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KATA PENGANTAR 

 

Kurikulum merupakan ruh dalam dunia pendidikan dan dengan kurikulum pendidikan menjadi hidup, oleh karenanya Noeng Muhajdir 

berpendapat bahwa kurikulum adalan unsur yang sangat penting dalam pendidikan yang berupa tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam 

mencapai tujuan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum menjadi komponen pokok pendidikan. Selain itu Sutrisno menegaskan 

bahwa kurikulum seharusnya bersifat solutif yang memecahkan problematika dan memenuhi kebutuhan peserta didik di masa sekarang dan yang 

akan datang, karena mereka yang belajar, mereka  yang akan menjadi alumni dan menjalani hidupannya dengan segala tanggungjawab dan  kebutuhan 

hidupnya. Dengan demikian kurikulum harus bersifat dinamis seiring dengan dinamika problematika dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. 

Di era globalisasi ini, batas-batas antar bangsa dan negara di muka bumi ini mulai tertanggalkan dan membentuk dunia yang satu yang akan 

menciptakan proses komunikasi yang mudah dan bebas bagi mesyarakat dunia, baik individual maupun kolektif. Kondisi tersebut, secara logis, juga 

akan menciptakan tingkat persaingan yang semakin tinggi dalam semua aspek, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Dunia pendidikan dituntut 

mempersiapkan alumninya untuk mampu bersaing di dunia bebas. Oleh karena itu, program studi Pendidikan Agama Islam berupaya untuk 

mengembangkan kurikulumnya berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dengan landasan Kepres Nomor 8 Tahun 2012. 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehinggan kami menyelesaikan 

“Kurikulum Selaras KKNI dan SN DIKTI“ dengan memperhatikan UU RI tentang pendidikan tinggi, Perpres RI tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia, Permendikbud RI tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Dengan selesainya Kurikulum Prodi PGRA kami harapkan bisa 

menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

Kami menyadari dalam penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu kami 

mengharapkan masukan/saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.Akhirnya kepada semua pihak juga kami sampaikan terima kasih atas 

segala masukan dan saran yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan pertolongan. 

             Malang, 10 September 2016 

               TIM PENYUSUN 
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A. PENDAHULUAN 

1. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 

a. Landasan Filosofis 

Peninjauan kurikulum dilakukan atas dasar masukan dan saran dari sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan stakeholders 

lainnya. Proses pelaksanaan peninjauan kurikulum PS PAI dalam rentang waktu 5 tahun terakhir di laksanakan 2 kali, yaitu tahun 2011 dan 

2013. Pada tahun 2011 peninjauan kurikulum melibatkan seluruh pimpinan Fakultas, Program Studi, dan seluruh dosen Prodi. Dan pada tahun 

2013 Universitas Islam Malang (UNISMA) dengan sumber  dana dari PHP-PTS dan dana internal melakukan penyempurnaan kurikulum dalam 

suatu forum bertema “In House Training: Penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) selaras KKNI (Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia)” dengan melibatkan pakar, unsur rektorat, dan seluruh Ketua Program Studi  se-UNISMA, termasuk PS PAI. Peninjauan 

dan penyempurnaan kurikulum ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan para stakeholder dan masyarakat pengguna lulusan atas 

masukan yang disampaikan khususnya kepada PS PAI, baik secara lisan dalam forum formal ataupun informal, maupun melalui media sosial 

dan email. 

Apabila masukan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek teknis yang tidak membutuhkan perombakan besar, maka perubahan bisa 

segera dilakukan oleh PS PAI, misalnya yang berkaitan dengan perbaikan/sinkronisasi silabus, up date referensi (sumber rujukan) atau metode 

pembelajaran untuk mata kuliah tertentu, dan sebagainya. Namun apabila saran dan masukan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek mendasar 

dari struktur kurikulum, maka PS PAI akan melakukan inventarisasi, kemudian mengadakan rapat internal Prodi dengan melibatkan Wakil 

Dekan I bidang Akademik. Apabila rapat tersebut merekomendasikan perlunya peninjauan kurikulum, maka rapat peninjauan kurikulum akan 

diagendakan.  
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b. Landasan Sosiologis  

Peninjauan kurikulum pada tahun 2011 berkaitan dengan aspek yang mendasar, yaitu standar kompetensi lulusan yang terstruktur 

dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung  tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.   

Mekanisme peninjauan kurikulum Prodi diawali dengan pembentukan Tim Kecil yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Prodi, Wakil 

Dekan I bidang akademik dan perwakilan dosen. Tugas utama Tim Kecil adalah menyusun draft kurikulum baru yang disandingkan dengan 

kurikulum yang sedang berjalan. Kemudian draft kurikulum baru ini dibahas dalam sebuah forum yang melibatkan segenap pimpinan Fakultas 

Agama Islam, Ketua dan Sekretaris Prodi, seluruh dosen Prodi, dan perwakilan mahasiswa. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada Dekan dan 

Wakil Rektor I bidang Akademik. Sebelum disahkan sebagai Kurikulum Baru yang akan diterapkan pada tahun akademik berikutnya, Pimpinan 

Fakultas, Tim Kecil, dan perwakilan dosen melakukan finishing pada 13-14 Pebruari 2011 di Hotel Putri Bulan  Kota Batu Jawa Timur. 

Sedangkan mekanisme Penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) selaras KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia) yang melibatkan pakar, unsur rektorat, dan seluruh Ketua Program Studi  se-UNISMA, termasuk PS PAI, diawali dengan pemaparan  

perkembangan Kurikulum Nasional. Kurikulum Nasional tahun 1994 Berbasis Isi, Kurikulum Nasional tahun 2000 Berbasis Kompetensi dan 

Kurikulum Nasional tahun 2013 Berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Dilanjutkan dengan pemaparan Kompetensi 

Lulusan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud tentang SNPT tahun 2013 yang memuat 8 (delapan) 

standar itu, dan diakhiri dengan pemaparan tentang Kompetensi Kerja berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI dan Permendikbud 

No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Perguruan Tinggi,  Deskripsi KKNI untuk 9 (sembilan) Jenjang Kualifikasi Kerja, dan 

Kualifikasi Kerja dalam 9 (sembilan) jenjang. 

Kemudian UNISMA selaku penyelenggara In House Training, meminta kepada seluruh Ketua Program Studi  se UNISMA, termasuk 

PS PAI, untuk menyusun KKNI masing-masing Prodi, dan menyerahkan hasilnya kepada Wakil Rektor I melalui Tim yang dikoordinasi oleh 

Ka. BAAK.Selain itu, juga diminta untuk melakukan sinkronisasi kode mata kuliah Universitas, Fakultas, Prodi dan mata kuliah serumpun antar 

Prodi. 
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c. Landasan Yuridis 

1) UU No. 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahanata Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Pendidikan Nasional.  

4) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan. 

5) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) 

6) Perpres No. 8 Tahun2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

7) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNI di PT 

8) Permendikbud No. 49 Tahun2014 tentangSN Dikti 

9) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

10) Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi: PengembanganKurikulum Pendidikan Tinggi Mengacupada KKNI dan SN DiktiTahun 2015 

11) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kemenristek, Dirjen Belmawa 2016 

12) Panduan Penyusunan Kurikulum Selaras KKNI & SN DiktiUniversits Islam Malang Tahun 2016 

13) Dsb. 

2. VISI, MISI, DAN, TUJUAN PROGRAM STUDI  

a. Visi  

Visi PS PAI adalah menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan guru agama Islam yang profesional, unggul, dan kompetitif di  bidang 

IPTEKS, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah.  

Penjelasannya: 

a) Guru agama Profesional maksudnya PS PAI mampu menghasilkan lulusan yang memiliki aspek Kualifikasi dan Kompetensi yang 

dibutuhkan oleh seorang pendidik (Kompetensi Paedagogik, Profesional, Sosial, dan Spiritual). 
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b) Unggul maksudnya  Lulusan PS PAI mempunyai kemampuan teoritis dalam penguasaan dan pengembangan 7 standar pendidikan 

c) Berorientasi masa depan dalam IPTEKS, maksudnya PS PAI dapat menjadi program studi yang memiliki kemampuan kompetitif, baik 

secara nasional maupun internasional, terutama dalam penguasaan IPTEKS. 

d) Berlandaskan Islam  Ahlussunnah wal Jama’ah  An-Nahdliyah, artinya berlandaskan ajaran Islam yang dibawa dan dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan berlaku khusus di lingkungan warga nahdliyyin, dengan metode berpikir, bersikap dan 

berperilaku yang memegang teguh prinsip-prinsip: tawassuth (moderat/tidak memihak), tawazzun (berimbang), tasammuh (toleransi), dan 

ta’addul (berkeadilan).  

Jika hal tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan program Pendidikan Agama Islam, maksudnya adalah bahwa PS PAI dalam menjalankan 

visi dan misinya memegang teguh prinsip-prinsip tersebut. Apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraannya, maka penyelesaiannya 

dilakukan dengan tetap  memperhatikan prinsip toleransi, tidak mau menang sendiri, adil, dan tetap menjaga keseimbangan. Diharapkan para 

mahasiswa dan lulusan PS PAI memiliki karakter yang demikian, serta memiliki kepedulian terhadap masalah sosial, budaya, kemanusiaan dan 

tata nilai yang ada di masyarakat. 

b. Misi  

Dalam upaya mewujudkan visi PS PAI, maka misi PS PAI adalah: 

a) Menyelenggarakan proses pembelajaran dalam ranah pendidikan agama Islam dengan mengedepankan sikap professional, kreatif, 

mandiri,  berbasis teknologi dan manajemen modern sesuai standar pendidikan nasional. 

b) Mengkaji dan mengembangkan ilmu pendidikan Islam dan IPTEKS dalam proses pembelajaran secara aktif, efektif, inovatif, adaptif, 

kreatif, menyenangkan, dan berkesinambungan dengan didukung oleh teknologi, sarana dan prasarana yang memadai, dilandasi 

akhlakul karimah. 

c) Melaksanakan kegiatan penelitian di bidang pendidikan Islam secara periodik guna mendukung peningkatan kompetensi kepribadian, 

pedagogik, profesional, dan sosial bagi dosen dan mahasiswa. 

d) Melaksanakan pengabdian dalam bentuk pembinaan  guru-guru agama di Madrasah dan Sekolah serta pemberdayaan masyarakat secara 

berkesinambungan. 
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e) Menjalin kerjasama dengan pihak luar yang saling menguntungkan bagi pengembangan Program Studi. 

f) Menyelenggarkan tata kelola Prodi yang efektif dan efisien 

g) Menyebarluaskan paham Islam Ahlussunnah wal Jama’ah 

c. Tujuan  

Tujuan penyelenggaraan pendidikan pada PS PAI adalah dalam rangka: 

1) Menghasilkan lulusan Sarjana Pendidikan Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, profesional, inovatif, dan berdedikasi tinggi 

berdasarkan Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Menguasai konsep teoretis Ilmu Pendidikan agama Islam secara umum dan mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian 

masalah secara prosedural.  

b) Mampu  mengaplikasikan bidang keahlian Ilmu pendidikan agama Islam dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam 

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.  

c) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih 

berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.   

d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.  

2) Mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian untuk menunjang kebijakan pemerintah khususnya di bidang ilmu pendidikan 

agama Islam, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 

3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset dan hasil pembelajaran dalam membantu memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. 

4) Mengembangkan manajemen internal program studi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan 
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3. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI 

Rencana Operasional 2011-2016 komponen E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik dengan sasaran 2021 berupa: 

Menyelenggarakan pendidikan sarjana strata satu PAI sesuai standar pendidikan nasional. Adapun paparan dari Rencana Operasional Kurikulum, 

Pembelajaran, dan Suasana Akademikdiberikan pada Tabel 2.5 berikut. 

Tabel 2.5 

Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

Komponen Sasaran 2021 

Rencana 

Strategis   

(2011 – 2021) 

Rencana 

Operasiona

l (2016 – 

2021) 

Baseline 

2016 

Target Capaian 
Strategi 

Pencapaian 2016 2017 2018 2020 
2021 

Kurikulum

, 

Pembelajar

an, dan 

Suasana 

Akademik 

 Menyelenggar

akan 

pendidikan 

sarjana strata 

satu Prodi PAI 

sesuai standar 

pendidikan 

nasional; 

 

 

1. Rekonstruks

i Kurikulum 

secara 

periodik 

2. Menyelesai

kan  

studinya 

tepat waktu 

dengan 

penguasaan 

kompetensi 

yang 

profesional 

dan utuh 

3. Melaksanak

an kegiatan 

akademik 

dan 

peyusunan 

Skripsi yang 

berbasis 

pada 

pemberdaya

an 

masyarakat 

( civil 

1. Rekonstru

ksi 

Kurikulu

m 

2. Menyeles

aikan  

studinya 

tepat 

waktu 

3. Penyediaa

n sarana 

dan 

prasarana 

yang 

mendukun

g dan 

memadai 

untuk 

proses 

pendidika

n 

 

50% Lulus 

tepat waktu (8 

semester) 

 

50% Lulus 

tepat waktu 

(8 

semester) 

 

60% Lulus 

tepat 

waktu (8 

semester) 

70% 

Lulus 

tepat 

waktu (8 

semester) 

80% 

Lulus 

tepat 

waktu 

(8 

semest

er) 

80% 

Lulus 

tepat 

waktu (8 

semester) 

1. Mengoptimalka

n proses 

pembimbingan 

skripsi secara  

mandiri;  

2. Memfasilitasi 

proses 

pembimbingan 

skripsi secara 

periodik; 

3.  
Mengefektifkan 

monitoring dan 

evaluasi 

pembimbingan 

skripsi. 
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Komponen Sasaran 2021 

Rencana 

Strategis   

(2011 – 2021) 

Rencana 

Operasiona

l (2016 – 

2021) 

Baseline 

2016 

Target Capaian 
Strategi 

Pencapaian 2016 2017 2018 2020 
2021 

empowering

). 

4. ANALISIS SWOT PROGRAM STUDI 

Deskripsi SWOT tentang Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

 

Kekuatan Kelemahan 

1. Kurikulum sudah disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Kurikulum berbasis pada penguatan kompetensi mahasiswa dengan profil 

kompetensi yang jelas dan realistis. 

3. Pihak PS secara rutin melakukan pengkajian kurikulum. 

4. Pembelajaran di kelas sudah dilengkapi dengan media pembelajaran berbasis 

TIK. 

5. Adanya Free Wifi area di kampus mendukung penciptaan suasana akademik. 

1. Kurikulum PS belum memiliki karakter KKNI 

sebagaimana peraturan pemerintah. 

2. Belum semua dosen menerapkan pembelajaran 

berbasis TIK. 

Peluang Ancaman 

1. Adanya program kegiatan workshop kurikulum oleh Kopertais Wilayah IV 

Surabaya. 

2. Adanya Kebijakan pemerintah dalam penyusunan kurikulum KKNI. 

3. Adanya tawaran bantuan Pendanaan dari Pemerintah untuk bantuan operasional 

pendidikan. 

1. Dunia kerja hanya membutuhkan profil lulusan yang 

memiliki kecakapan /kompetensi yang jelas. 

