
ke 

Kemampuan 
akhir tiap 
tahapan 

belajar (Sub-
CPMK) 

Penilaian Bentuk pembelajaran; 
Metode pembelajaran; 
Penugasan mahasiswa; 

Estimasi waktu 

Materi 
pembelaj

aran 
(pustaka) 

Bobot 
penila

ian 
% 

Indikator  
kriteria 

dan teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 
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(23)

1-2 

(24)Sub-
CPMK1 : 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
pengetahuan, 
ilmu, filsafat & 
etika, dan 
plagiasi dalam 
penelitian  

1.1 (25)ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
pengetahuan, 
ilmu, dan 
filsafat 

1.2 ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
etika dalam 
penelitian  

1.3 ketepatan 
menjelaskan 
pengertian 
plagiasi, dan 
koswekuensi 
plagiasi  

(26)Kriteria: 
pedoman 
penskoran 
6Cs   
 
Teknik non 
tes: 
meringkas 
materi 
kuliah 

- (27)Bentuk Pembelajaran: …. 
- Metode Pembelajaran: … 
- PB (1x(2x50”)) 
- Tugas: menyusun ringkasan 

dalam bentuk makalah tentang 
pengertian pengetahuan, ilmu, 
dan filsafat beserta contohnya  

- (PT+KM:1+1(2x60”) 

-  (28)Elearning: 
MyITS-C. 
https://classro
om its.ac.id 

(29)Penger
tian 
pengetahu
an, ilmu, 
filsafat, 
pendekata
n ilmiah 
dan non 
ilmiah, 
tugas ilmu 
dan 
penelitian, 
etika 
dalam 
penelitian  
[1, hal. 3-
6] 

(30)15 

- kuliah  
- diskusi  
- PB (1x(2x50”)) 
- Tugas: Makalah: studi kasus 

etika dalam penelitian terkait 
plagiasi 

- (PT+KM:1+1(2x60”) 

- Elearning: 
MyITS-C. 
https://classro
om its.ac.id 

…        
….        
….        
8  Ujian Tengah Semester:  
…        
….        
….        
….        
16  Ujian Akhir Semester :  
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10. Penilaian Pembelajaran 

a. Komponen Penilaian :  

1) Mata Kuliah Teori atau tanpa komponen praktikum: 

- Tugas  10% 

- Proses  50% 

- UTS  15% 

- UAS  25%  

2) Mata Kuliah Praktikum: 

- Tugas  10% 

- Praktikum 50% 

- UTS  15% 

- UAS  25%  

Adapun untuk penilaian proses disusun dengan komponen:  

No Karakter % Kategori 
% 

Kategori 
Penilaian 

Persentase 
Gabungan 

1 
Critical 

Thinking 
20% 

Mengukur Kualitas dari 
suatu sumber 
Menentukan Kualitas dari 
suatu sumber apakah 
relevan atau tidak 
relevan 

25% 5% 

Membedakan Fakta dan 
Penilaian 
(Pendapat/Opini) 

25% 5% 

Mengidentifikasi 
kesalahan atau bias yang 
ada 

25% 5% 

Mengevaluasi bukti yang 
didapatkan untuk 
mendukung pendapat 

25% 5% 
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2 Collaboration 15% 

Kemampuan mendukung 
orang lain dan berbagi 
peran: mengerjakan 
pekerjaan sesuai dengan 
perannya serta 
mendukung peran orang 
lain sekaligus berinisiatif 
dalam membagi 
pengetahuan yang 
dimiliki. 

25% 4% 

Bekerja secara produktif 
dengan orang lain: 
 Menunjukan sikap 
profesional dengan orang 
lain untuk menyelesaikan 
tugas sesuai yang 
diharapkan dengan tepat 
waktu, serta 
bertanggungjawab dalam 
mengimplementasikan 
solusi 

25% 4% 

Berpartisipasi dan 
berkontribusi secara 
aktif; 
Menunjukan sikap respek 
terhadap perbedaan 
pendapat dalam diskusi 
serta terlibat aktif dalam 
menyelesaikan tugas, 
melakukan komunikasi 
yang intensif dan 
mengutamakan sikap 
kebersamaan 

25% 4% 

Kemampuan melakukan 
konsensus: mampu 
melakukan strategi 
pengambilan keputusan 
secara bersama dengan 
menghormati ide orang 
lain, menanggapi dengan 
pikiran terbuka terhadap 
perbedaan ide. 

25% 4% 

3 
Communicati

on 
15% 

Mampu melakukan 
komunikasi lisan sesuai 
dengan norma akademik 

35% 5% 
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Mampu melakukan 
komunikasi tulisan sesuai 
dengan norma akademik 

40% 6% 

Mampu melakukan 
komunikasi non-verbal 
dan visual sesuai dengan 
norma akademik 

25% 4% 

4 
Creative 
Thinking 

20% 

Mengidentifikasi masalah 
dan menemukan solusi 
permasalahan dengan ide 
yang bervariasi dan/ 
berkualitas 

25% 5% 

Mampu menemukan ide 
atau gagasan dengan 
menyesuaikan terhadap 
sesuatu yang sudah ada, 
dan/ yang belum ada 

25% 5% 

Memiliki pengetahuan 
yang baik guna 
menghasilkan daya pikir 
yang mencakup wawasan 
dengan unsur-unsur yang 
luas 

25% 5% 

Mengembangkan 
kemampuan berpikir 
kreatif dalam 5 aspek, 
yaitu berpikir lancar, 
luwes, orisinal, elaborasi, 
dan evaluasi 