2. Dinamika perubahan kurikulum dan program 

peningkatan mutu akademik di tingkat nasional 

terlalu cepat dan sulit diikuti oleh kekuatan PT swasta.  
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B. RANCANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI 

1. PENETAPAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

a. Penetapan Profil Lulusan 

(Dirumuskan dari hasil tracer study, analisis SWOT, masukan asosiasi, masukan stake holders, kebijakan universitas/fakultas/program studi)  

NOMOR PROFIL LULUSAN 

1 
Pendidik  

2 
Pengelola Lembaga Pendidikan 

3 
Asisten Peneliti 

4 
Edupreneur 

b. Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil Lulusan 

(Dirumuskan dari hasil tracer study, analisis SWOT, masukanasosiasi, masukan stake holders, kebijakan universitas/fakultas/program studi)  

No. Profil Deskripsi Profil 

1. Pendidik Pendidik Agama Islam pada jalurformal (Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan yang sederajat) dan 

nonformal (madrasah diniyah dan yang sederajat)  yangmemiliki kompetensi kepribadian, profesional, 

pedagogik dan sosial berlandaskan nilai-nilai keislaman Ahlussunah wal Jama’ah. 

2. Pengelola lembaga 

pendidikan  

Pengelola lembaga pendidikan usia remaja pada jalur formal dan nonformal yang bertugas mengelola dan 

mengembangkan lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan yang sederajat, baik dari 

sisi manajemen pendidikan. 

3. Asisten Peneliti Asisten ahli dalam proses penelitian dasar dan terapan di bidang pendidikan Agama Islam 

4. Edupreneur Mengembangkan kompetensi diri dalam karya tulis dalam bidang Pendidikan Agama Islam. 
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c. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

1) Rumusan CPL 

(MengacuSN Dikti, KKNI, RenstraDikti, Asosiasi)  

UNSUR KEMAMPUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

SIKAP 

(Diambildari SN DIKTI sesuai dengan jenjang prodi, bisa 

dikembangkan/ditambahkan sesuai dengan keunggulan/ 

kekhasan universitas/fakultas/prodi) 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius;  

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 

bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial  serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

11. Bertanggungjawab sepenuhnya pada nilai-nilai akademik yang 

diembannya sebagai calon guru pada PAI 

12. Memilki komitmen keilmuan dan keIslaman yang memiliki sikap 

tasammuh, tawasut, tawazun, adil. 
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KETERAMPILAN UMUM 

(Diambildari SN DIKTI sesuai dengan jenjang prodi, bisa 

dikembangkan/ditambahkan sesuai dengan keunggulan/ 

kekhasan universitas/fakultas/prodi) 

1. 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. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan 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, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya. 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 
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KETERAMPILAN KHUSUS 

(Ditetapkan oleh Asosiasi/Forum Program Studi, dapat 

merujuk padad eskriptor KKNI unsur keterampilan khusus 

sesuai dengan jenjang) 

PENDIDIK 

1. Mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang 

mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan 

anak usia remaja 

2. Menganalisis teori-teori pembelajaran sesuai aspek dan tahapan 

perkembangan, kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa. 

3. Memanfaatkan teknologi, informasi dankomunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembanganyang mendidik 

4. Mampu merancang media pembelajaran yang menarik dan aplikatif 

5. Mampumelaksanakan evaluasi pembelajaran  

6. Mampu mengintegrasikan ilmu, agama dan keindonesiaan dalam proses 

pembelajaran  

PENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN 
1. Mengembangkan potensi diri sebagai guru, sebagai manajer, dan 

sebagai pemimpin di lembaga pendidikan pada jalur formal dan 

nonformal. 

2. Mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama secara tepat atas 

permasalahan di lembaga pendidikan pada jalur formal dan nonformal 

PENELITI 

1. Menerapkan pendekatan, metode, jenis dan prosedur penelitian untuk 

mengembangkan dibidang Pendidikan Agama Islam 

2. Menerapkan langkah dan prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif, 

kuantitatif dan tindakan 

3. Memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan dibidang 

Pendidikan Agama Islam 

 

EDUPRENEUR 

1. Optimalisasi teknologi informasi dalam rangka meningkatkan dan 

menciptakan inovasi mutakhir. 

2. Mencitpakan inovasi yang berguna bagi pengembangan kompetensi 

diri 

3. Membangun networking pada masyarakat pendidikan. 

4. Implementasi dan deseminasi inovasi dalam dunia pendidikan 

5. Mengintegrasikan ilmu, agama dan Kewirausahaan. 
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6. Mengambil keputusan dengan tepat dalam menyelesaikan masalah  

bidang Pendidikan Agama Islamberdasarkan analisis sumber literatur 

yang sesuai 

7. Melakukan penulisan  ilmu pendidikan agam islam dalam rangka 

membahas problematika pendidikan. 

8. Mendokumentasikan, mengarsipkan dan menemukan kembali data 

untuk menjamin keotentikan dan mencegah plagiasi. 

9. Menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara 

efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara 

bertanggungjawab. 

10. Menyusun karya tulis ilmiah berbasis penelitian dan non-penelitian 

bidang Pendidikan Agama Islam 

11. Menerapkan teknik penyusunan buku ajar, pedoman, dan petunjuk 

teknis untuk pelaksanaan pengendalian mutu satuan/program bidang 

Pendidikan Agama Islam 

12. Mampu mengembangkan perencanaan, penyusunan dan 

mempublikasikan karya tulis ilmiah. dalam bentuk  buku, resensi buku, 

Essay, kolumnis,  dan jurnal. 

PENGETAHUAN 

(Ditetapkan oleh Asosiasi/Forum Program Studi, dapat 

merujuk pada deskriptor KKNI unsur pengetahuan sesuai 

dengan jenjang) 

 

PENDIDIK 

1. Mampu menguasai  teori-teori ilmu pendidikan, sosiologi pendidikan 

dan psikologi pendidikan 

2. Mampu menjabarkan bahan kajian pengembangan bakat, minat, kognisi, 

sosial emosional, nilai-nilai agama-moral, bahasa, fisik motorik, dan 

seni. 

3. Mampu menjabarkan bahan kajian keagamaan 

4. Menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran 

khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. 

5. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran 

berbasis TIK 

6. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi 

khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk 

pengembangan mutu pendidikan  

7. Menguasai prinsip perencanaan dan pengembangan kurikulum 

pendidikan 
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PENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN 
1. Memiliki pengetahuan manajemen di bidang pendidikan  

2. Menguasi konsep dasar lembaga pendidikan  pada jalur formal dan 

nonformal. 

3. Kompeten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi untuk berbagai 

tingkatan perencanaan  

4. Mengembangkan organisasi guna menunjang kompetensi di bidang 

Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kebutuhan 

5. Mampu  mengoptimalkansumber daya di dalam lembaga pendidikan. 

6. Mengelola perubahan dan pengembangan lembaga menuju organisasi 

pembelajaran yang efektif 

7. Menciptakan budaya dan iklim pembelajaran yang kondusif dan inovatif  

8. Tanggap isu-isu kontemporer terkait dengan manajemen pendidikan 

PENELITI 

1. Menguasai teori-teori terkait pendekatan, metode jenis dan prosedur 

penelitian baik kualitatif, kuantitatif dan tindakan kelas. 

EDUPRENEUR 

1. Menguasai  teori-teori kewirausahaan. 

2. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran 

berbasis TIK 

3. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi 

khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk 

pengembangan mutu pendidikan  

4. Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan dan kemampuan 

komunikasi public 

5. Memiliki pengetahuan manajemen di bidang pendidikan 

6. Memiliki kemampuan untuk terampil memanfaatkan jejaring 

Kemitraan 

7. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sebagai sumber belajar. 

8. Menguasai konsep teoretis tentang teknik penulisan karya ilmiah. 

9. Menguasai teori pengembangan penunilisan karya ilmiah dalam 

perspektif  peneliti dan jurnalistik. 
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2)  Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan 

PROFIL LULUSAN DESKRIPSI CPL 

1. PENDIDIK 

UNSUR SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius;  

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial  serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

11. Bertanggungjawab sepenuhnya pada nilai-nilai akademik yang diembannya 

sebagai calon guru pada PAI 

12. Memilki komitmen keilmuan dan keIslaman yang memiliki sikap tasammuh, 

tawasut, tawazun, adil. 

UNSUR KETERAMPILAN UMUM 

1. 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. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
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PROFIL LULUSAN DESKRIPSI CPL 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

10.  

UNSUR KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung 

serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia remaja 

2. Menganalisis teori-teori pembelajaran sesuai aspek dan tahapan perkembangan, 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa. 

3. Memanfaatkan teknologi, informasi dankomunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembanganyang mendidik 

4. Mampu merancang media pembelajaran yang menarik dan aplikatif 

5. Mampumelaksanakan evaluasi pembelajaran  

6. Mampu mengintegrasikan ilmu, agama dan keindonesiaan dalam proses 

pembelajaran  

UNSUR PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai  teori-teori ilmu pendidikan, sosiologi pendidikan dan 

psikologi pendidikan 
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PROFIL LULUSAN DESKRIPSI CPL 

2. Mampu menjabarkan bahan kajian pengembangan bakat, minat, kognisi, sosial 

emosional, nilai-nilai agama-moral, bahasa, fisik motorik, dan seni. 

3. Mampu menjabarkan bahan kajian keagamaan 

4. Menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran khususnya 

yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. 

5. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran berbasis 

TIK 

6. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan  

7. Menguasai prinsip perencanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan 

2.  PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKAN 

 

UNSUR SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius;  

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial  serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

11. Bertanggungjawab sepenuhnya pada nilai-nilai akademik yang diembannya 

sebagai calon guru pada PAI 
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PROFIL LULUSAN DESKRIPSI CPL 

12. Memilki komitmen keilmuan dan keIslaman yang memiliki sikap tasammuh, 

tawasut, tawazun, adil. 

UNSUR KETERAMPILAN UMUM 

1. 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. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

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, menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

UNSUR KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mengembangkan potensi diri sebagai guru, sebagai manajer, dan sebagai 

pemimpin di lembaga pendidikan pada jalur formal dan nonformal. 

2. Mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama secara tepat atas 

permasalahan di lembaga pendidikan pada jalur formal dan nonformal 
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PROFIL LULUSAN DESKRIPSI CPL 

UNSUR PENGETAHUAN 

1. Memiliki pengetahuan manajemen di bidang pendidikan  

2. Menguasi konsep dasar lembaga pendidikan  pada jalur formal dan nonformal. 

3. Kompeten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi untuk berbagai tingkatan 

perencanaan  

4. Mengembangkan organisasi guna menunjang kompetensi di bidang Pendidikan 

Agama Islam sesuai dengan kebutuhan 

5. Mampu  mengoptimalkan sumber daya di dalam lembaga pendidikan. 

6. Mengelola perubahan dan pengembangan lembaga menuju organisasi 

pembelajaran yang efektif 

7. Menciptakan budaya dan iklim pembelajaran yang kondusif dan inovatif  

8. Tanggap isu-isu kontemporer terkait dengan manajemen pendidikan 

 

3. EDUPRENEUR 
UNSUR SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;  

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial  serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

11. Bertanggungjawab sepenuhnya pada nilai-nilai akademik yang diembannya 

sebagai calon guru pada PAI 
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PROFIL LULUSAN DESKRIPSI CPL 

12. Memilki komitmen keilmuan dan keIslaman yang memiliki sikap tasammuh, 

tawasut, tawazun, adil. 

UNSUR KETERAMPILAN UMUM 

1. 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. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

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, menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

UNSUR KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Optimalisasi teknologi informasi dalam rangka meningkatkan dan menciptakan 

inovasi mutakhir. 

2. Mencitpakan inovasi yang berguna bagi pengembangan kompetensi diri 
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3. Membangun networking pada masyarakat pendidikan. 

4. Implementasi dan deseminasi inovasi dalam dunia pendidikan 

5. Mengintegrasikan ilmu, agama dan Kewirausahaan. 

6. Mengambil keputusan dengan tepat dalam menyelesaikan masalah  bidang 

Pendidikan Agama Islam berdasarkan analisis sumber literatur yang sesuai 

7. Melakukan penulisan  ilmu pendidikan agam islam dalam rangka membahas 

problematika pendidikan. 

8. Mendokumentasikan, mengarsipkan dan menemukan kembali data untuk 

menjamin keotentikan dan mencegah plagiasi. 

9. Menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, 

dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggungjawab. 

10. Menyusun karya tulis ilmiah berbasis penelitian dan non-penelitian bidang 

Pendidikan Agama Islam 

11. Menerapkan teknik penyusunan buku ajar, pedoman, dan petunjuk teknis untuk 

pelaksanaan pengendalian mutu satuan/program bidang Pendidikan Agama Islam 

12. Mampu mengembangkan perencanaan, penyusunan dan mempublikasikan karya 

tulis ilmiah. dalam bentuk  buku, resensi buku, Essay, kolumnis,  dan jurnal. 

UNSUR PENGETAHUAN 

1. Menguasai  teori-teori kewirausahaan. 

2. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran berbasis 

TIK 

3. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan  

4. Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan dan kemampuan komunikasi public 

5. Memiliki pengetahuan manajemen di bidang pendidikan 

6. Memiliki kemampuan untuk terampil memanfaatkan jejaring Kemitraan 

7. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai 

sumber belajar. 

8. Menguasai konsep teoretis tentang teknik penulisan karya ilmiah. 

9. Menguasai teori pengembangan penunilisan karya ilmiah dalam perspektif  

peneliti dan jurnalistik. 
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4. PENELITI UNSUR SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;  

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial  serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

11. Bertanggungjawab sepenuhnya pada nilai-nilai akademik yang diembannya 

sebagai calon guru pada PAI 

12. Memilki komitmen keilmuan dan keIslaman yang memiliki sikap tasammuh, 

tawasut, tawazun, adil. 

UNSUR KETERAMPILAN UMUM 

1. 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. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

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, menyusun deskripsi 
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saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

UNSUR KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Menerapkan pendekatan, metode, jenis dan prosedur penelitian untuk 

mengembangkan bidang Pendidikan Agama Islam 

2. Menerapkan langkah dan prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif, kuantitatif 

dan tindakan 

3. Memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan bidang Pendidikan Agama 

Islam 

UNSUR PENGETAHUAN 

Menguasai teori-teori terkait pendekatan, metode jenis dan prosedur penelitian baik 

kualitatif, kuantitatif dan penelitian tindakan kelas 
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2. PEMBENTUKAN MATA KULIAH 

a. Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran 

1) Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian 

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN BAHAN KAJIAN 

INTI KEILMUAN IPTEK 

PENDUKUNG 

CIRI PT 

SIKAP    

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius;  KOMPETENSI KEAGAMAAN 

TIK Aswaja an 

Nahdhiyyah 

2.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

KOMPETENSI KEAGAMAAN, 

KOMPETENSI SOSIAL, 

KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

TIK 

Aswaja an 

Nahdhiyyah 

3.      Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

KOMPETENSI 

KEINDONESIAAN 

TIK 

  

4.      Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 

bangsa; 

KOMPETENSI 

KEINDONESIAAN 

TIK 

  

5.      Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

KOMPETENSI 

KEINDONESIAAN, 

KOMPETENSI SOSIAL 

TIK 

  

6.      Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial  serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; KOMPETENSI SOSIAL 

TIK 

  

7.      Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

KOMPETENSI 

KEINDONESIAAN 

TIK 

  

8.      Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; KOMPETENSI KEPRIBADIAN 
TIK 

  

9.      Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; KOMPETENSI LEADERSHIP 

TIK 
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10.   Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

11.  Bertanggungjawab sepenuhnya pada nilai-nilai akademik yang 

diembannya sebagai calon guru pada PAI KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

12.   Memilki komitmen keilmuan dan keIslaman yang memiliki sikap 

tasammuh, tawasut, tawazun, adil. KOMPETENSI KEAGAMAAN 

TIK Aswaja an 

Nahdhiyyah 

KETERAMPILAN UMUM 
 

TIK 
  

1.      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. KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

2.      Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KOMPETENSI PEDAGOGIK 
TIK 

  

3.      Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan 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, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 

dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi. 

KOMPETENSI PEDAGOGIK, 

KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

4.      Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

KOMPETENSI PEDAGOGIK, 

KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

5.      Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data. 

KOMPETENSI PEDAGOGIK, 

KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

6.      Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya. 

KOMPETENSI PROFESIONAL, 

KOMPETENSI SOSIAL 

TIK 
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7.      Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

KOMPETENSI PEDAGOGIK, 

KOMPETENSI PROFESIONAL, 

KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

TIK 

  

8.      Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

9.       Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

UNSUR KETERAMPILAN KHUSUS  

 

  

1.Mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang 

mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan 

perkembangan anak usia remaja KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

2.      Menganalisis teori-teori pembelajaran sesuai aspek dan tahapan 

perkembangan, kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa. KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

3.      Memanfaatkan teknologi, informasi dankomunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembanganyang mendidik KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

4.      Mampu merancang media pembelajaran yang menarik dan 

aplikatif 

KOMPETENSI PEDAGOGIK, 

KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

5.      Mampumelaksanakan evaluasi pembelajaran  KOMPETENSI PEDAGOGIK 
TIK 

  

6.      Mampu mengintegrasikan ilmu, agama dan keindonesiaan dalam 

proses pembelajaran  

KOMPETENSI 

KEINDONESIAAN, 

KOMPETENSI KEAGAMAAN 

TIK 

Aswaja an 

Nahdhiyyah 
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7.  Mengembangkan potensi diri sebagai guru, sebagai manajer, dan 

sebagai pemimpin di lembaga pendidikan pada jalur formal dan 

nonformal. KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

8. Mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama secara tepat 

atas permasalahan di lembaga pendidikan pada jalur formal dan 

nonformal KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

9. Optimalisasi teknologi informasi dalam rangka meningkatkan dan 

menciptakan inovasi mutakhir. KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

10. Mencitpakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

kompetensi diri KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

11. Membangun networking pada masyarakat pendidikan. 

KOMPETENSI SOSIAL, 

KOMPETENSI LEADERSHIP 

TIK 

  

12. Implementasi dan deseminasi inovasi dalam dunia pendidikan KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

13. Mengintegrasikan ilmu, agama dan Kewirausahaan. 

KOMPETENSI KEAGAMAAN, 

KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK Aswaja an 

Nahdhiyyah 

14.Mengambil keputusan dengan tepat dalam menyelesaikan masalah 

pendidikan Agama Islam berdasarkan analisis sumber literatur 

representatif KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

Aswaja an 

Nahdhiyyah 

15.  Melakukan penulisan  ilmu pendidikan agam islam dalam rangka 

membahas problematika pendidikan. 

KOMPETENSI PEDAGOGIK, 

KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

16. Mendokumentasikan, mengarsipkan dan menemukan kembali data 

untuk menjamin keotentikan dan mencegah plagiasi. KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

17.Menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi 

secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara 

bertanggungjawab. KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

18. Menyusun karya tulis ilmiah berbasis penelitian dan non-penelitian 

bidang Pendidikan Agama Islam KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK Aswaja an 

Nahdhiyyah 
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19. Menerapkan teknik penyusunan buku ajar, pedoman, dan petunjuk 

teknis untuk pelaksanaan pengendalian mutu satuan/program dibidang 

Pendidian Agama Islam 

KOMPETENSI PEDAGOGIK, 

KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

12. Mampu mengembangkan perencanaan, penyusunan dan 

mempublikasikan karya tulis ilmiah. dalam bentuk  buku, resensi buku, 

Essay, kolumnis,  dan jurnal.`  

TIK 

 

13. Menerapkan pendekatan, metode, jenis dan prosedur penelitian 

untuk mengembangkan program Pendidikan Agama Islam  KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

Aswaja an 

Nahdhiyyah 

14.Menerapkan langkah dan prosedur pelaksanaan penelitian 

kualitatif, kuantitatif dan tindakan KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

15. Memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan sesuai Prodi KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

UNSUR PENGETAHUAN  
TIK 

  

1. Mampu menguasai  teori-teori ilmu pendidikan, sosiologi 

pendidikan dan psikologi pendidikan KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

2. Mampu menjabarkan bahan kajian pengembangan bakat, minat, 

kognisi, sosial emosional, nilai-nilai agama-moral, bahasa, fisik 

motorik, dan seni. KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

Aswaja an 

Nahdhiyyah 

3. Mampu menjabarkan bahan kajian keagamaan 

KOMPETENSI KEAGAMAAN, 

KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK Aswaja an 

Nahdhiyyah 

4. Menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode 

pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agama 

Islam. KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

Aswaja an 

Nahdhiyyah 

5. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi 

pembelajaran berbasis TIK KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

6. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat 

teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan 

untuk pengembangan mutu pendidikan KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 
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7. Menguasai prinsip perencanaan dan pengembangan kurikulum 

pendidikan 

KOMPETENSI PEDAGOGIK, 

KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

8. Memiliki pengetahuan manajemen di bidang pendidikan  KOMPETENSI LEADERSHIP 
TIK 

  

9. Menguasi konsep dasar lembaga pendidikan  pada jalur formal dan 

nonformal. KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

10. Kompeten dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi untuk 

berbagai tingkatan perencanaan  KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

11. Mengembangkan organisasi Prodi PAI sesuai dengan kebutuhan KOMPETENSI LEADERSHIP 

TIK 

  

12. Memimpin sesuai Prodi dalam pendayagunaan sumber daya nya 

secara optimal KOMPETENSI LEADERSHIP 

TIK 

  

13. Mengelola perubahan dan pengembangan lembaga menuju 

organisasi pembelajaran yang efektif KOMPETENSI LEADERSHIP 

TIK 

  

14. Menciptakan budaya dan iklim pembelajaran yang kondusif dan 

inovatif  KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

TIK 

  

15.  Tanggap isu-isu kontemporer terkait dengan manajemen pendidikan KOMPETENSI PEDAGOGIK 

TIK 

  

16. Menguasai  teori-teori kewirausahaan. KOMPETENSI PROFESIONAL 
TIK 

  

17.Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi 

pembelajaran berbasis TIK KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

18. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat 

teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan 

untuk pengembangan mutu pendidikan KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

19. Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan dan kemampuan 

komunikasi public KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

20. Memiliki pengetahuan manajemen di bidang pendidikan KOMPETENSI LEADERSHIP 

TIK 
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21.  Memiliki kemampuan untuk terampil memanfaatkan jejaring 

Kemitraan KOMPETENSI SOSIAL 

TIK 

  

22. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sebagai sumber belajar. KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

23. Menguasai konsep teoretis tentang teknik penulisan karya 

ilmiah KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

24. Menguasai teori pengembangan penunilisan karya ilmiah 

dalam perspektif  peneliti dan jurnalistik. KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

25. Menguasai teori-teori terkait pendekatan, metode jenis dan 

prosedur penelitian baik kualitatif, kuantitatif dan penelitian tindakan 

kelas KOMPETENSI PROFESIONAL 

TIK 

  

 

 

2) Bahan Kajian Profil Pendidikan 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

1 
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

Agama Islam 

(Keagamaan) 
     

  

    

2 

2. Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika; 

Agama Islam, 

Akhlaqul Karimah, 

Pendidikan 

Kewarganegaraan & 

Pancasila 

(Keagamaan, 

Keindonesiaan) 

    

  

    

3 
3. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

Pendidikan 

Kewarganegaraan & 

Pancasila 

(Keindonesiaan) 
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No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

kemajuan peradaban berdasarkan 

pancasila; 

4 

4. Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada negara dan 

bangsa; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan & 

Pancasila 

(Keindonesiaan) 



 

  

  

   

5 

5. Menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan, 

Pancasila, 

Pendidikan 

Multikultural 

(Keindonesiaan) 

     

  

   

6 

6. Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial  serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan, 

Pancasila, 

Pendidikan 

Multikultural 

(Keindonesiaan) 

     

  

   

7 
7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan, 

Pancasila, 

Pendidikan 

Multikultural 

(Keindonesiaan) 

     

  

   

8 
8. Menginternalisasi nilai, norma, 

dan etika akademik; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan, 

Pancasila 

(Keindonesiaan) 
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No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

9 
9. Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

Profesi Keguruan 

(Pedagogik) 
    

  



 

10 
10. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

Kewirausaan dalam 

perspektif 

pendidikan 

(Kewirausahaan) 

      
  

  
 

11 

11. Bertanggungjawab sepenuhnya 

pada nilai-nilai akademik yang 

diembannya sebagai calon guru 

pada PAI 

Profesi Keguruan 

(Pedagogik) 
    

  

 

12 

1. 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. 

Pengembangan diri 

dalam perspektif 

guru profesional 
     

    



13 
2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

Pengembangan diri 

dalam perspektif 

guru profesional 
      

  
  



32 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

14 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan 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, 

menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajiannya dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

Inovasi Pendidikan 

(Pedagogik) 
    

  

    

15 

4. Menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

Penelitian kualitatif 

& Kuantitatif 
    

  

    

16 

5. Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

Pengembangan diri 

dalam perspektif 

guru profesional 
    

  

  

17 

6. Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di 

luar lembaganya. 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

      

  

   



33 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

(Manajemen 

Pendidikan) 

18 

7. Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

(Manajemen 

Pendidikan) 

      

  

    

19 

8. Mampu melakukan proses 

evaluasi diri terhadap kelompok 

kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

(Manajemen 

Pendidikan) 

      

  

    

20 

9. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

merangcang, 

melaksanakan, dan 

mengevaluasi kerja 

tim (pedagogik, 

profesional) 

    

  

  

21 
Memilki komitmen keilmuan dan 

keIslaman yang memiliki sikap 

tasammuh, tawasut, tawazun, adil. 

ASWAJA    
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No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

22 

1. Mengembangkan materi, 

struktur, dan konsep bidang 

keilmuan yang mendukung serta 

sejalan dengan kebutuhan dan 

tahapan perkembangan anak usia 

remaja 

Psikologi Umum, 

Psikologi 

Perkembangan, 

Psikologi Agama 

   

  

  

 

23 

2. Menganalisis teori-teori 

pembelajaran sesuai aspek dan 

tahapan perkembangan, kebutuhan, 

potensi, bakat, dan minat siswa. 

Psikologi Umum, 

Psikologi 

Perkembangan, 

Psikologi Agama 

   

  

  

 

24 

3. Memanfaatkan teknologi, 

informasi dankomunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan 

kegiatan pengembanganyang 

mendidik 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, E 

Learning, Media 

Pembelajaran 

(Pedagogik) 

    

 

    

25 
4. Mampu merancang media 

pembelajaran yang menarik dan 

aplikatif 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, 

Media Pembelajaran, 

Pedagogik 

    

 
  

26 
5. Mampumelaksanakan evaluasi 

pembelajaran  

Penilaian hasil 

belajar 
    

  
  

27 
6. Mampu mengintegrasikan ilmu, 

agama dan keindonesiaan dalam 

proses pembelajaran  

pendidikan 

multikultural, HAM 

dan Gender, Aswaja, 

Metode 

Pembelajaran PAI 

    

  

    



35 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

28 

1. Mengembangkan potensi diri 

sebagai guru, sebagai manajer, dan 

sebagai pemimpin di lembaga 

pendidikan pada jalur formal dan 

nonformal. 

Manajemen 

Pendidikan, 

Manajemen 

Pendidikan 

Madrasah dan 

Formal 

   

  

    

29 

2. Mengambil keputusan atas dasar 

kesepakatan bersama secara tepat 

atas permasalahan di lembaga 

pendidikan pada jalur formal dan 

nonformal 

Manajemen 

Pendidikan, 

leadership 

    

    

30 

1. Menerapkan pendekatan, 

metode, jenis dan prosedur 

penelitian untuk mengembangkan 

dibidang Pendidikan Agama Islam 

Penelitian kualitatif 

& Kuantitatif 
      

  

    

31 
2. Menerapkan langkah dan 

prosedur pelaksanaan penelitian 

kualitatif, kuantitatif dan tindakan 

Penulisan Proposal 

Penelitian 
      

  

    

32 
3. Memanfaatkan hasil penelitian 

untuk pengembangan dibidang 

Pendidikan Agama Islam 

TIK, Inovasi 

Pendidikan, Media 

Pembelajaran 
    

  

  

33 
1. Optimalisasi teknologi informasi 

dalam rangka meningkatkan dan 

menciptakan inovasi mutakhir. 

TIK, Inovasi 

Pendidikan, Media 

Pembelajaran 
    

  

  



36 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

34 
2. Mencitpakan inovasi yang 

berguna bagi pengembangan 

kompetensi diri 

TIK, Inovasi 

Pendidikan, Media 

Pembelajaran 
    

  
  

35 
3. Membangun networking pada 

masyarakat pendidikan. 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

(Manajemen 

Pendidikan) 

      

  

    

36 
4. Implementasi dan deseminasi 

inovasi dalam dunia pendidikan 

Merancang, menulis, 

dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan 

(Penulisan Buku) 

      

  

    

37 
5. Mengintegrasikan ilmu, agama 

dan Kewirausahaan. 

Kewirausaan dalam 

perspektif 

pendidikan agama 

Islam 

(Kewirausahaan) 

   

  

    

38 

6. Mengambil keputusan dengan 

tepat dalam menyelesaikan masalah  

bidang Pendidikan Agama 

Islamberdasarkan analisis sumber 

literatur yang sesuai 

isu-isu pendidikan 

agama Islam 

kontemporer 

(pedagogik, 

keagamaan) 

   

  

    

39 

7. Melakukan penulisan  ilmu 

pendidikan agam islam dalam 

rangka membahas problematika 

pendidikan. 

Merancang, menulis, 

dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan 

(Penulisan Buku) 

      

  

    



37 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

40 

8. Mendokumentasikan, 

mengarsipkan dan menemukan 

kembali data untuk menjamin 

keotentikan dan mencegah plagiasi. 

Merancang, menulis, 

dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan 

(Penulisan Buku) 

      

  

    

41 

9. Menyampaikan gagasan secara 

tertulis, menampilkan presentasi 

secara efektif, dan menggunakan 

teknologi informasi secara 

bertanggungjawab. 

Merancang, menulis, 

dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan di media 

cetak dan online 

(TIK, Penulisan 

Buku) 

      

  

    

42 

10. Menyusun karya tulis ilmiah 

berbasis penelitian dan non-

penelitian bidang Pendidikan 

Agama Islam 

Membuat artikel dari 

hasil penelitian 

(Penulisan Buku, 

Penelitian) 

      
  

    

43 

11. Menerapkan teknik penyusunan 

buku ajar, pedoman, dan petunjuk 

teknis untuk pelaksanaan 

pengendalian mutu satuan/program 

bidang Pendidikan Agama Islam 

penelilitian 

pengembangan 
      

  

    

44 

12. Mampu mengembangkan 

perencanaan, penyusunan dan 

mempublikasikan karya tulis 

ilmiah. dalam bentuk  buku, resensi 

buku, Essay, kolumnis,  dan jurnal. 