25% 5% 

5 Compassion 15% 

Mampu memahami 
permasalahan dari 
berbagai sudut pandang 

25% 4% 

Mampu menerima kritik 
dan saran secara terbuka 

25% 4% 

Memiliki keinginan untuk 
membantu dan 
memotivasi  orang lain 

25% 4% 

Mampu mengapresiasi 
diri dan sesama atas 
dasar ketaqwaan kepada 
Tuhan yang Maha Esa 

25% 4% 
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6 
Computation

al logic 
15% 

Abstraction: 
Keterampilan dalam 
memutuskan informasi 
apa yang harus disimpan 
dan apa yang harus 
diabaikan 

20% 3% 

Generalization: 
Keterampilan dalam 
merumuskan solusi 
secara generik dan dapat 
menerapkan pada 
masalah yang berbeda 

20% 3% 

Decomposition: 
Keterampilan dalam 
memecahkan masalah 
yang kompleks menjadi 
bagian-bagian kecil yang 
mudah dipahami dan 
dipecahkan 

20% 3% 

Algorithm: Keterampilan 
dalam menyebutkan 
langkah-langkah untuk 
menentukan solusi yang 
tepat dalam 
menyelesaikan masalah 

20% 3% 

Debugging: Keterampilan 
dalam mengidentifikasi, 
menghapus, dan 
memperbaiki kesalahan 
dari proses pemecahan 
masalah 

20% 3% 
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11. Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester 

11.1. Model Implementasi MBKM 

Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa Jenjang Sarjana / Sarjana Terapan, 144 sks 
 Smt-1 Smt-2 Smt-3 Smt-4 Smt-5 Smt-6 Smt-7 Smt-8 

 23 sks 23 sks 21 sks 22 sks 22 sks 23 sks 5 sks 6 sks 
1 MKWU 

MK-
Prodi 
di dlm 
Prodi 

MKWU 
MK-
Prodi 
di dlm 
Prodi 

MKWU 
MK-
Prodi 
di dlm 
Prodi 

MKWU 
MK-
Prodi 
di dlm 
Prodi 

MK-Prodi 
di dlm & 
luar Prodi 
pada PT 
yang 
sama 

MK-Prodi 
di dlm & 
luar 
Prodi di 
luar PT 

Kegiatan 
belajar 
diluar 
kampus: 
Magang/ 
KKNT 

MK-
Prodi 
di dlm 
& TA 

 
 
Model implementasi kurikulum MBKM ditunjukkan pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Bagan model implementasi kurikulum MBKM 
 

11.2. Mata Kuliah (MK) yang WAJIB Ditempuh di dalam PRODI Sendiri 

No Kode MK Nama MK 
Rincian SKS 

SKS 
Semester 

T P L Gasal Genap 

1 
PAI61601 

Dasar-dasar Pendidikan 
Islam 2     2  1  

2 PAI61639 Filsafat Ilmu 2     2  1   

3 PAI61646 Ilmu Kalam 2     2   2 

4 
PAI61602 Kepemimpinan 

Pendidikan Islam 
2 

  
2 

3  
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5 PAI61603 Akhlak Tasawuf 3   3 3  

6 PAI61604 Ilmu Pendidikan Islam 2   2 3  

7 PAI61605 Sejarah Pendidikan Islam 2   2 3  

8 PAI61606 Kebijakan PAI 2   2 3  

9 PAI61607 Psikologi Pendidikan 2   2 3  

10 PAI61608 Pendidikan Keluarga 2   2 3  

11 
PAI61609 Penjaminan Mutu 

Pendidikan 
2 

  
2 

3  

12 PAI61613 Filsafat Pendidikan Islam 2   2  4 

13 
PAI61614 Kapita Selekta 

Pendidikan 
2 

  
2 

 4 

14 PAI61615 Hadits Tarbawi 2   2  4 

15 PAI61616 Tafsir Tarbawi 2   2  4 

16 PAI61617 Pendidikan Anti Korupsi 2   2  4 

17 
PAI61618 Sosiologi Pendidikan 

Islam 
2 

  
2 

 4 

18 PAI61619 Materi PAI 3   3  4 

19 PAI61619 Supervisi Pendidikan  2   2 5  

20 PAI61620 Media Pembelajaran PAI 2   2 5  

21 
PAI61621 Strategi Pembelajaran 

PAI 
2 

  
2 

5  

22 PAI61622 Model Pembelajaran PAI 3   3 5  

23 
PAI61623 Evaluasi Pembelajaran 

PAI 
2 

  
2 

5  

24 PAI61624 Bimbingan dan Konseling 2   2 5  

25 
PAI61625 Administrasi 

Pembelajaran PAI 
3 

  
3 

5  

26 PAI61641 Penyusunan Bahan Ajar 2   2 5  

27 
PAI61645 Pengembangan Budaya 

dan Seni dalam PAI 
2 

  
2 

5  

28 PAI61627 Pengelolaan Kelas 2   2  6 

29 PAI61628 Metodik Khusus PAI 3   3  6 

30 
PAI61629 Penelitian Tindakan 

Kelas 
3 

  
3 

 6 

31 PAI61630 Teknologi Pendidikan 2   2  6 

32 
PAI61631 Psikologi Perkembangan 

Peserta Didik 
2 

  
2 

 6 

33 
PAI61632 Pengembangan 

Kurikulum 
3 

  
3 

 6 

34 
PAI61636 Metode Penelitian 

Pendekatan Kualitatif 
2 

  
2 

 6 

35 PAI61610 Microteaching   2   6 

36 PAI61633 Etika Profesi Keguruan 2   2 7  
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37 
PAI61634 Perbandingan Model 