Merancang menulis, 

dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan di media 

cetak dan online 

(TIK, Penulisan 

Buku) 

      

  

    



38 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

45 

1.Mampu menguasai  teori-teori 

ilmu pendidikan, sosiologi 

pendidikan dan psikologi 

pendidikan 

Ilmu pendidikan, 

sosiologi, dan 

psikologi pendidikan 
    

  

    

46 

2. Mampu menjabarkan bahan 

kajian pengembangan bakat, minat, 

kognisi, sosial emosional, nilai-

nilai agama-moral, bahasa, fisik 

motorik, dan seni. 

psikologi 

pendidikan, 

psikologi 

perkembangan, 

keagamaan 

   

  

    

47 
3. Mampu menjabarkan bahan 

kajian keagamaan 

kompetensi 

pedagogik 
    

  
    

48 

4. Menguasai konsep, prinsip, dan 

aplikasi berbagai metode 

pembelajaran khususnya yang 

berkaitan dengan pendidikan 

agama Islam. 

kompetensi 

pedagogik 
          

49 
5. Menguasai prinsip dan teknik 

perencanaan dan evaluasi 

pembelajaran berbasis TIK 

Penilaian hasil 

belajar 
  

 


  
    

50 

6. Menguasai pengetahuan faktual 

tentang fungsi dan manfaat 

teknologi khususnya teknologi 

informasi dan komunikasi yang 

relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan 

Isu-isu konteporer 

tentang Teknologi 

dalam 

mengembangkan 

mutu pendidikan 

(Inovasi Pendidikan) 
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No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

51 
7. Menguasai prinsip perencanaan 

dan pengembangan kurikulum 

pendidikan 

perencanaan 

pembelajaran, 

evaluasi 

pembelajaran, 

Pengembangan 

Kurikulum 

    

  

    

52 
1. Memiliki pengetahuan 

manajemen di bidang pendidikan  

Manajemen 

Pendidikan 
    

    

    

53 
2. Menguasi konsep dasar lembaga 

pendidikan  pada jalur formal dan 

nonformal. 

Manajemen 

Pendidikan, 

Manajemen 

Pendidikan 

Madrasah dan 

Formal 

  

    

    

54 
3. Kompeten dalam perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi untuk 

berbagai tingkatan perencanaan  

Manajemen 

Pendidikan, 

Manajemen 

Pendidikan 

Madrasah dan 

Formal 

    

  

    



40 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

55 

4. Mengembangkan organisasi 

guna menunjang kompetensi di 

bidang Pendidikan Agama Islam 

sesuai dengan kebutuhan 

Manajemen 

Pendidikan, 

leadership 
      

  

    

56 
5. Mampu  mengoptimalkan 

sumber daya di dalam lembaga 

pendidikan. 

Manajemen 

Pendidikan, 

leadership 
      

  
    

57 

6. Mengelola perubahan dan 

pengembangan lembaga menuju 

organisasi pembelajaran yang 

efektif 

Manajemen 

Pendidikan, 

leadership 
    

  

    

58 
7. Menciptakan budaya dan iklim 

pembelajaran yang kondusif dan 

inovatif  

pengelolaan kelas, 

metode 

pembelajaran, 

strategi pembelajaran 

    

  

    

59 
8. Tanggap isu-isu kontemporer 

terkait dengan manajemen 

pendidikan 

Isu-isu konteporer 

tentang Teknologi 

dalam 

mengembangkan 

mutu pendidikan 

(Inovasi Pendidikan) 

    

  

  

60 

Menguasai teori-teori terkait 

pendekatan, metode jenis dan 

prosedur penelitian baik kualitatif, 

kuantitatif dan penelitian tindakan 

kelas 

Praktik penelitian 

kualitatif, kuantitatif 

Statistik dan PTK 

(Penelitian) 

      

  

    



41 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

61 
1. Menguasai  teori-teori 

kewirausahaan. 
kewirausahan     

    
    

62 
2. Menguasai prinsip dan teknik 

perencanaan dan evaluasi 

pembelajaran berbasis TIK 

perencanaan 

pembelajaran, 

evaluasi 

pembelajaran, 

Pengembangan 

Kurikulum 

    

  

    

63 

3. Menguasai pengetahuan faktual 

tentang fungsi dan manfaat 

teknologi khususnya teknologi 

informasi dan komunikasi yang 

relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan 

TIK, Inovasi 

Pendidikan, Media 

Pembelajaran 
      

  

  

64 
4. Memiliki pengetahuan dasar 

kewirausahaan dan kemampuan 

komunikasi public 

kewirausahan     
    

    

65 
5. Memiliki pengetahuan 

manajemen di bidang pendidikan 

teori-teori tentang 

manajemen 

pendidikan 

(Manajemen 

Pendidikan) 

      

  

    

66 
6. Memiliki kemampuan untuk 

terampil memanfaatkan jejaring 

Kemitraan 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

(Manajemen 

Pendidikan) 

    

  

    



42 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 
KAJIAN YANG 

DIPERLUKAN 

PENDIDIK 

Keindonesiaan  Keagamaan  Pedagogik  Sikap  Sosial  Profesional 

67 

7. Memiliki naluri kewirausahaan 

dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sebagai sumber 

belajar. 

keirausahaan dalam 

perspektif 

pendidikan 

(Kewirusahaan) 

      

  

    

68 
8. Menguasai konsep teoretis 

tentang teknik penulisan karya 

ilmiah. 

teknis penulisan 

karya ilmiah ( TPKI) 
      

  
    

69 
9. Menguasai teori pengembangan 

penulisan karya ilmiah dalam 

perspektif  peneliti dan jurnalistik. 

Jurnalistik       

  

    

 

3) Bahan Kajian Profil Pengelola Lembaga Penelitian, Asisten Peneliti, Dan Edupreneur 

No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

1 

1. Bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

dan mampu 

menunjukkan sikap 

religius; 

Agama Islam 

(Keagamaan)       

2 

2. Menjunjung tinggi 

nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan agama, 

moral, dan etika; 

Agama Islam, 

Akhlaqul Karimah, 

Pendidikan 

Kewarganegaraan & 

Pancasila 

      



43 

No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

(Keagamaan, 

Keindonesiaan) 

3 

3. Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu 

kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, 

dan kemajuan peradaban 

berdasarkan pancasila; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan & 

Pancasila 

(Keindonesiaan) 

      

4 

4. Berperan sebagai 

warga negara yang 

bangga dan cinta tanah 

air, memiliki 

nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada 

negara dan bangsa; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan & 

Pancasila 

(Keindonesiaan) 

      

5 

5. Menghargai 

keanekaragaman 

budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau 

temuan orisinal orang 

lain; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan, 

Pancasila, 

Pendidikan 

Multikultural 

(Keindonesiaan) 

      

6 

6. Bekerja sama dan 

memiliki kepekaan 

sosial  serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan, 

Pancasila, 

Pendidikan 

Multikultural 

(Keindonesiaan) 

      

7 
7. Taat hukum dan 

disiplin dalam 

kehidupan 

Pendidikan 

Kewarganegaraan, 

Pancasila, 

Pendidikan 

      



44 

No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

bermasyarakat dan 

bernegara; 

Multikultural 

(Keindonesiaan) 

8 
8. Menginternalisasi 

nilai, norma, dan etika 

akademik; 

Pendidikan 

Kewarganegaraan, 

Pancasila 

(Keindonesiaan) 

      

9 

9. Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara 

mandiri; 

Profesi Keguruan 

(Pedagogik)       

10 

10. Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

Kewirausaan dalam 

perspektif 

pendidikan 

(Kewirausahaan) 

      

11 

11. Bertanggungjawab 

sepenuhnya pada nilai-

nilai akademik yang 

diembannya sebagai 

calon guru pada PAI 

Profesi Keguruan 

(Pedagogik)       



45 

No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

12 

1. 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. 

Pengembangan diri 

dalam perspektif 

guru profesional 
      

13 
2. Mampu menunjukkan 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

Pengembangan diri 

dalam perspektif 

guru profesional 
      



46 

No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

14 

3. Mampu mengkaji 

implikasi pengembangan 

atau implementasi ilmu 

pengetahuan 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, menyusun 

deskripsi saintifik hasil 

kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

Inovasi Pendidikan 

(Pedagogik)       

15 

4. Menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

Penelitian kualitatif 

& Kuantitatif       

16 

5. Mampu mengambil 

keputusan secara tepat 

dalam konteks 

penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil 

Pengembangan diri 

dalam perspektif 

guru profesional 
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

analisis informasi dan 

data. 

17 

6. Mampu memelihara 

dan mengembangkan 

jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam 

maupun di luar 

lembaganya. 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

(Manajemen 

Pendidikan) 

      

18 

7. Mampu 

bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja 

kelompok dan 

melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di 

bawah 

tanggungjawabnya. 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

(Manajemen 

Pendidikan) 

      

19 

8. Mampu melakukan 

proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja 

yang berada di bawah 

tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola 

pembelajaran secara 

mandiri. 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

(Manajemen 

Pendidikan) 
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

20 

9. Mampu 

mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali 

data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

merangcang, 

melaksanakan, dan 

mengevaluasi kerja 

tim (pedagogik, 

profesional) 

      

21 

Memilki komitmen 

keilmuan dan keIslaman 

yang memiliki sikap 

tasammuh, tawasut, 

tawazun, adil. 

ASWAJA       

22 

1. Mengembangkan 

materi, struktur, dan 

konsep bidang keilmuan 

yang mendukung serta 

sejalan dengan 

kebutuhan dan tahapan 

perkembangan anak usia 

remaja 

Psikologi Umum, 

Psikologi 

Perkembangan, 

Psikologi Agama 

      

23 

2. Menganalisis teori-

teori pembelajaran 

sesuai aspek dan tahapan 

perkembangan, 

kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat siswa. 

Psikologi Umum, 

Psikologi 

Perkembangan, 

Psikologi Agama 
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

24 

3. Memanfaatkan 

teknologi, informasi 

dankomunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembanganyang 

mendidik 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, E 

Learning, Media 

Pembelajaran 

(Pedagogik) 

      

25 

4. Mampu merancang 

media pembelajaran 

yang menarik dan 

aplikatif 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, 

Media 

Pembelajaran, 

Pedagogik 

      

26 
5. Mampumelaksanakan 

evaluasi pembelajaran  

Penilaian hasil 

belajar       

27 

6. Mampu 

mengintegrasikan ilmu, 

agama dan 

keindonesiaan dalam 

proses pembelajaran  

pendidikan 

multikultural, HAM 

dan Gender, 

Aswaja, Metode 

Pembelajaran PAI 

      

28 

1. Mengembangkan 

potensi diri sebagai 

guru, sebagai manajer, 

dan sebagai pemimpin di 

lembaga pendidikan 

pada jalur formal dan 

nonformal. 

Manajemen 

Pendidikan, 

Manajemen 

Pendidikan 

Madrasah dan 

Formal 
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

29 

2. Mengambil keputusan 

atas dasar kesepakatan 

bersama secara tepat atas 

permasalahan di 

lembaga pendidikan 

pada jalur formal dan 

nonformal 

Manajemen 

Pendidikan, 

leadership 
      

30 

1. Menerapkan 

pendekatan, metode, 

jenis dan prosedur 

penelitian untuk 

mengembangkan 

dibidang Pendidikan 

Agama Islam 

Penelitian kualitatif 

& Kuantitatif 
  

    

31 

2. Menerapkan langkah 

dan prosedur 

pelaksanaan penelitian 

kualitatif, kuantitatif dan 

tindakan 

Penulisan Proposal 

Penelitian 
  

    

32 

3. Memanfaatkan hasil 

penelitian untuk 

pengembangan dibidang 

Pendidikan Agama 

Islam 

TIK, Inovasi 

Pendidikan, Media 

Pembelajaran 
      

33 

1. Optimalisasi teknologi 

informasi dalam rangka 

meningkatkan dan 

menciptakan inovasi 

mutakhir. 

TIK, Inovasi 

Pendidikan, Media 

Pembelajaran 
      

34 

2. Mencitpakan inovasi 

yang berguna bagi 

pengembangan 

kompetensi diri 

TIK, Inovasi 

Pendidikan, Media 

Pembelajaran 
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

35 
3. Membangun 

networking pada 

masyarakat pendidikan. 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

(Manajemen 

Pendidikan) 

      

36 
4. Implementasi dan 

deseminasi inovasi 

dalam dunia pendidikan 

Merancang, 

menulis, dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan 

(Penulisan Buku) 

      

37 
5. Mengintegrasikan 

ilmu, agama dan 

Kewirausahaan. 

Kewirausaan dalam 

perspektif 

pendidikan agama 

Islam 

(Kewirausahaan) 

      

38 

6. Mengambil keputusan 

dengan tepat dalam 

menyelesaikan masalah  

bidang Pendidikan 

Agama 

Islamberdasarkan 

analisis sumber literatur 

yang sesuai 

isu-isu pendidikan 

agama Islam 

kontemporer 

(pedagogik, 

keagamaan) 

      

39 

7. Melakukan penulisan  

ilmu pendidikan agam 

islam dalam rangka 

membahas problematika 

pendidikan. 

Merancang, 

menulis, dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan 

(Penulisan Buku) 
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

40 

8. Mendokumentasikan, 

mengarsipkan dan 

menemukan kembali 

data untuk menjamin 

keotentikan dan 

mencegah plagiasi. 

Merancang, 

menulis, dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan 

(Penulisan Buku) 

      

41 

9. Menyampaikan 

gagasan secara tertulis, 

menampilkan presentasi 

secara efektif, dan 

menggunakan teknologi 

informasi secara 

bertanggungjawab. 

Merancang, 

menulis, dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan di media 

cetak dan online 

(TIK, Penulisan 

Buku) 

      

42 

10. Menyusun karya 

tulis ilmiah berbasis 

penelitian dan non-

penelitian bidang 

Pendidikan Agama 

Islam 

Membuat artikel 

dari hasil penelitian 

(Penulisan Buku, 

Penelitian) 

      

43 

11. Menerapkan teknik 

penyusunan buku ajar, 

pedoman, dan petunjuk 

teknis untuk pelaksanaan 

pengendalian mutu 

satuan/program bidang 

Pendidikan Agama 

Islam 

penelilitian 

pengembangan       



53 

No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

44 

12. Mampu 

mengembangkan 

perencanaan, 

penyusunan dan 

mempublikasikan karya 

tulis ilmiah. dalam 

bentuk  buku, resensi 

buku, Essay, kolumnis,  

dan jurnal. 

Merancang menulis, 

dan 

mempublikasikan 

karya tulis tentang 

pendidikan di media 

cetak dan online 

(TIK, Penulisan 

Buku) 

      

45 

1.Mampu menguasai  

teori-teori ilmu 

pendidikan, sosiologi 

pendidikan dan 

psikologi pendidikan 

Ilmu pendidikan, 

sosiologi, dan 

psikologi 

pendidikan 

      

46 

2. Mampu menjabarkan 

bahan kajian 

pengembangan bakat, 

minat, kognisi, sosial 

emosional, nilai-nilai 

agama-moral, bahasa, 

fisik motorik, dan seni. 

psikologi 

pendidikan, 

psikologi 

perkembangan, 

keagamaan 

      

47 
3. Mampu menjabarkan 

bahan kajian keagamaan 

kompetensi 

pedagogik       

48 

4. Menguasai konsep, 

prinsip, dan aplikasi 

berbagai metode 

pembelajaran khususnya 

yang berkaitan dengan 

pendidikan agama Islam. 

kompetensi 

pedagogik       
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

49 

5. Menguasai prinsip 

dan teknik perencanaan 

dan evaluasi 

pembelajaran berbasis 

TIK 

Penilaian hasil 

belajar       

50 

6. Menguasai 

pengetahuan faktual 

tentang fungsi dan 

manfaat teknologi 

khususnya teknologi 

informasi dan 

komunikasi yang relevan 

untuk pengembangan 

mutu pendidikan 

Isu-isu konteporer 

tentang Teknologi 

dalam 

mengembangkan 

mutu pendidikan 

(Inovasi Pendidikan) 

      

51 

7. Menguasai prinsip 

perencanaan dan 

pengembangan 

kurikulum pendidikan 

perencanaan 

pembelajaran, 

evaluasi 

pembelajaran, 

Pengembangan 

Kurikulum 

      

52 
1. Memiliki pengetahuan 

manajemen di bidang 

pendidikan  

Manajemen 

Pendidikan       

53 

2. Menguasi konsep 

dasar lembaga 

pendidikan  pada jalur 

formal dan nonformal. 

Manajemen 

Pendidikan, 

Manajemen 

Pendidikan 

      



55 

No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

Madrasah dan 

Formal 

54 

3. Kompeten dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi 

untuk berbagai tingkatan 

perencanaan  

Manajemen 

Pendidikan, 

Manajemen 

Pendidikan 

Madrasah dan 

Formal 

      

55 

4. Mengembangkan 

organisasi guna 

menunjang kompetensi 

di bidang Pendidikan 

Agama Islam sesuai 

dengan kebutuhan 

Manajemen 

Pendidikan, 

leadership 
      

56 

5. Mampu  

mengoptimalkan sumber 

daya di dalam lembaga 

pendidikan. 

Manajemen 

Pendidikan, 

leadership 
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

57 

6. Mengelola perubahan 

dan pengembangan 

lembaga menuju 

organisasi pembelajaran 

yang efektif 

Manajemen 

Pendidikan, 

leadership 
      

58 

7. Menciptakan budaya 

dan iklim pembelajaran 

yang kondusif dan 

inovatif  

pengelolaan kelas, 

metode 

pembelajaran, 

strategi 

pembelajaran 

      

59 

8. Tanggap isu-isu 

kontemporer terkait 

dengan manajemen 

pendidikan 

Isu-isu konteporer 

tentang Teknologi 

dalam 

mengembangkan 

mutu pendidikan 

(Inovasi Pendidikan) 

      

60 

Menguasai teori-teori 

terkait pendekatan, 

metode jenis dan 

prosedur penelitian baik 

kualitatif, kuantitatif dan 

penelitian tindakan kelas 

Praktik penelitian 

kualitatif, kuantitatif 

Statistik dan PTK 

(Penelitian) 

  
    

61 
1. Menguasai  teori-teori 

kewirausahaan. 
kewirausahan       

62 

2. Menguasai prinsip 

dan teknik perencanaan 

dan evaluasi 

pembelajaran berbasis 

TIK 

perencanaan 

pembelajaran, 

evaluasi 

pembelajaran, 

Pengembangan 

Kurikulum 
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

63 

3. Menguasai 

pengetahuan faktual 

tentang fungsi dan 

manfaat teknologi 

khususnya teknologi 

informasi dan 

komunikasi yang relevan 

untuk pengembangan 

mutu pendidikan 

TIK, Inovasi 

Pendidikan, Media 

Pembelajaran 
      

64 

4. Memiliki pengetahuan 

dasar kewirausahaan dan 

kemampuan komunikasi 

public 

kewirausahan       

65 
5. Memiliki pengetahuan 

manajemen di bidang 

pendidikan 

teori-teori tentang 

manajemen 

pendidikan 

(Manajemen 

Pendidikan) 

      

66 

6. Memiliki kemampuan 

untuk terampil 

memanfaatkan jejaring 

Kemitraan 

mengelola peluang 

dan jaringan dalam 

mengembangkan 

kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait 

(Manajemen 

Pendidikan) 

      

67 

7. Memiliki naluri 

kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan 

produksi/jasa sebagai 

sumber belajar. 

keirausahaan dalam 

perspektif 

pendidikan 

(Kewirusahaan) 
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No 
CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

KAJIAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

PENGELOLA LEMBAGA 

PENDIDIKANAN 

ASISTEN 

PENELITI 
EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan 
Leadership Penelitian Kewirausahaan 

Penulisan 

Buku 
Jurnalistik 

68 
8. Menguasai konsep 

teoretis tentang teknik 

penulisan karya ilmiah. 

teknis penulisan 

karya ilmiah ( 

TPKI) 
      

69 

9. Menguasai teori 

pengembangan 

penulisan karya ilmiah 

dalam perspektif  

peneliti dan jurnalistik. 

Jurnalistik      
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4) Penurunan Bahan Kajian Pada Mata Kuliah 1 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 

PENDIDIDIK 

Keindonesiaan  

Keagamaan  

ULUMUL 

QUR'AN 

& 

HADITS 

FIQIH TEOLOGI 
SEJARAH 

ISLAM 
PENDIDIKAN ISLAM 

B
ah

as
a 

In
d

o
n

es
ia

 

P
an

ca
si

la
 

K
ew
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g

an
eg
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aa

n
 

U
lu

m
u

l 
Q

u
r’

an
 

U
lu

m
u

l 
H

ad
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a.
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iq
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b
. 

U
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u
l 

F
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c.
 Q

o
w
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d

u
l 

F
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h
iy

ah
  

d
. 

M
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l 
F
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h
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a.
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 K
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b
. 

A
S

W
A
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c.
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k
h
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u
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a.
 S
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b
. 

S
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d
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a.
 I

lm
u

 P
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d
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b
. 

Il
m

u
 P

en
d
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 I

sl
am

  

c.
 P

em
ik

ir
an

 P
en

d
id

ik
an

 I
sl

am
 

T
af

si
r 

T
ar

b
aw

i 

H
ad

is
t 

T
ar

b
aw

i 

H
A

M
 d

an
 G

en
d

er
 

M
S

I 

1 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius; 

   
                 

2 

2. Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika; 

                    

3 

3. Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan pancasila; 

   

                          

  

      

4 

4. Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa 
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tanggung jawab pada negara dan 

bangsa; 

5 

5. Menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain; 

     

                          

  

      

6 

6. Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial  serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

     

                          

  

      

7 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 
     

                          
  

      

8 
8. Menginternalisasi nilai, norma, 

dan etika akademik; 
     

                                  

9 

9. Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab atas pekerjaan 

di bidang keahliannya secara 

mandiri;   

  

  

  

                          

  

      

10 

10. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan.   
  

  
  

                                  

11 

11. Bertanggungjawab 

sepenuhnya pada nilai-nilai 

akademik yang diembannya 

sebagai calon guru pada PAI   

  

                              



      

12 

1. 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.   

  

  

  

                          

  

      

13 
2. Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur.   
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14 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan 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, 

menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, 

dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi.   

  

  

  

                            



  



15 

4. Menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi.   

  

  

  

                          



      

16 

5. Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data.   

  

  

  

                          

  

      

17 

6. Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di 

luar lembaganya.   

  

  

  

                          

  

      

18 

7. Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya.   
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19 

8. Mampu melakukan proses 

evaluasi diri terhadap kelompok 

kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara 

mandiri.   

  

  

  

                          

  

      

20 

9. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi.   

  

  

  

                                  

21 

Memilki komitmen keilmuan dan 

keIslaman yang memiliki sikap 

tasammuh, tawasut, tawazun, 

adil.   

  

  

  

            



            

  

      

22 

1. Mengembangkan materi, 

struktur, dan konsep bidang 

keilmuan yang mendukung serta 

sejalan dengan kebutuhan dan 

tahapan perkembangan anak usia 

remaja   

  

  

  

                          

  

      

23 

2. Menganalisis teori-teori 

pembelajaran sesuai aspek dan 

tahapan perkembangan, 

kebutuhan, potensi, bakat, dan 

minat siswa.   

  

  

  

                            



  



24 

3. Memanfaatkan teknologi, 

informasi dankomunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan 

kegiatan pengembanganyang 

mendidik   

  

  

  

                            



  



25 

4. Mampu merancang media 

pembelajaran yang menarik dan 

aplikatif   
  

  
  

                                  

26 
5. Mampumelaksanakan evaluasi 

pembelajaran    
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27 

6. Mampu mengintegrasikan 

ilmu, agama dan keindonesiaan 

dalam proses pembelajaran    
  

  


            


                    

28 

1. Mengembangkan potensi diri 

sebagai guru, sebagai manajer, 

dan sebagai pemimpin di 

lembaga pendidikan pada jalur 

formal dan nonformal. 

   

                



          

    

29 

2. Mengambil keputusan atas 

dasar kesepakatan bersama secara 

tepat atas permasalahan di 

lembaga pendidikan pada jalur 

formal dan nonformal   

  

  

  

                          

  

      

30 

1. Menerapkan pendekatan, 

metode, jenis dan prosedur 

penelitian untuk mengembangkan 

dibidang Pendidikan Agama 

Islam   

  

  

  

                          

  

      

31 

2. Menerapkan langkah dan 

prosedur pelaksanaan penelitian 

kualitatif, kuantitatif dan tindakan   
  

  
  

                                  

32 

3. Memanfaatkan hasil penelitian 

untuk pengembangan dibidang 

Pendidikan Agama Islam   
  

  
  

                          
  

      

33 

1. Optimalisasi teknologi 

informasi dalam rangka 

meningkatkan dan menciptakan 

inovasi mutakhir.   

  

  

  

                          

  

      

34 

2. Mencitpakan inovasi yang 

berguna bagi pengembangan 

kompetensi diri   
  

  
  

                          
  

      

35 
3. Membangun networking pada 

masyarakat pendidikan.   
  

  
  

                          
  

      

36 
4. Implementasi dan deseminasi 

inovasi dalam dunia pendidikan   
  

  
          

  
  

  
    

37 
5. Mengintegrasikan ilmu, agama 

dan Kewirausahaan.   
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38 

6. Mengambil keputusan dengan 

tepat dalam menyelesaikan 

masalah  bidang Pendidikan 

Agama Islamberdasarkan analisis 

sumber literatur yang sesuai   

  

  

  

                          

  

      

39 

7. Melakukan penulisan  ilmu 

pendidikan agam islam dalam 

rangka membahas problematika 

pendidikan.   

  

  

  

                          

  

      

40 

8. Mendokumentasikan, 

mengarsipkan dan menemukan 

kembali data untuk menjamin 

keotentikan dan mencegah 

plagiasi.   

  

  

  

                          

  

      

41 

9. Menyampaikan gagasan secara 

tertulis, menampilkan presentasi 

secara efektif, dan menggunakan 

teknologi informasi secara 

bertanggungjawab.   

  

  

  

                          

  

      

42 

10. Menyusun karya tulis ilmiah 

berbasis penelitian dan non-

penelitian bidang Pendidikan 

Agama Islam   

  

  

  

                          

  

      

43 

11. Menerapkan teknik 

penyusunan buku ajar, pedoman, 

dan petunjuk teknis untuk 

pelaksanaan pengendalian mutu 

satuan/program bidang 

Pendidikan Agama Islam   

  

  

  

                          

  

      

44 

12. Mampu mengembangkan 

perencanaan, penyusunan dan 

mempublikasikan karya tulis 

ilmiah. dalam bentuk  buku, 

resensi buku, Essay, kolumnis,  

dan jurnal.   

  

  

  

                          

  

      

45 
1.Mampu menguasai  teori-teori 

ilmu pendidikan, sosiologi   
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pendidikan dan psikologi 

pendidikan 

46 

2. Mampu menjabarkan bahan 

kajian pengembangan bakat, 

minat, kognisi, sosial emosional, 

nilai-nilai agama-moral, bahasa, 

fisik motorik, dan seni.   

  

  

  

                          

  

      

47 
3. Mampu menjabarkan bahan 

kajian keagamaan   
  

  
  

                                

48 

4. Menguasai konsep, prinsip, 

dan aplikasi berbagai metode 

pembelajaran khususnya yang 

berkaitan dengan pendidikan 

agama Islam. 

   

  



              



          



      

49 

5. Menguasai prinsip dan teknik 

perencanaan dan evaluasi 

pembelajaran berbasis TIK   
  

  

              
  

      

50 

6. Menguasai pengetahuan 

faktual tentang fungsi dan 

manfaat teknologi khususnya 

teknologi informasi dan 

komunikasi yang relevan untuk 

pengembangan mutu pendidikan   

  

  

  

                                  

51 

7. Menguasai prinsip 

perencanaan dan pengembangan 

kurikulum pendidikan   
  

  
  

                                  

52 
1. Memiliki pengetahuan 

manajemen di bidang pendidikan    
  

                                     

53 

2. Menguasi konsep dasar 

lembaga pendidikan  pada jalur 

formal dan nonformal.   
  

  
  

                                  

54 

3. Kompeten dalam perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi untuk 

berbagai tingkatan perencanaan    
  

  
  

                          
  

      

55 
4. Mengembangkan organisasi 

guna menunjang kompetensi di   
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bidang Pendidikan Agama Islam 

sesuai dengan kebutuhan 

56 

5. Mampu  mengoptimalkan 

sumber daya di dalam lembaga 

pendidikan.   
  

  
  

                          


      

57 

6. Mengelola perubahan dan 

pengembangan lembaga menuju 

organisasi pembelajaran yang 

efektif   

  

  

  

                          

  

      

58 

7. Menciptakan budaya dan iklim 

pembelajaran yang kondusif dan 

inovatif    
  

  
  

                          
  

      

59 

8. Tanggap isu-isu kontemporer 

terkait dengan manajemen 

pendidikan   
  

  
  

                          
  

      

60 

Menguasai teori-teori terkait 

pendekatan, metode jenis dan 

prosedur penelitian baik 

kualitatif, kuantitatif dan 

penelitian tindakan kelas   

  

  

  

                          



      

61 
1. Menguasai  teori-teori 

kewirausahaan.   
  

  
  

                          
  

      

62 

2. Menguasai prinsip dan teknik 

perencanaan dan evaluasi 

pembelajaran berbasis TIK   
  

  
  

                          
  

      

63 

3. Menguasai pengetahuan 

faktual tentang fungsi dan 

manfaat teknologi khususnya 

teknologi informasi dan 

komunikasi yang relevan untuk 

pengembangan mutu pendidikan   

  

  

  

                                  

64 

4. Memiliki pengetahuan dasar 

kewirausahaan dan kemampuan 

komunikasi public   
  

  
  

                          
  

      

65 
5. Memiliki pengetahuan 

manajemen di bidang pendidikan   
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66 

6. Memiliki kemampuan untuk 

terampil memanfaatkan jejaring 

Kemitraan   
  

  
  

                          
  

      

67 

7. Memiliki naluri kewirausahaan 

dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sebagai sumber 

belajar.   

  

  

  

                          

  

      

68 

8. Menguasai konsep teoretis 

tentang teknik penulisan karya 

ilmiah. 
   