Pendidikan Global 
2 

  
2 

7  

38 PAI61635 Statistika Pendidikan 3   3 7  

39 
PAI61637 Metode Penelitian 

Pendekatan Kuantitatif 
2 

  
2 

7  

40 PAI61640 Public Speaking 2   2 7  

41 
PAI61626 Pengenalan Lapangan 

Persekolahan (PLP) 
 

 3 3 7  

42 PAI61647 Skripsi   6 6  8 
 

11.3. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) di luar Program Studi  

No Menempuh MK Bobot sks 
maksimum 

Keterangan 
Mata Kuliah 

1 Pendidikan Kewarganegaraan 2  
2 Bahasa Inggris 2  
3 Pengantar Literasi Digitial 2  
4 Bahasa Indonesia 2  
5 Pancasila 2  
6 Budaya Bangsa 2  
7 Artifical Intelligence dan Data Analytics 3  
8 Ilmu Kalam 2  
9 Blokchain dan Cloud Computing 2  
10 Karya Tulis Ilmiah 2  
11 Final Projek Literasi Digital 3  
12 Kuliah Kerja Nyata 2  
13 Kewirausahaan 2  
14 Al-Tilawah wa al-Kitabah 2  
15 Ulum al-Hadits 2  
16 Ilmu Fikih 3  
17 Pengantar Studi Islam 3  
18 Bahasa Arab 3  
19 Bimbingan Ibadah 2  
20 Ulum al-Qur’an 2  
21 Pendidikan Kepramukaan 2  
22 Sejarah Peradaban Islam 2  
23 Moderasi Beragama* (P) 

2 
Pilihan 

24 Psikologi Agama* (P) Pilihan 
25 Nahwu Sharaf* (P) 

2 
Pilihan 

26 Qiraat al-Kutub* (P) Pilihan 
27 Manajemen Pendidikan Islam*(P) 

2 
Pilihan 

28 Mashail Fiqhiyah*(P) Pilihan 
Total bobot sks maksimum 55  
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11.4. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi  

No 
Bentuk Kegiatan 

Pembelajaran 

Dapat dilaksanakan 
dg bobot sks Keterangan 

Reguler MBKM 
1   ≤20  
2   ≤20  
3   ≤20  
4   ≤20  
5   ≤20  

11.5. Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM 

a. Kebijakan dan Manual Mutu 

1) Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM 

Dokumen kebijakan SPMI Program MBKM Universitas 

Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) disusun untuk (1) 

mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan 

tentang SPMI Program MBKM yang berlaku di lingkungan UNSIKA, 

(2) sebagai landasan dan arah menetapkan Standar dan Manual  

SPMI Program MBKM UNSIKA, serta meningkatkan mutu SPMI 

UNSIKA melalui  PPEPP,  dan (3)  sebagai  bukti  otentik  bahwa  

UNSIKA  telah mengimplementasikan SPMI Program MBKM sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan.  

SPMI Program MBKM di UNSIKA dijalankan secara terencana, 

terukur, terstruktur, berkelanjutan, dan transparan. Terencana 

adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditetapkan 

terlebih dahulu melalui suatu kebijakan. Terukur adalah bahwa 

seluruh program atau kegiatan harus menghasilkan luaran yang 

dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Terstruktur adalah 

bahwa seluruh program atau kegiatan harus dilaksanakan 
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berdasarkan urutan (hierarki) yang benar. Berkelanjutan adalah 

bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditindaklanjuti dengan 

kegiatan lain sebagai upaya peningkatan program. Transparan 

adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus dapat diakses 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wujud akuntabilitas.  

2) Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Program MBKM  

Lingkup kebijakan SPMI Program MBKM UNSIKA mengacu 

pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Dikti Pasal 54 yang 

mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

terdiri dari aspek akademik dan aspek non akademik. Aspek 

akademik mengacu pada bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian, sedangkan aspek non-akademik mengacu pada 

kerjasama, keamanan, kode etik, manajemen sistem informasi, 

mahasiswa, suasana akademik, manajemen alumni, sistem 

penjaminan mutu, dan kesejahteraan. 

3) Pihak-pihak yang Terkait Kebijakan SPMI Program MBKM  

Dalam pelaksanaan, kebijakan SPMI Program MBKM berlaku 

untuk semua unit kerja di Universitas Negeri Medan. Hal ini sesuai 

dengan Statuta UNSIKA Bab XII pasal 93 ayat (3)a, yang menyatakan 

bahwa mutu menjadi urusan dan tanggung jawab setiap warga 

UNSIKA. Pemberlakuan kebijakan SPMI Program MBKM secara 

menyeluruh bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh unit kerja di 

UNSIKA melaksanakan seluruh kegiatan akademik dan non-

akademik secara bermutu, mengacu pada konsep PPEPP. Melalui 

penerapan budaya mutu, akan terjadi percepatan pencapaian visi 

UNSIKA.  

4) Definisi dan Istilah  

a) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan 

Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 
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Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan 

Tinggi.  

b) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan 

sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan.  

c) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan 

sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap 

perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan.  

d) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan 

pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.  

e) Kebijakan SPMI Program MBKM adalah pemikiran, sikap, 

pandangan universitas mengenai SPMI Program MBKM yang 

berlaku di UNSIKA.  

f) Manual SPMI Program MBKM adalah dokumen tertulis berisi 

petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau 

melaksanakan SPMI yang terkait dengan Program MBKM.  

g) Standar SPMI Program MBKM adalah dokumen tertulis berisi 

kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang 

harus dicapai /dipenuhi dalam melaksanakan Program MBKM.  

h) Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan setiap unit 

dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, 

menganalisis, dan menilai kinerja selama kurun waktu tertentu 

untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.  

i) Audit SPMI Program MBKM adalah kegiatan rutin setiap akhir 

tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas 

untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh 

standar SPMI terkait dengan Program MBKM yang telah 

dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.  
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j) Gugus Pengendali Mutu (GPM) merupakan satuan pelaksana 

tugas pengendali mutu di tingkat Fakultas.  

k) Tim Pengendali Mutu Jurusan (TPMJ) merupakan satuan 

pelaksana tugas pengendali mutu di tingkat Jurusan.  