  
  

                          
  

      

69 

9. Menguasai teori 

pengembangan penulisan karya 

ilmiah dalam perspektif  peneliti 

dan jurnalistik.   
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5) Penurunan Bahan Kajian Pada Mata Kuliah 2 

N

o 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 

PENDIDIK 

PEDAGOGIK 

PEMBELAJARAN PAI 
KURIKULU

M PAI 
FILSAFAT 
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M
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1 
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan mampu menunjukkan sikap religius;                                       

2 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika;                                       

3 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan pancasila;                                       
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4 

4. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab 

pada negara dan bangsa;                                       

5 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain;               


                      

6 
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial  serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan;               


                      

7 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara;                                      

8 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 

akademik;                                     

9 
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri;             


                        

10 
10. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan.                     


      


        

11 
11. Bertanggungjawab sepenuhnya pada 

nilai-nilai akademik yang diembannya 

sebagai calon guru pada PAI 
                  

12 

1. 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.                                       

13 
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur.                                      

14 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata           
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cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 

kritik seni, menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi. 

15 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi.                                       

16 

5. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data.                                       

17 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan 

jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya.                                       

18 

7. Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya.                                       

19 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri.                                       

20 

9. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi.                                       

21 
Memilki komitmen keilmuan dan keIslaman 

yang memiliki sikap tasammuh, tawasut, 

tawazun, adil.                                       

22 
1. Mengembangkan materi, struktur, dan 

konsep bidang keilmuan yang mendukung                                       
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serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan 

perkembangan anak usia remaja 

23 
2. Menganalisis teori-teori pembelajaran 

sesuai aspek dan tahapan perkembangan, 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa. 

 

    


              

   

          

24 

3. Memanfaatkan teknologi, informasi 

dankomunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan 

pengembanganyang mendidik 

 

      

  

        



                

25 
4. Mampu merancang media pembelajaran 

yang menarik dan aplikatif                                      

26 
5. Mampumelaksanakan evaluasi 

pembelajaran                                      

27 
6. Mampu mengintegrasikan ilmu, agama 

dan keindonesiaan dalam proses 

pembelajaran                


                


    

28 

1. Mengembangkan potensi diri sebagai 

guru, sebagai manajer, dan sebagai 

pemimpin di lembaga pendidikan pada jalur 

formal dan nonformal. 

                   

29 

2. Mengambil keputusan atas dasar 

kesepakatan bersama secara tepat atas 

permasalahan di lembaga pendidikan pada 

jalur formal dan nonformal                                       

30 

1. Menerapkan pendekatan, metode, jenis 

dan prosedur penelitian untuk 

mengembangkan dibidang Pendidikan 

Agama Islam                                       

31 
2. Menerapkan langkah dan prosedur 

pelaksanaan penelitian kualitatif, kuantitatif 

dan tindakan           


                          

32 
3. Memanfaatkan hasil penelitian untuk 

pengembangan dibidang Pendidikan Agama 

Islam                                       

33 
1. Optimalisasi teknologi informasi dalam 

rangka meningkatkan dan menciptakan 

inovasi mutakhir.                                       
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34 
2. Mencitpakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan kompetensi diri                                      

35 
3. Membangun networking pada masyarakat 

pendidikan.                                       

36 
4. Implementasi dan deseminasi inovasi 

dalam dunia pendidikan 
                   

37 
5. Mengintegrasikan ilmu, agama dan 

Kewirausahaan.                                       

38 

6. Mengambil keputusan dengan tepat 

dalam menyelesaikan masalah  bidang 

Pendidikan Agama Islamberdasarkan 

analisis sumber literatur yang sesuai                                       

39 
7. Melakukan penulisan  ilmu pendidikan 

agam islam dalam rangka membahas 

problematika pendidikan.                                       

40 
8. Mendokumentasikan, mengarsipkan dan 

menemukan kembali data untuk menjamin 

keotentikan dan mencegah plagiasi.                                       

41 

9. Menyampaikan gagasan secara tertulis, 

menampilkan presentasi secara efektif, dan 

menggunakan teknologi informasi secara 

bertanggungjawab.                                       

42 
10. Menyusun karya tulis ilmiah berbasis 

penelitian dan non-penelitian bidang 

Pendidikan Agama Islam                                       

43 

11. Menerapkan teknik penyusunan buku 

ajar, pedoman, dan petunjuk teknis untuk 

pelaksanaan pengendalian mutu 

satuan/program bidang Pendidikan Agama 

Islam                                       

44 

12. Mampu mengembangkan perencanaan, 

penyusunan dan mempublikasikan karya 

tulis ilmiah. dalam bentuk  buku, resensi 

buku, Essay, kolumnis,  dan jurnal.                                       

45 
1.Mampu menguasai  teori-teori ilmu 

pendidikan, sosiologi pendidikan dan 

psikologi pendidikan                                       
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46 

2. Mampu menjabarkan bahan kajian 

pengembangan bakat, minat, kognisi, sosial 

emosional, nilai-nilai agama-moral, bahasa, 

fisik motorik, dan seni.                                       

47 
3. Mampu menjabarkan bahan kajian 

keagamaan 
                           

48 

4. Menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi 

berbagai metode pembelajaran khususnya 

yang berkaitan dengan pendidikan agama 

Islam. 

          

                

49 
5. Menguasai prinsip dan teknik 

perencanaan dan evaluasi pembelajaran 

berbasis TIK         


                            

50 

6. Menguasai pengetahuan faktual tentang 

fungsi dan manfaat teknologi khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi yang 

relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan           



    

                  

51 
7. Menguasai prinsip perencanaan dan 

pengembangan kurikulum pendidikan                                    

52 
1. Memiliki pengetahuan manajemen di 

bidang pendidikan         
  

                        

53 
2. Menguasi konsep dasar lembaga 

pendidikan  pada jalur formal dan 

nonformal.       


                              

54 
3. Kompeten dalam perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi untuk berbagai 

tingkatan perencanaan                                        

55 

4. Mengembangkan organisasi guna 

menunjang kompetensi di bidang 

Pendidikan Agama Islam sesuai dengan 

kebutuhan                                       

56 
5. Mampu  mengoptimalkan sumber daya di 

dalam lembaga pendidikan.                                      

57 
6. Mengelola perubahan dan pengembangan 

lembaga menuju organisasi pembelajaran 

yang efektif                                       
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58 
7. Menciptakan budaya dan iklim 

pembelajaran yang kondusif dan inovatif                                      

59 
8. Tanggap isu-isu kontemporer terkait 

dengan manajemen pendidikan                                      

60 

Menguasai teori-teori terkait pendekatan, 

metode jenis dan prosedur penelitian baik 

kualitatif, kuantitatif dan penelitian tindakan 

kelas           

     

                  

61 1. Menguasai  teori-teori kewirausahaan.                                       

62 
2. Menguasai prinsip dan teknik 

perencanaan dan evaluasi pembelajaran 

berbasis TIK                                       

63 

3. Menguasai pengetahuan faktual tentang 

fungsi dan manfaat teknologi khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi yang 

relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan         



                            

64 
4. Memiliki pengetahuan dasar 

kewirausahaan dan kemampuan komunikasi 

public                                       

65 
5. Memiliki pengetahuan manajemen di 

bidang pendidikan                                       

66 
6. Memiliki kemampuan untuk terampil 

memanfaatkan jejaring Kemitraan                                       

67 
7. Memiliki naluri kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai 

sumber belajar.                                       

68 
8. Menguasai konsep teoretis tentang teknik 

penulisan karya ilmiah.                                       

69 
9. Menguasai teori pengembangan penulisan 

karya ilmiah dalam perspektif  peneliti dan 

jurnalistik.                                       
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6) Penurunan Bahan Kajian Pada Mata Kuliah 3 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 

PENDIDIK 

PROFESIONAL SIKAP SOSIAL 

PRAKTIK 

LAPANGAN 
BAHASA ARAB 
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PSIKOLOGI SOSIAL 
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c.
 P
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an
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y
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at
 

d
. 

S
o
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o
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P
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d

id
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an
 

e.
 K

K
N

 

1 
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan mampu menunjukkan sikap religius;                     
  

                

2 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika;                     
  

                

3 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan pancasila;                   

  

                

4 

4. Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 

negara dan bangsa;                   
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5 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain;                     

 

                

6 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial  serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan;                     

 

                

7 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara;                     
  

                

8 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 

akademik;                                    

9 

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri;                     
  

                

10 
10. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.                   
  

    
     

11 

11. Bertanggungjawab sepenuhnya pada 

nilai-nilai akademik yang diembannya 

sebagai calon guru pada PAI 
                  

12 

1. 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. 

            

                

13 
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 
            

                

14 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan 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, menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 
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laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi. 

15 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi.                     



                

16 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat 

dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

 
 


 

         

                

17 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan 

jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya.   



                

  

                

18 

7. Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya.                     

  

                

19 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri.                     

  

                

20 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi.                     

  

                

21 

Memilki komitmen keilmuan dan keIslaman 

yang memiliki sikap tasammuh, tawasut, 

tawazun, adil.                     
  

                

22 

1. Mengembangkan materi, struktur, dan 

konsep bidang keilmuan yang mendukung 

serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan 

perkembangan anak usia remaja                     
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23 

2. Menganalisis teori-teori pembelajaran 

sesuai aspek dan tahapan perkembangan, 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa.             

    
    

        

24 

3. Memanfaatkan teknologi, informasi 

dankomunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan 

pengembanganyang mendidik             

    

  

                

25 
4. Mampu merancang media pembelajaran 

yang menarik dan aplikatif                     
  

                

26 
5. Mampumelaksanakan evaluasi 

pembelajaran                      
  

                

27 

6. Mampu mengintegrasikan ilmu, agama 

dan keindonesiaan dalam proses 

pembelajaran                      
  

                

28 

1. Mengembangkan potensi diri sebagai 

guru, sebagai manajer, dan sebagai 

pemimpin di lembaga pendidikan pada jalur 

formal dan nonformal. 

          

  

        

29 

2. Mengambil keputusan atas dasar 

kesepakatan bersama secara tepat atas 

permasalahan di lembaga pendidikan pada 

jalur formal dan nonformal                     

  

                

30 

1. Menerapkan pendekatan, metode, jenis 

dan prosedur penelitian untuk 

mengembangkan dibidang Pendidikan 

Agama Islam                     

  

                

31 

2. Menerapkan langkah dan prosedur 

pelaksanaan penelitian kualitatif, kuantitatif 

dan tindakan                     
  

                

32 

3. Memanfaatkan hasil penelitian untuk 

pengembangan dibidang Pendidikan Agama 

Islam                     
  

                

33 

1. Optimalisasi teknologi informasi dalam 

rangka meningkatkan dan menciptakan 

inovasi mutakhir.                     
  

                

34 
2. Mencitpakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan kompetensi diri                     
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35 
3. Membangun networking pada masyarakat 

pendidikan.                     
  

              

36 
4. Implementasi dan deseminasi inovasi 

dalam dunia pendidikan 
      

        
  

                

37 
5. Mengintegrasikan ilmu, agama dan 

Kewirausahaan.                     
  

                

38 

6. Mengambil keputusan dengan tepat dalam 

menyelesaikan masalah  bidang Pendidikan 

Agama Islamberdasarkan analisis sumber 

literatur yang sesuai                     

  

                

39 

7. Melakukan penulisan  ilmu pendidikan 

agam islam dalam rangka membahas 

problematika pendidikan.                     
  

                

40 

8. Mendokumentasikan, mengarsipkan dan 

menemukan kembali data untuk menjamin 

keotentikan dan mencegah plagiasi.                     
  

                

41 

9. Menyampaikan gagasan secara tertulis, 

menampilkan presentasi secara efektif, dan 

menggunakan teknologi informasi secara 

bertanggungjawab.                     

  

                

42 

10. Menyusun karya tulis ilmiah berbasis 

penelitian dan non-penelitian bidang 

Pendidikan Agama Islam                     
  

                

43 

11. Menerapkan teknik penyusunan buku 

ajar, pedoman, dan petunjuk teknis untuk 

pelaksanaan pengendalian mutu 

satuan/program bidang Pendidikan Agama 

Islam                     

  

                

44 

12. Mampu mengembangkan perencanaan, 

penyusunan dan mempublikasikan karya 

tulis ilmiah. dalam bentuk  buku, resensi 

buku, Essay, kolumnis,  dan jurnal.                     

  

                

45 

1.Mampu menguasai  teori-teori ilmu 

pendidikan, sosiologi pendidikan dan 

psikologi pendidikan                     
  

        
   

46 
2. Mampu menjabarkan bahan kajian 

pengembangan bakat, minat, kognisi, sosial                                   
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emosional, nilai-nilai agama-moral, bahasa, 

fisik motorik, dan seni. 

47 
3. Mampu menjabarkan bahan kajian 

keagamaan             
  

    
  

               

48 

4. Menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi 

berbagai metode pembelajaran khususnya 

yang berkaitan dengan pendidikan agama 

Islam.                     

  

                

49 
5. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan 

dan evaluasi pembelajaran berbasis TIK                     
  

                

50 

6. Menguasai pengetahuan faktual tentang 

fungsi dan manfaat teknologi khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi yang 

relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan                     

  

                

51 
7. Menguasai prinsip perencanaan dan 

pengembangan kurikulum pendidikan 
                   

  
                

52 
1. Memiliki pengetahuan manajemen di 

bidang pendidikan                      
  

                

53 

2. Menguasi konsep dasar lembaga 

pendidikan  pada jalur formal dan 

nonformal. 


                  
  

                

54 

3. Kompeten dalam perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi untuk berbagai 

tingkatan perencanaan                      
  

                

55 

4. Mengembangkan organisasi guna 

menunjang kompetensi di bidang Pendidikan 

Agama Islam sesuai dengan kebutuhan                     
  

                

56 
5. Mampu  mengoptimalkan sumber daya di 

dalam lembaga pendidikan. 
                   

  
                

57 

6. Mengelola perubahan dan pengembangan 

lembaga menuju organisasi pembelajaran 

yang efektif                     
  

                

58 
7. Menciptakan budaya dan iklim 

pembelajaran yang kondusif dan inovatif                      
  

                

59 
8. Tanggap isu-isu kontemporer terkait 

dengan manajemen pendidikan                     
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60 

Menguasai teori-teori terkait pendekatan, 

metode jenis dan prosedur penelitian baik 

kualitatif, kuantitatif dan penelitian tindakan 

kelas     



              

  

                

61 1. Menguasai  teori-teori kewirausahaan.                                       

62 
2. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan 

dan evaluasi pembelajaran berbasis TIK                     
  

                

63 

3. Menguasai pengetahuan faktual tentang 

fungsi dan manfaat teknologi khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi yang 

relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan 



                  

  

                

64 

4. Memiliki pengetahuan dasar 

kewirausahaan dan kemampuan komunikasi 

public                     
  

                

65 
5. Memiliki pengetahuan manajemen di 

bidang pendidikan                     
  

                

66 
6. Memiliki kemampuan untuk terampil 

memanfaatkan jejaring Kemitraan                     
  

                

67 

7. Memiliki naluri kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai 

sumber belajar.                     
  

                

68 
8. Menguasai konsep teoretis tentang teknik 

penulisan karya ilmiah.                     
  