5) Garis Besar, Prinsip, dan Azaz Kebijakan SPMI Program MBKM 

Tujuan kebijakan SPMI Program MBKM UNSIKA adalah sebagai 

berikut:  

a) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan dan non-

pendidikan dilakukan sesuai Standar SPMI Program MBKM.  

b) Mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik, dan budaya 

mutu di UNSIKA.  

c) Sebagai acuan dalam kegiatan perumusan Manual SPMI 

Program MBKM, Standar SPMI Program MBKM, dan Formulir 

SPMI Program MBKM di lingkungan UNSIKA.  

d) Mengajak semua pihak di lingkungan UNSIKA untuk bekerja 

mencapai tujuan berdasarkan Manual, Standar, dan Formulir 

SPMI Program MBKM UNSIKA secara berkelanjutan. 

Prinsip pelaksanaan SPMI Program MBKM UNSIKA adalah 

sebagai berikut:  

a) Otonom, yaitu SPMI disusun, dikembangkan, dan 

diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh UNSIKA.  

b) Terstandar, yaitu SPMI menggunakan acuan SN-Dikti yang 

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi dan Standar PT yang ditetapkan oleh UNSIKA.  

c) Akurasi, yaitu SPMI menggunakan data dan informasi yang 

mengacu pada kebutuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

(PDDikti).  

d) Terencana dan Berkelanjutan, yaitu SPMI diimplementasikan 

mengacu pada prinsip  PPEPP atau Penetapan, Pelaksanaan 
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Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan 

Peningkatan Standar.  

 Azas pelaksanaan SPMI Program MBKM UNSIKA adalah 

sebagai berikut:  

a) Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM 

UNSIKA harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, 

mengikuti dinamika perkembangan peraturan perundang-

undangan, dan IPTEK.  

b) Transparansi,  yaitu  pelaksanaan  SPMI  Program 

MBKM UNSIKA dilaksanakan secara terbuka yang berlandaskan 

rasa saling percaya.  

c) Kualitas, yaitu langkah pelaksanaan SPMI Program MBKM 

UNSIKA dengan mengutamakan kualitas luaran yang berorientasi 

pada kepuasan mitra.  

d) Kebersamaan, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM 

UNSIKA diaksanakan secarah terarah, terukur, sistematis, dan 

komprehensif yang dilandasi rasa kebersamaan.  

e) Manfaat, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM UNSIKA 

diharapkan memberikan dampak positif bagi sivitas akademika 

dan mitra.  

f) Integritas, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM UNSIKA 

dapat dipertanggungjawabkan.  

g) Profesional, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM UNSIKA 

mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

6) Manajemen SPMI Program MBKM  

Berdasarkan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, UNSIKA 

memberlakukan siklus kegiatan penjaminan mutu internal yang 

terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan 

Peningkatan atau disingkat dengan (PPEPP) dalam manajemen inti 
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SPMI. Penerapan siklus PPEPP tersebut dilakukan secara terus 

menerus (continuous), artinya setelah melakukan Peningkatan, 

siklus Penetapan akan kembali dilaksanakan hingga semua siklus 

berulang kembali sesuai dengan kebutuhan dan temuan yang terjadi 

di lapangan. 

Manajemen SPMI UNSIKA mendorong dilakukannya perbaikan 

dan peningkatan kualitas mutu secara terus menerus dengan 

mengikuti siklus PPEPP.   

a) Penetapan (P), yaitu kegiatan merumuskan dan mengesahkan 

Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI Program MBKM 

UNSIKA yang sesuai dengan SN-PT, visi, misi, dan tujuan UNSIKA.  

b) Pelaksanaan (P), yaitu kegiatan pemenuhan standar atau 

ukuran yang mengacu pada SN-Dikti dan SN-PT.  

c) Evaluasi (E), yaitu tindakan preventif terhadap kesalahan-

kesalahan yang terjadi dalam penerapan dokumen mutu SPMI 

Program MBKM yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tindakan evaluasi 

bertujuan untuk mengurangi resiko sekecil mungkin dalam 

penerapan SPMI Program MBKM. Evaluasi juga bertujuan untuk 

menganalisis temuan-temuan yang memungkinkan terjadinya 

perubahan dokumen SPMI Program MBKM.  

d) Pengendalian (P), yaitu tindakan untuk mengendalikan 

bagaimana tata cara pelaksanaan dokumen SPMI Program 

MBKM.  

e) Peningkatan (P), yaitu upaya peningkatan mutu SPMI 

Program MBKM UNSIKA dengan cara meningkatkan kualitas 

standar dan implementasi dokumen.  