                

69 

9. Menguasai teori pengembangan penulisan 

karya ilmiah dalam perspektif  peneliti dan 

jurnalistik.                     
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7) Penurunan Bahan Kajian Pada Mata Kuliah 4 

No CAPAIAN PEMBELAJARAN 

PENGELOLA 

LEMBAGA 

PENDIDIKAN ASISTEN PENELITI EDUPRENEUR 

Manajemen 

Pendidikan & 

Leadership 

Penelitian 

KEWIRAUSAHAAN & 

PENGEMBANGAN 

KARYA TULIS 

a.
 M

an
aj

em
en

 P
en

d
id

ik
an

 

F
o

rm
al

 

b
. 

M
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aj
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en
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en
d

id
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an
 

N
o

n
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d
. 

M
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b
. 
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 P
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g
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c.
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en
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n
 K

u
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ti
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ti
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d
. 

S
ta

ti
st

ik
 P

en
d

id
ik

an
  

e.
 P

T
K

 

f.
 S

em
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ar
 P

ro
p
o

sa
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S
K

R
IP

S
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a.
 K

ew
ir

au
sa

h
aa

n
 

b
. 

P
en

u
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sa
n

 B
u
k

u
 

c.
 J

u
rn
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ti
k

 

T
IK

 

1 
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius; 
    

      
      

  
          

2 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika; 

    
      

      
  

          

3 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

    
      

      
  

          

4 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga 

dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 

rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

    
      

      
  

          

5 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
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6 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial  

serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

    
      

      
  

          

7 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara; 
    

      
      

  
          

8 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 

akademik; 
    

      
     

  
          

9 
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 
    

      
     

  
          

10 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan. 
    

      
      

           

11 

11. Bertanggungjawab sepenuhnya pada nilai-

nilai akademik yang diembannya sebagai calon 

guru pada PAI 

    
      

      
            

12 

1. 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. 

    

      

      

  

          

13 
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 
    

      
      

  
          

14 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan 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, menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

    

      

    

  

          

15 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 
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16 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat 

dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data. 

   

  

      

  

          

17 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan 

jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya. 

    

  

      

  

          

18 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian 

hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 

dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya. 

  



    

      

  

          

19 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

    

    

      

  

          

20 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

    

      

      

  

         

21 
Memilki komitmen keilmuan dan keIslaman yang 

memiliki sikap tasammuh, tawasut, tawazun, adil. 
    

      
      

  
          

22 

1. Mengembangkan materi, struktur, dan konsep 

bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan 

dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan 

anak usia remaja 

    

      

      

  

          

23 

2. Menganalisis teori-teori pembelajaran sesuai 

aspek dan tahapan perkembangan, kebutuhan, 

potensi, bakat, dan minat siswa. 

    
      

      
  

          

24 

3. Memanfaatkan teknologi, informasi 

dankomunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembanganyang 

mendidik 

    

      

      

  

        

25 
4. Mampu merancang media pembelajaran yang 

menarik dan aplikatif 
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26 5. Mampumelaksanakan evaluasi pembelajaran                              

27 
6. Mampu mengintegrasikan ilmu, agama dan 

keindonesiaan dalam proses pembelajaran  
    

      
      

  
          

28 

1. Mengembangkan potensi diri sebagai guru, 

sebagai manajer, dan sebagai pemimpin di 

lembaga pendidikan pada jalur formal dan 

nonformal. 

  

    

      

  

          

29 

2. Mengambil keputusan atas dasar kesepakatan 

bersama secara tepat atas permasalahan di 

lembaga pendidikan pada jalur formal dan 

nonformal 

  

  

 
       

  

          

30 

1. Menerapkan pendekatan, metode, jenis dan 

prosedur penelitian untuk mengembangkan 

dibidang Pendidikan Agama Islam 

   
               

31 
2. Menerapkan langkah dan prosedur pelaksanaan 

penelitian kualitatif, kuantitatif dan tindakan 
    

                 

32 

3. Memanfaatkan hasil penelitian untuk 

pengembangan dibidang Pendidikan Agama 

Islam 

    
  

               

33 
1. Optimalisasi teknologi informasi dalam rangka 

meningkatkan dan menciptakan inovasi mutakhir. 
   

    
      

  
        

34 
2. Mencitpakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan kompetensi diri 
    

      
     

  
          

35 
3. Membangun networking pada masyarakat 

pendidikan. 
    

           
  

          

36 
4. Implementasi dan deseminasi inovasi dalam 

dunia pendidikan 
    

      
      

  
          

37 
5. Mengintegrasikan ilmu, agama dan 

Kewirausahaan. 
    

      
     

  
     

38 

6. Mengambil keputusan dengan tepat dalam 

menyelesaikan masalah  bidang Pendidikan 

Agama Islamberdasarkan analisis sumber literatur 

yang sesuai 

  

    

  

 

  

  

          

39 

7. Melakukan penulisan  ilmu pendidikan agam 

islam dalam rangka membahas problematika 

pendidikan. 

    
      

  
 

  
  

         

1
3
 

1
3
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40 

8. Mendokumentasikan, mengarsipkan dan 

menemukan kembali data untuk menjamin 

keotentikan dan mencegah plagiasi. 

    
  

  
      

  
         

41 

9. Menyampaikan gagasan secara tertulis, 

menampilkan presentasi secara efektif, dan 

menggunakan teknologi informasi secara 

bertanggungjawab. 

    

      

  

 

  

  

         

42 

10. Menyusun karya tulis ilmiah berbasis 

penelitian dan non-penelitian bidang Pendidikan 

Agama Islam 

    
      

  
 

  
  

         

43 

11. Menerapkan teknik penyusunan buku ajar, 

pedoman, dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan 

pengendalian mutu satuan/program bidang 

Pendidikan Agama Islam 

    

  

        

  

          

44 

12. Mampu mengembangkan perencanaan, 

penyusunan dan mempublikasikan karya tulis 

ilmiah. dalam bentuk  buku, resensi buku, Essay, 

kolumnis,  dan jurnal. 

    

  

  

      

  

         

45 
1.Mampu menguasai  teori-teori ilmu pendidikan, 

sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan 
    

  
        

  
          

46 

2. Mampu menjabarkan bahan kajian 

pengembangan bakat, minat, kognisi, sosial 

emosional, nilai-nilai agama-moral, bahasa, fisik 

motorik, dan seni. 

    

      

      

  

          

47 3. Mampu menjabarkan bahan kajian keagamaan                             

48 

4. Menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi 

berbagai metode pembelajaran khususnya yang 

berkaitan dengan pendidikan agama Islam. 

    
      

      
  

          

49 
5. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan 

evaluasi pembelajaran berbasis TIK 
    

      
      

  
          

50 

6. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi 

dan manfaat teknologi khususnya teknologi 

informasi dan komunikasi yang relevan untuk 

pengembangan mutu pendidikan 

    

      

      

  

          

51 
7. Menguasai prinsip perencanaan dan 

pengembangan kurikulum pendidikan 
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52 
1. Memiliki pengetahuan manajemen di bidang 

pendidikan  
   

      
      

  
          

53 
2. Menguasi konsep dasar lembaga pendidikan  

pada jalur formal dan nonformal. 
       

      
  

          

54 
3. Kompeten dalam perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi untuk berbagai tingkatan perencanaan  
       

      
  

          

55 

4. Mengembangkan organisasi guna menunjang 

kompetensi di bidang Pendidikan Agama Islam 

sesuai dengan kebutuhan   
 

    
      

  
          

56 
5. Mampu  mengoptimalkan sumber daya di 

dalam lembaga pendidikan. 
         

      
  

          

57 

6. Mengelola perubahan dan pengembangan 

lembaga menuju organisasi pembelajaran yang 

efektif 

  


    
      

  
          

58 
7. Menciptakan budaya dan iklim pembelajaran 

yang kondusif dan inovatif  
  


    

      
  

          

59 
8. Tanggap isu-isu kontemporer terkait dengan 

manajemen pendidikan 
  


    

      
            

60 

Menguasai teori-teori terkait pendekatan, metode 

jenis dan prosedur penelitian baik kualitatif, 

kuantitatif dan penelitian tindakan kelas 

    
      

   
            

61 1. Menguasai  teori-teori kewirausahaan.                           

62 
2. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan 

evaluasi pembelajaran berbasis TIK 
    

           
           

63 

3. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi 

dan manfaat teknologi khususnya teknologi 

informasi dan komunikasi yang relevan untuk 

pengembangan mutu pendidikan 

    

      

      

          



64 
4. Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan 

dan kemampuan komunikasi public 
    

           
           

65 
5. Memiliki pengetahuan manajemen di bidang 

pendidikan 
        

      
            

66 
6. Memiliki kemampuan untuk terampil 

memanfaatkan jejaring Kemitraan 
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67 

7. Memiliki naluri kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber 

belajar. 
   

      
     

            

68 
8. Menguasai konsep teoretis tentang teknik 

penulisan karya ilmiah. 
    

      
    

      


    

69 

9. Menguasai teori pengembangan penulisan 

karya ilmiah dalam perspektif  peneliti dan 

jurnalistik. 
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b. Perhitungan SKS Mata Kuliah  

NO MATA KULIAH 

KODE 

MATA 

KULIAH 

KELUASAN KEDALAMAN BEBAN 
sks 

Sementara 

SKS 

PEMBULATAN 
SKS 

1 Bahasa Indonesia MWU60103 10 6 60 2.55093 3 3 

2 Pancasila MWU60101 10 4 40 1.70062 2 2 

3 Kewarganegaraan MWU60102 10 4 40 1.70062 2 2 

4 Ulumul Qur’an MKD60105 10 5 50 2.125775 2 2 

5 Metode Studi Islam MKW60152 12 4 48 2.040744 2 2 

6 Ulumul Hadis MKD60103 10 5 50 2.125775 2 2 

7 Tafsir Tarbawi MKW60121 16 4 64 2.720992 3 3 

8 Hadist Tarbawi MKW60122 16 4 64 2.720992 3 3 

9 Fiqih MKW60131 15 6 90 3.826395 4 4 

10 Ushul Fiqih MKW60149 10 4 40 1.70062 2 2 

11 Qowaidul Fiqhiyah  MKW60148 10 4 40 1.70062 2 2 

12 Masailul Fiqhiyah MKW60139 10 4 40 1.70062 2 2 

13 Ilmu Kalam MKW60138 19 2 38 1.615589 2 2 

14 ASWAJA MWU60106 13 3 39 1.658105 2 2 

15 Akhlaq Tasawuf  MKW60118 13 3 39 1.658105 2 2 

16 Sejarah Peradaban Islam  MKW60146 11 4 44 1.870682 2 2 

17 Sejarah Pendidikan Islam MKW60127 11 4 44 1.870682 2 2 

18 Ilmu Pendidikan MKW60130 30 2 60 2.55093 3 3 

19 Ilmu Pendidikan Islam  MKW60126 19 2 38 1.615589 2 2 

20 Pemikiran Pendidikan Islam MKW60102 19 2 38 1.615589 2 2 

21 Teknologi Pembelajaran  MKW60103 12 4 48 2.040744 2 2 

22 Inovasi Pendidikan MKW60114 10 5 50 2.125775 2 2 

23 Belajar dan Pembelajaran  MKW60129 19 2 38 1.615589 2 2 

24 Model dan Strategi Pembelajaran PAI MKW60137 20 3 60 2.55093 3 3 

25 Perencanaan dan Desain Pembelajaran PAI  MKW60116 12 6 72 3.061116 3 3 
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26 Penilaian Hasil Pembelajaran  MKW60113 12 6 72 3.061116 3 3 

27 Isu Strategis PAI Kontemporer MKW60115 10 5 50 2.125775 2 2 

28 Etika dan Profesi Keguruan MKW60101 10 4 40 1.70062 2 2 

29 Media Pembelajaran MKW60123 9 6 54 2.295837 2 2 

30 Pengembangan Kurikulum MKW60119 10 4 40 1.70062 2 2 

31 Analisis Materi MTs-MA MKW60112 20 4 80 3.40124 3 3 

32 Analisis Materi SMP-SMA MKW60111 20 4 80 3.40124 3 3 

33 Filsafat Umum  MKW60150 14 4 56 2.380868 2 2 

34 Filsafat Islam MKW60136 19 2 38 1.615589 2 2 

35 Filsafat Pendidikan Islam MKW60120 19 2 38 1.615589 2 2 

36 Filsafat Ilmu  MKW60145 19 2 38 1.615589 2 2 

37 Logika Mantiq MKW60144 19 2 38 1.615589 2 2 

38 Studi Mandiri I MKW60108 15 3 45 1.913198 2 2 

39 Studi Mandiri II MKW60109 8 6 48 2.040744 2 2 

40 Keterampilan Dasar Mengajar  MKW60107 8 6 48 2.040744 2 2 

41 PPLK MKD60102 11 5 55 2.338353 2 2 

42 Psikologi Perkembangan MKW60128 12 4 48 2.040744 2 2 

43 Psikologi Belajar MKW60124 19 2 38 1.615589 2 2 

44 Psikologi Agama MKW60147 19 2 38 1.615589 2 2 

45 Bimbingan dan Konseling MKW60105 19 2 38 1.615589 2 2 

46 PAI Multikultural  MKW60135 12 4 48 2.040744 2 2 

47 Pengembangan Masyarakat MKW60143 19 2 38 1.615589 2 2 

48 Sosiologi Pendidikan MKW60125 8 6 48 2.040744 2 2 

49 KKN MWU60105 15 6 90 3.826395 4 4 

51 Bahasa Arab I MKD60104 19 2 38 1.615589 2 2 

52 Bahasa Arab II MKW60140 15 3 45 1.913198 2 2 

  Bahasa Arab III MKW60153 15 3 45 1.913198 2 2 

53 Bimbingan Baca Kitab MKP60104 13 3 39 1.658105 2 2 

54 Bahara Inggris I  MWU60104 10 4 40 1.70062 2 2 

55 Bahasa Inggris II MKW60141 15 3 45 1.913198 2 2 
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56 Teknologi Informasi & Komunikasi MKW60151 14 3 42 1.785651 2 2 

57 HAM dan Gender MKD60101 8 6 48 2.040744 2 2 

58 Manajemen Pendidikan MKW60110 15 3 45 1.913198 2 2 

59 Manajemen Pendidikan Nonformal MKW60133 20 2 40 1.70062 2 2 

60 Manajemen Dakwah MKP60102 15 3 45 1.913198 2 2 

61 Penelitian Kualitatif  MKD60107 8 6 48 2.040744 2 2 

62 Penelitian Pengembangan  MKP60101 8 6 48 2.040744 2 2 

63 Penelitian Kuantitatif  MKD60108 8 6 48 2.040744 2 2 

64 Statistik Penelitian MKW60117 8 5 40 1.70062 2 2 

65 Penelitian Tindakan Kelas MKW60106 8 6 48 2.040744 2 2 

66 Seminar Proposal MKW60104 0 0 0 0 0 0 

67 SKRIPSI MWU60107 15 6 90 3.826395 4 4 

68 Kewirausahaan MWU60108 8 6 48 2.040744 2 2 

69 Penulisan Buku MKP60103 8 6 48 2.040744 2 2 

70 Jurnalistik MKW60132 19 3 57 2.423384 2 2 
TOTAL 3387 144 155 155 
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b. Konstruksi Kurikulum PAI Selaras KKNI 
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c. Struktur, Prasyarat, dan Sebaran Mata Kuliah 