7) Strategi dalam Melaksanakan SPMI Program MBKM  

Agar pelaksanaan SPMI Program MBKM di lingkungan UNSIKA 

berjalan sesuai dengan renstra UNSIKA yakni menjadi Universitas 



 
 

 

 201 

yang memiliki budaya mutu, perlu ditetapkan strategi dalam 

melaksanakan SPMI Program MBKM tersebut. Sehubungan dengan 

hal tersebut disusun strategi pelaksanaan SPMI Program MBKM 

sebagai berikut:  

a) Penetapan penanggung jawab pelaksanaan SPMI Program MBKM 

UNSIKA dan personalianya.  

b) Melakukan koordinasi dengan seluruh Dosen Prodi PAI UNSIKA.  

c) Pelibatan seluruh sivitas akademika PAI UNSIKA, dalam 

Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan 

Peningkatan (PPEPP) mutu di lingkungan UNSIKA.  

d) Pelibatan alumni, organisasi profesi, dunia usaha, dunia industri 

dan pemerintah.  

 
b. Mutu Pelaksanaan 

Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, 

yakni : (i) Penetapan kurikulum (P), (ii) Pelaksanaan Kurikulum (P), 

(iii) Evaluasi Kurikulum (E), (iv) Pengendalian Kurikulum (P), dan (v) 

Peningkatan kurikulum (P). Penetapan kurikulum dilakukan setiap 

minimal 4-5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan 

Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta 

bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan 

kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan 

memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam 

level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam 

kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang 

disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan 

ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata 

kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap 

mata kuliah.  

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam 

pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu 
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tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan 

memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui 

ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester 

oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan 

terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode 

penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi 

sumatif dilakukan secara berkala tiap 4-5 tahun, dengan melibatkan 

pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh 

pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Pengendalian 

pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator 

hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan 

oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga 

penjaminan mutu Perguruan Tinggi.  

 
c. Monitoring dan Evaluasi 

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, 

antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, 

kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang 

berjalan. Salah satu model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi 

kurikulum adalah Model Evaluasi Dikrepansi Provus. Model evaluasi 

dikrepansi Provus, terdiri dari lima tahapan yang saling terkait satu 

tahapan tahapan berikutnya, sebagai berikut.   

 Gambar 3. Model Evaluasi Dikrepansi Provus 

Kelima tahapan tersebut terdiri dari tahapan perancangan, 

tahapan Instalasi, tahapan proses, tahapan hasil, dan tahapan 
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pembiayaan. Evaluasi pada tiap tahapan dilakukan dengan 

membandingkan kinerja unsur-unsur yang dievaluasi dengan standar 

kinerja unsur tersebut yang telah ditetapkan (Provus, 1969). 

 

Tabel 20. Tahapan Model Evaluasi Dikrepansi Provus  

Tahapan  Kinerja  Standart Kinerja  

T1 Perancangan  Kriteria Perancangan  

T2 Instalasi  Standar instalasi  

T3 Proses  Standar proses  

T4 Hasil  standar hasil  

T5 Pembiayaan  strandar pembiayaan  

 Gambar di bawah menjelaskan bahwa setiap tahapan dilakukan 

evaluasi dengan membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang 

dievaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara 

kinerja mutu terhadap standar menjadi bahan pertimbangan untuk 

melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap kinerja yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar 

yang dimodifikasi jika kinerja telah melampauinya. Selanjutnya 

diputuskan apakah dilakukan perbaikan terhadap kinerja mutu atau 

standar, atau kinerja mutu tersebut dianggap selesai dalam proses 

evaluasi.   

  

Gambar 4. Mekanisme Evaluasi Model Evaluasi Dikrepansi Provus 
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Selanjutnya, pada contoh evaluasi kurikulum sesuai dengan 

siklus kurikulum pendidikan tinggi pada Gambar-15, setiap program 

studi atau institusi perguruan tinggi dapat memilih unsur-unsur kinerja 

mutu yang dievaluasi berbeda dari contoh berikut. Pada contoh berikut 

di bawah ada 6 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain 

dan pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, 

capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan. Masing-masing 

tahapan bisa terdiri dari satu atau beberapa unsur yang dievaluasi 

sesuai dengan tahapannya, seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah.  

Tabel 21. Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan mode 

ketidaksesuaian Provus 

Tahap Evaluasi   Kinerja Mutu   Standar Kinerja Mutu   

I  1. Profil lulusan;   
1. Renstra PT, Asosisasi  

Prodi/profesi;   

Analisis 

Kebutuhan   

2. Bahan kajian;   2. Renstra PT, Asosisasi 

Prodi/profesi, 

konsorsium bidang ilmu;   

II   3. CPL Prodi (KKNI & SN-

Dikti);   

3. Deskriptor KKNI & SN-

Dikti, Profil Lulusan;   

Desain &  

Pengembangan  

Kurikulum   

4. Mata kuliah (SKS, bahan 

kajian, bentuk 

pembelajaran, metode 

pembelajaran);   

4. Standar Isi & Proses  

SN-Dikti & SPT, CPL  

Prodi & Bahan kajian;   

   5. Perangkat  

Pembelajaran (RPS, RT, 

Instrumen Penilaian, 

bahan ajar, media 

pembelajaran);   

5. Standar Isi & Proses 

SN-Dikti & SPT,  

Panduan-Panduan, Mata 

kuliah;   
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III   

6. Dosen & Tendik  

(Kualifikasi &  

Kecukupan);   

6. UU no.12/thn.2012,  

SN-Dikti;    

Sumber daya   7. Sumber belajar;   7. SN-Dikti, SPT;   

   8. Fasilitas belajar;   8. SN-Dikti, SPT;   

Tahap Evaluasi      Standar Kinerja Mutu   

IV   
9.Pelaksanaan 

pembelajaran;   

9. SN-Dikti, SPMI-PT,  

RPS-MK;   

Proses  

Pelaksanaan  

Kurikulum  

10. Kompetensi dosen;   

11. Kompetensi tendik;   

12. Sumber belajar;   

10. SN-Dikti, SPT, 

RPSMK;   

11. SN-Dikti, SPT;    

12. SN-Dikti, SPT;  

 
13. Fasilitas belajar;   13. SN-Dikti, SPT;   

V   14. Capaian CPL;   
14. CPL Prodi,  

Kurikulum Prodi;   

Capaian  

Pelaksanaan  

Kurikulum    
15. Masa Studi;   

15. SN-Dikti, SPT,  

Kurikulum Prodi;   

   16. Karya ilmiah;   
16. SN-Dikti, SPT,  

Kurikulum Prodi;   

VI   17. Biaya kurikulum   

Pembiayaan   (penyusunan, 

pelaksanaan, evaluasi).   

17. Standar pembiayaan:  

SN-Dikti, SPT.   

  

Berikut adalah salah satu contoh mekanisme evaluasi CPL Prodi 

dengan mengambil standar Deskriptor KKNI, SN-Dikti dan profil lulusan.  
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Gambar 5. Contoh mekanisme evaluasi CPL Prodi  

CPL Prodi yang telah dirumuskan dibandingkan dengan standar, 

dalam hal ini adalah Deskriptor KKNI, SN-Dikti, dan Profil lulusan yang 

telah ditetapkan. Rumusan CPL Prodi apakah telah sesuai dengan 

deskriptor KKNI sesuai jenjang prodinya? khususnya pada aspek 

pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Apakah CPL Prodi juga 

sudah mengadopsi SN-Dikti sesuai dengan jejang program studinya? 

khususnya pada aspek sikap, dan keterampilan umum. Secara 

keseluruhan apakah CPL Prodi menggambarkan profil lulusan yang 

telah ditetapkan? Jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian dengan 

standar, maka rumusan CPL Prodi perlu dilakukan modifikasi atau 

revisi, atau jika tidak sesuai sama sekali maka CPL Prodi tersebut tidak 

digunakan. Tentu saja evaluasi CPL Prodi dilakukan pada tiap-tiap butir 

CPL Prodi. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya CPL Prodi ditetapkan, 

dan menjadi salah satu rujukan pada proses evaluasi selanjutnya, 

misalnya evaluasi terhadap mata kuliah (MK). Evaluasi kurikulum pada 

setiap unsur kinerja mutu akan terjadi secara berantai dalam enam 

tahapan seperti yang tersaji pada tabel-16.  

Namun demikian, tahapan evaluasi kurikulum dapat didasarkan 

pada urutan sesuai SN-Dikti: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); (2) Standar isi pembelajaran; 
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(3) Standar proses pembelajaran; (4) Standar penilaian pembelajaran, 

dan seterusnya.  

 
d. Penilaian 

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, 

mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk 

mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian proses dan 

hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan 

instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan 

penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian 

sedianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait 

dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness) dan 

percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.  

1) Prinsip Penilaian   

Tabel 11. Prinsip Penilaian  

No 
Prinsip 

Penilaian 
Pengertian 

1 Edukatif 

merupakan penilaian yang memotivasi 

mahasiswa agar mampu: 

a. memperbaiki perencanaan dan cara 

belajar; 

b. meraih capaian pembelajaran lulusan. 

2 Otentik 

merupakan penilaian yang berorientasi pada 

proses belajar yang berkesinambungan dan 

hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

3 Objektif 

merupakan penilaian yang didasarkan pada 

stándar yang disepakati antara dosen dan 

mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai dan yang dinilai. 

4 Akuntabel 

merupakan penilaian yang dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kriteria yang 

jelas, disepakati pada awal kuliah, dan 
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dipahami oleh mahasiswa. 

5 Transparan 

merupakan penilaian yang prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan. 

  

2) Teknik dan Instrumen Penilaian   

a) Teknik Penilaian  

Tabel 12. Teknik dan Instrumen Penilaian  

Penilaian   Teknik   Instrumen   

Sikap   Observasi   1. Rubrik untuk penilaian 

proses  dan / atau   

2. Portofolio atau karya 

desain untuk penilaian 

hasil   

Keterampilan   

Umum   
Observasi, 
partisipasi, unjuk 
kerja, tes   

tertulis, tes lisan, 

dan   

angket   

Keterampilan  

Khusus   

Pengetahuan   

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik 

dan instrumen penilaian yang digunakan.   

  

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, 

pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:   

• Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, 

penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai 

kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian 

aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak 

mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, 

serta dunia dan peradabannya.  

• Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes 

tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara 
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langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya 

adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat 

penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. 

Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-

lembar soal ujian tulis.   

• Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja 

yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, 

praktek lapangan, dan lain-lain. yang memungkinkan mahasiswa 

untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.  

b) Instrumen Penilaian   

1) Rubrik 

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian 

yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam 

menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar 

mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang 

dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa 

ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku 

panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik 

holistik dan rubrik sekala persepsi.   

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah 

memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian 

dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik 

diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi 

mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.   

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum 

dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk 

suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh 

dapat disajikan dalam bentuk holistik rubrik. 

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh 

pada buku ini, yakni:   
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• Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk 

menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi 

semua kriteria.    

• Rubrik analitik adalah pedoman penilian yang 

memiliki tingkatan kriteria penilaian yang 

dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor 

penilaian.   

• Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian 

yang memiliki tingkatan kreteria penilian yang tidak 

dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian 

atau skor penilaian.  

Tabel 13. Contoh bentuk rubrik analitik untuk penilaian presentasi 

makalah  

Aspek/ 

dimensi 

yang  

dinilai   

  Kreteria Penilaian  

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

(Skor < 20)   (21-40)   (41-60)   (61-80)   (Skor >81)   

Organisasi   Tidak ada 

organisasi  

yang jelas.  