Semester I  Semester II 

NO KODE  

NAMA MATA 

KULIAH SKS 

Total SKS 

per 

Semester PRASYARAT  NO KODE  

NAMA MATA 

KULIAH SKS 

Total 

SKS per 

Semester PRASYARAT 

1 MWU60103 Bahasa Indonesia 3 

21 

   1 MKD60105 Ulumul Qur’an 2 

21 

  

2 MWU60101 

Pancasila 

2    2 MKW60147 

Teknologi 

Informasi & 

Komunikasi 2   

3 MWU60102 Kewarganegaraan 2    3 MKW60145 Ushul Fiqih 2 MKW60131 

4 MKW60148 

Metode Studi 

Islam 2    4 MKW60124 

Sejarah Pendidikan 

Islam 2   

5 MKW60135 Ilmu Kalam 2    5 MKW60127 Ilmu Pendidikan 3   

6 MKD60104 

Bahasa Arab I 

2    6 MKW60126 

Belajar dan 

Pembelajaran  2   

7 MWU60104 Bahara Inggris I  2    7 MKW60146 Filsafat Umum  2   

8 MKW60128 

Fiqih 

4    8 MKW60125 

Psikologi 

Perkembangan 2   

9 MKD60103 Ulumul Hadis 2    9 MKW60149 Bahasa Arab II 2 MKD60106 

           10 MKW60138 Bahasa Inggris II 2 MWU60104 

             

Semester III  Semester IV 

NO KODE  

NAMA MATA 

KULIAH SKS 

Total SKS 

per 

Semester PRASYARAT  NO KODE  

NAMA MATA 

KULIAH SKS 

Total 

SKS per 

Semester PRASYARAT 

1 MKW60119 
Hadist Tarbawi 

3 

22 

   1 MKW60103 

Teknologi 

Pembelajaran  2 

22 

  

2 MKW60134 

Model dan Strategi 

Pembelajaran PAI 3    2 MKW60111 

Inovasi Pendidikan 

2 MKW60126 

3 MKW60150 

Bahasa Arab III 

2 MKW60149  3 MKW60112 

Isu Strategis PAI 

Kontemporer 2   

4 MKW60123 

Ilmu Pendidikan 

Islam  2 MKW60130  4 MKW60143 

Psikologi Agama 

2 MKW60121 

5 MKW60133 Filsafat Islam 2 MKW60150  5 MKD60107 Penelitian Kualitatif  2   
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6 MKW60121 

Psikologi Belajar 

2 MKW60125  6 MKW60107 

Manajemen 

Pendidikan 2   

7 MKW60116 

Pengembangan 

Kurikulum 2    7 MKW60109 

Analisis Materi MTs-

MA 3   

8 MKW60122 

Sosiologi 

Pendidikan 2    8 MKW60118 
Tafsir Tarbawi 

3 MKW60136 

9 MKP60104 

Bimbingan Baca 

Kitab 2    9 MKW60117 

Filsafat Pendidikan 

Islam 2   

10 MKW60115 Akhlaq Tasawuf  2    10 MKW60120 Media Pembelajaran 2   

             

Semester V  Semester VI 

NO KODE  

NAMA MATA 

KULIAH SKS 

Total SKS 

per 

Semester PRASYARAT  NO KODE  

NAMA MATA 

KULIAH SKS 

Total 

SKS per 

Semester PRASYARAT 

1 MKW60108 

Analisis Materi 

SMP-SMA 

3 

22 

MKW60112  1 MKW60113 

Perencanaan dan 

Desain Pembelajaran 

PAI  3 

21 

MKW60113 

2 MKD60110 Studi Mandiri I 2    2 MKD60108 Penelitian Kuantitatif  2 MKD60107 

3 MKW60144 Qowaidul Fiqhiyah  2    3 MKW60114 Statistik Penelitian 2   

4 MKW60110 

Penilaian Hasil 

Pembelajaran  3    4 MKD60111 

Studi Mandiri II 

2 MKW60108 

5 MKP60101 

Penelitian 

Pengembangan  2    5 MWU60108 

Kewirausahaan 

2   

6 MKW60142 

Sejarah Peradaban 

Islam  2    6 MKP60102 

Manajemen Dakwah 

2   

7 MKW60141 Filsafat Ilmu  2 MKW60120  7 MKW60136 Masailul Fiqhiyah 2 MKW60149 

8 MKW60104 

Bimbingan dan 

Konseling 2    8 MKW60105 

Penelitian Tindakan 

Kelas 2   

9 MKW60130 

Manajemen 

Pendidikan 

Nonformal 2    9 MKW60101 

Etika dan Profesi 

Keguruan 

2   

10 MKW60132 

PAI Multikultural  

2    10 MKW60106 

Keterampilan Dasar 

Mengajar  2   

             

Semester VII  Semester VII 
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NO KODE  

NAMA MATA 

KULIAH SKS 

Total SKS 

per 

Semester PRASYARAT  NO KODE  

NAMA MATA 

KULIAH SKS 

Total 

SKS per 

Semester PRASYARAT 

1 MKD60102 PPLK 2 

16 

MKW60107  1 MWU60105 KKN 4 

10 

MKD60113 

2 MKD60101 HAM dan Gender 2    2 MWU60107 SKRIPSI 6 MKW60104 

3 MKD60113 

Pengembangan 

Masyarakat 2    3 MKD60109 Komprehensif 0   

4 MWU60106 ASWAJA 2          

5 MKW60140 Logika Mantiq 2          

6 MKP60103 Penulisan Buku 2      TOTAL SKS : 155  

7 MKW60129 Jurnalistik 2          

8 MKD60112 Seminar Proposal 0 MKD60108        

9 MKW60102 

Pemikiran 

Pendidikan Islam 2          
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CONTOH RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
 

Nama Mata Kuliah   : Sejarah Pendidikan Islam 

Kode Mata Kuliah / sks  : MKW60127 

Program Studi   : PAI 

Semester    : 3 (Tiga)  

Mata Kuliah Prasyarat  : - 

Capaian Pembelajaran Lulusan : 

- S 5. Mengharagai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

- KK P 6. Mampu mengintgrasikan ilmu, agama, dan keIndonesiaan dalam proses pembelajaran 

- KK E 7. Melakukan penulisan ilmu pendidikan agama Islam dalam membahas problematika pendidikan  

 

Bahan Kajian    : 

Pengertian, Metode, dan Periodesasi Sejarah Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam pada Masa Rasulullah SAW 

Pendidikan Islam pada Masa Khulafaur Rosyidin 

Pendidikan Islam pada Masa Bani Umayyah 

Pendidikan Islam pada Masa Bani Abbasiyyah 

Pendidikan Islam pada Masa Kemajuan 

Pendidikan Islam pada Masa Kemunduran 

Pendidikan Islam pada Masa Pembaharuan 

Pendidikan Islam di Era Kebangkitan 

Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia 

Sistem dan Isi Pendidikan Islam di Indonesia 

Pendidikan  Islam di Era Globalisasi (Kasus Indonesia) 
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Deskripsi Mata Kuliah  : 

Mata kuliah ini merupakan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang diberikan kepada mahasiswa program studi PGRA di Universitas Islam Malang. 

Dalam perkuliahan ini dibahas materi-materi mengenai Pengertian, Metode, dan Periodesasi Sejarah Pendidikan Islam, Pendidikan Islam pada Masa 

Rasulullah SAW, Khulafaur Rosyidin, Bani Ummayyah, Bani Abbasiyyah, Kemajuan, Kemunduran, Pembaharuan, dan Era Kebangkitan, 

Perkembangan dan Pertumbuhan Pendidikan Islam di Indonesia, Organisasi, Lembaga, dan Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Indonesia, Sistem dan 

Isi Pendidikan Islam di Indonesia, Pendidikan  Islam di Era Globalisasi (Kasus Indonesia). 

Referensi     : 

1. Abuddin,  Nata. 2004. Sejarah  Pendidikan  Islam  Pada  Periode  Klasik  dan  Pertengahan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

2. Arifin, HM., 2003. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 

3. Asrahah, Hanun. 1999. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos. 

4. Dhofier, Zamarkhasi. 2015. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3ES.  

5. K Hitti, Philip. 2014. History Of The Arabs. Terj Cecep Lukman yasin dkk. Jakarta : Serambi 

6. Putra Daulay, Haidar. 2013. Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Kencana 

7. Ramayulis. 2011. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 

8. Shafwan, Muhammad Hambal. 2014. Intisari Sejarah Pendidikan Islam. Solo: Pustaka Arafah. 

9. Sukur, Fatah. 2012. Sejarah pendidikan Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 

10. Syarif, M.M. MuslimThought. Terj. Fuad M. Fachrudin. Bandung: Diponegoro. 

11. Zuhairini, dkk. 2004. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Evaluasi Hasil Belajar  : 

Penilaian mahasiswa akan ditentukan berdasarkan gabungan dari komponen berikut ini: 

1. Keaktifan     : 20% 

2. Tugas     : 20% 

3. UTS (Ujian Tengah Semester)   : 30%  

4. UAS (Ujian Akhir Semester)  : 30% 
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Konfersi nilai angka ke nilai huruf, sesui bobot komponen, adalah sebagai berikut:  

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 

80-100 A 4,00 

70-79 B 3,00 

55-69 C 2,00 

50-54 D 1,00 

0-49 E 0 

 

Tugas Terstruktur   : 

1. Menemukan referensi yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan maklah 

2. Meresume materi 

3. Membuat telaah materi 

4. Menyusun makalah 

5.  Mereview secara lisan dengan menyimpulkan hasil diskusi dikelas 

 

Part  Kemampuan Akhir yg 

Diharapkan 

Pokok 

Bahasan  

Metode 

Pembelajaran 

Media 

Pembelajaran 

Sumber Ajar Deskripsi Tugas Wakt

u 

(menit

) 

Bobot 

Penialain 

1 Mahasiswa memahami 

:  

- Visi misi 

pembelajaran mata 

kuliah sejarah 

pendidikan Islam 

- System/netode 

perkuliahan  

- Ruang lingkup 

materi perkuliahan 

- Kompetensi yang 

diharapkan 

Pengantar 

Perkuliahan: 

cakupan, 

target, metode, 

tugas, dan 

evaluasi 

Ceramah, 

Sharing 

gagasan dan 

Diskusi 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

 Sk 

mengajar 

semester 

ganjil, 

 Rps yang 
disusun  

 Menjelaskan 

visi misi 

pembelajaran 

mata kuliah 

sosiologi 

pendidikan 

 Menanyakan 
hal-hal yang 

belum difahami 

 Melakukan 
Kontrak belajar 

100 

menit 

3 % 

2 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

Pengertian, 

Metode, dan 

Presentasi 

mahasiswa, 

White board, 

computer 

Buku-buku 

yang 
 Kelompok yang 

mendapat 

100 

menit 

5% 
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menjelaskan 

Periodesasi Sejarah 

Pendidikan Islam 

Periodesasi 

Sejarah 

Pendidikan 

Islam  

 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

dan, lcd 

proyektor 

tercantum 

dalam 

referensi 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 

antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

3 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

perkembangan dan 

proses pendidikan 

Islam pada masa 

Rasulullah SAW 

Pendidikan 

Islam pada 

Masa 

Rasulullah 

SAW 

 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 Kelompok yang 

mendapat 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 
antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

100 

menit 

5% 

4 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan proses dan 

perkembangan 

Pendidikan Islam pada 

Masa Khulafaur 

Rosyidin 
  

Pendidikan 

Islam pada 

Masa 

Khulafaur 

Rosyidin 

 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 Kelompok yang 
mendapat 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 
antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 

Memberikan 

Penjelasan 

100 

menit 

5% 

5 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan proses dan 

perkembangan 

Pendidikan 

Islam pada 

Masa Bani 

Umayyah 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

 Kelompok yang 
mendapat 

giliran 

100 

menit 

5% 
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Pendidikan Islam pada 

Masa Bani Umayyah 
 

 Penjelasan 

dari dosen 

dalam 

referensi 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 

antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

6 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan proses dan 

perkembangan 

Pendidikan Islam pada 

Masa Bani Abbasiyyah 
 

Pendidikan 

Islam pada 

Masa Bani 

Abbasiyyah 

 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 Kelompok yang 

mendapat 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 
antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

100 

menit 

5% 

7 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan proses dan 

keadaan Pendidikan 

Islam pada Masa 

Kemajuan 
 

Pendidikan 

Islam pada 

Masa 

Kemajuan 

 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 Kelompok yang 
mendapat 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 
antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 

Memberikan 

Penjelasan 

100 

menit 

5% 

8  

 

UTS (Ujian Tengah Semester) 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 100 

menit 

15% 
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9 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan proses dan 

keadaan Pendidikan 

Islam pada Masa 

Kemunduran 
 

Pendidikan 

Islam pada 

Masa 

Kemunduran 

 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 Kelompok yang 

mendapat 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 
antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

100 

menit 

5% 

10 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan proses dan 

perkembangan 

Pendidikan Islam pada 

Masa Pembaharuan 
 

Pendidikan 

Islam pada 

Masa 

Pembaharuan 

 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 Kelompok yang 
mendapat 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 
antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

100 

menit 

5% 

11 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

perkembangan dan 

keadaan Pendidikan 

Islam di Era 

Kebangkitan 
 

Pendidikan 

Islam di Era 

Kebangkitan 

 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 Kelompok yang 
mendapat 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 

antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

100 

menit 

5% 

12 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

Pertumbuhan 

dan 

Presentasi 

mahasiswa, 

White board, 

computer 

Buku-buku 

yang 
 Kelompok yang 

mendapat 

100 

menit 

5% 
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menjelaskan proses 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

Pendidikan Islam di 

Indonesia 
 

Perkembangan 

Pendidikan 

Islam di 

Indonesia 

 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

dan, lcd 

proyektor 

tercantum 

dalam 

referensi 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 

antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

13 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

Pendidikan Islam di 

Indonesia 
 

Organisasi, 

Lembaga, dan 

Tokoh-tokoh 

Pendidikan 

Islam di 

Indonesia 

 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 Kelompok yang 

mendapat 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 
antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

100 

menit 

5% 

14 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

bagaimana Sistem dan 

Isi Pendidikan Islam di 

Indonesia 
 

Sistem dan Isi 

Pendidikan 

Islam di 

Indonesia 

 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

Penjelasan 

dari dosen 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 Kelompok yang 
mendapat 

giliran 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 
antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 

Memberikan 

Penjelasan 

100 

menit 

5% 

15 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

perkembangan 

Pendidikan  

Islam di Era 

Globalisasi 

Presentasi 

mahasiswa, 

Tanya jawab, 

Diskusi, dan 

White board, 

computer 

dan, lcd 

proyektor 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

 Kelompok yang 
mendapat 

giliran 

100 

menit 

5% 



101 

Pendidikan  Islam di 

Era Globalisasi (Kasus 

Indonesia) 
 

(Kasus 

Indonesia) 

 

Penjelasan 

dari dosen 

dalam 

referensi 

mempersentasi

kan makalah,  

 Tanya jawab 

antara presenter 

dan mahasiswa 

 Dosen 
Memberikan 

Penjelasan 

16  

 

UAS (Ujian Akhir Semester) 

Buku-buku 

yang 

tercantum 

dalam 

referensi 

 100 

menit 

17% 

 

Dosen Pengampu  Ka Prodi 

 

 

 

 

 

  

........................I  ........................... 

 

 