Fakta tidak 

digunakan 

untuk  

mendukung 

pernyataan.   

Cukup fokus, 

namun bukti 

kurang  

mencukupi 

untuk  

digunakan 

dalam  

menarik 

kesimpulan   

Presentasi  

mempunyai 

fokus dan  

menyajikan  

beberapa 

bukti yang  

mendukung 

kesimpulan  

Terorganisasi 

dengan baik 

dan  

menyajikan 

fakta  

yang 

meyakinkan 

untuk  

mendukung  

kesimpulan.   

Terorganisasi 

dengan  

menyajikan 

fakta yang 

didukung  

oleh contoh 

yang telah  

dianalisis 

sesuai konsep   

Isi   Isinya tidak 

akurat atau 

terlalu 

umum.  

Pendengar 

tidak belajar  

Isinya 

kurang 

akurat, 

karena tidak 

ada data 

faktual, tidak 

Isi secara 

umum 

akurat, tetapi 

tidak  

lengkap. Para 

pendengar 

Isi akurat dan 

lengkap. Para 

pendengar  

menambah  

wawasan 

Isi mampu 

menggugah  

pendengar 

untuk  

mengembang 

kan pikiran.   
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apapun atau 

kadang 

menyesatkan   

menambah  

pemahaman 

pendengar   

bisa 

mempelajari  

beberapa 

fakta yang 

tersirat,  

tetapi mereka 

tidak  

menambah  

wawasan 

baru tentang 

topik 

tersebut.   

baru tentang 

topik 

tersebut.    

 

Aspek/ 
dimensi 
yang 
dinilai 

Kreteria Penilaian 

Sangat 
Kurang 
(Skor < 20)   

Kurang   
(21-40)   

Cukup   
(41-60)   

Baik   
(61-80)   

Baik Sekali 
(Skor >81)   

     

Gaya  

Presentasi   

Pembicara 
cemas dan 
tidak  
nyaman 
serta  
membaca 
berbagai 
catatan  
daripada  
berbicara.  

Pendengar 
sering 
iabaikan.  
Tidak 
terjadi 
kontak 
mata 
karena  
pembicara 
lebih 
banyak 
melihat ke  
papan tulis 
atau layar.   

Berpatokan 
pada catatan,  
tidak ada ide 
yang 
dikembangkan  
di luar catatan, 
suara 
monoton   

Secara umum 
pembicara  
tenang, tetapi 
dengan nada  
yang datar dan  

cukup sering 
bergantung  
pada catatan.  

Kadangkadang 
kontak mata 
dengan  
pendengar 
diabaikan.   

Pembicara 
tenang dan  
menggunakan 
intonasi yang  
tepat, 
berbicara  

tanpa 
bergantung 
pada catatan, 
dan 
berinteraksi  
secara intensif 
dengan  
pendengar.  

Pembicara 
selalu kontak 
mata dengan 
pendengar.   

Berbicara 
dengan  
semangat,  

menularkan  

semangat 
dan  

antusiasme 
pada 
pendengar   
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Tabel 14. Contoh bentuk rubrik holistic  

GRADE SKOR KRITERIA PENILAIAN 

Sangat kurang   <20   Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak 

menyelesaikan permasalahan   

Kurang   21–40   Rancangan yang disajikan teratur namun kurang 

menyelesaikan permasalahan   

Cukup   41– 60   Rancangan yang disajikan tersistematis, 

menyelesaikan masalah, namun kurang dapat 

diimplementasikan   

Baik   61- 80   Rancangan yang disajikan sistematis, 

menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, 

kurang inovatif   

Sangat Baik  >81   Rancangan yang disajikan sistematis, 

menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan 

dan inovatif   

  

Tabel 15. Contoh bentuk rubrik skala persepsi untuk penilaian presentasi lisan  

Aspek/dimensi 

yang dinilai 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup Baik 

Sangat 
Baik 

<20 (21-40) (41-60) (61-80) ≥80 

Kemampuan 

komunikasi   
               

Penguasaan 

materi   
               

Kemampuan 

menghadapi 

pertanyaan   

   

         

   

Penggunaan alat 

peraga presentasi      
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Ketepatan 

menyelesaikan 

masalah   

   

         

   

 

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik 

adalah sebagai berikut:   

o Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif 

dan konsisten dengan kriteria yang jelas;   

o Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian 

pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;   

o Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar 

lebih aktif;   

o Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk 

mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok 

belajarnya;   

o Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan 

akurat;   

o Rubrik dapat digunakan sebagai intrumen untuk 

refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang 

telah berlangsung;   

o Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun 

penilaian hasil belajar mahasiswa.  

2) Penilaian Portofolio  

Penilaian portofolio merupakan penilaian 

berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi 

yang menunjukkan perkembangan capaian belajar 

mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut 

dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran 

yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang 
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menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk 

mencapai capaian pembelajaran.   

Macam penilaian portofolio yang disajikan dalam buku 

ini adalah sebagai berikut:   

a) Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya 

mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian 

kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah 

dijalani.   

b) Portofolio pamer (showcase) berisi hasil-hasil karya 

mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar 

terbaiknya.   

c) Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya 

mahasiswa secara keseluruhan selama proses 

pembelajaran.    

Contoh penilaian portofolio kemampuan mahasiswa 

memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah. Capaian 

belajar yang diukur:    

a) Kemampuan memilih artikel jurnal berreputasi dan 

mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;   

b) Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan 

benar.  

Tabel 16. Contoh Penilaian Portofolio  

No 
Aspek/dimensi  
yang dinilai 

Artikel-1 Artikel-2 Artikel-3 

Rendah   
(1-5)   

Tinggi  
(6-10)   

Rendah   
(1-5)   

Tinggi  
(6-
10)   

Rendah   
(1-5)   

Tinggi  
(6-
10)   

1   Artikel berasal dari 
jurnal terindeks 
dalam kurun waktu 
3 tahun terakhir.   
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2   Artikel berkaitan 
dengan tema 
dampak polusi 
industri   

  

    

3   Jumlah artikel 
sekurangkurangny
a membahas 
dampak   polusi 
industri pada 
manusia dan 
lingkungan   

  

    

4   Ketepatan 
meringkas isi 
bagian-bagian 
penting dari 
abstrak artikel   

  

    

5   Ketepatan 
meringkas konsep 
pemikiran penting 
dalam artikel   

  

    

6   Ketepatan 
meringkas 
metodologi yang 
digunakan dalam   
artikel   

  

    

7 Ketepatan 
meringkas hasil 
penelitian dalam  
artikel   

  

    

8 Ketepatan 
meringkas 
pembahasan  
Hasil penelitian 
dalam artikel   

  

    

9 Ketepatan 
meringkas 
simpulan hasil 
penelitian dalam  
artikel   
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10 Ketepatan 
memberikan 
komentar pada 
artikel jurnal yang 
dipilih   

  

    

 Jumlah skor tiap 
ringkasan artikel 

 

  

 Rata-rata skor yang 
diperoleh 

 

 

3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian  

a) Mekanisme penilaian 

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, 

Teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, 

indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan 

alur sebagai berikut:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mekanisme Penilaian 

 

b) Prosedur Penilaian 

Prosedur penilaian mencakup tahap: 

• Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian 

bertahap dan/atau penilaian ulang) 
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• kegiatan pemberian tugas atau soal  

• observasi kinerja  

• pengembalian hasil observasi  

• pemberian nilai akhir.    

4) Pelaksanaan Penilaian  

Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana 

pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:   

a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu  

b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau    

c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.   

Sedangkan pelaksanaan penilaian untuk program 

spesialis dua, program doktor, dan program doktor 

terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari 

perguruan tinggi yang berbeda.   

5) Pelaporan Penilaian   

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian:   

a) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang 

dinyatakan dalam kisaran seperti pada tabel berikut.  

Tabel 17. Kategori dan Standart Penilaian  

Rentang NA Huruf Mutu Angka Kategori 

86-100 A 4 Sangat Baik 

76-85 A- 3,75 

72-75 B+ 3,5 Baik 

68-71 B 3 

64-67 B- 2,75 

60-63 C+ 2,5 Cukup 
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56-59 C 2 

45-55 D 1 Kurang 

0-44 E 0 Sangat Kurang 

   

b) Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka 

antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).   

c) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap 

semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester 

(IPS):   

 

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program 

studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):  

 

   

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang 

mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 

(tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.  

6)  Kelulusan Mahasiswa   

Tabel 18. Predikat Kelulusan  

Diploma dan Sarjana  

Mahasiswa program diploma dan program sarjana 

dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban 

belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran 

lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 

(dua koma nol)   

IPK Predikat Lulusan 
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2,76-3,00 Memuaskan 

3,01-3,50 Sangat Memuaskan 

>3,50 Pujian 

Profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, doktor 

terapan 

 

Mahasiswa program profesi, program spesialis, program 

magister, program magister terapan, program doktor, dan 

program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah 

menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan 

memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan 

oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 

lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol). Lulus 

pujian dengan syarat:  

1. Lulus tepat waktu, D3 maksimal 6 semester, S1 maksimal 

8 semester, dan S2 maksimal 4 semester; 

2. Tidak mengulang mata kuliah;  

3. Nilai minimal C; jika nilai IPK di atas 3,50 tidak memenuhi 

syarat pujian maka predikat lulusan sebagai sangat 

memuaskan.  

IPK Predikat Lulusan 

3,00-3,50 Memuaskan 

3,51-3,75 Sangat Memuaskan 

>3,75 Pujian 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, 

gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah 

sesuai dengan peraturan perundangan.   
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12. Pengelolaan & mekanisme pelaksanaan kurikulum 

Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni : 

Penetapan kurikulum (P), Pelaksanaan Kurikulum (P), Evaluasi Kurikulum (E), 

Pengendalian Kurikulum (P), dan  Peningkatan kurikulum (P). Penetapan 

kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, 

dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata 

kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. 

Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan 

memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK 

(CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-

CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen 

atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-

CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL 

yang dibebankan pada setiap mata kuliah. Evaluasi kurikulum bertujuan 

perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum, evaluasi pada tingkat 

program studi dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Evaluasi 

dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi 

formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL 

dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada 

awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga 

dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode 

penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif 

dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun, dengan  melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu 

program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan 

kebutuhan pengguna.  

Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan 

indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum 

dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga 

penjaminan mutu Perguruan Tinggi. Peningkataan kurikulum, di dasarkan atas 
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hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan 

mutu kurikulum selengkapnya dapat mengacu pada Siklus Kurikulum 

Pendidikan Tinggi pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi 

13. Penutup 
Kurikulum berbasis Outcome Based Education ini diupayakan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, dan kebijakan 

pemerintah. Namun, penyusunan masih harus disempurnakan. Hal itu 

berdasarkan perkembangan kebutuhan pada keadaan terkini dan masa yang 

akan datang. Maka dari itu, masukan yang konstruktif sangat diharapkan 

untuk perbaikan dokumen kurikulum ini. 

 


