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Tinjauan Mata Kuliah 

Materi Pendidikan Agama Islam secara substansial merupakan salah satu Mata 
kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) atau disebut juga sebagai mata 

kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dengan beban studi 3 sks (Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43 dan 44/Dikti/Kep/2006).

Pembahasan materi mata kuliah ini lebih mengarah kepada pemahaman ajaran 
agama islam yang menuntut untuk diterapkan dalam berkiprah sebagai warga negara 
yang religius dalam kondisi bangsa yang pluralistik yang bersifat universal. Mata kuliah 
ini membahas tentang: Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan., Hakikat, Martabat, dan 
Tanggung Jawab Manusia., Masyarakat Beradab, Peran Umat Beragama, Hak Asasi 
Manusia, dan Demokrasi., Hukum., Agama sebagai Sumber Moral dan Akhlak Mulia 
dalam Kehidupan., Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni., Budaya Akademik dan 
Budaya Kerja (Etos) dalam Islam., Politik dan Kerukunan antar Umat Beragama.

Secara Umum setelah mahasiswa mempelajari materi mata kuliah ini  diharapkan 
mampu menerapkan nilai-nilai dasar ajaran agama islam untuk menumbuhkan kerukunan 
antar umat beragama kehidupan  secara individual, bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

Secara Khusus setelah mahasiswa mempelajari materi mata kuliah ini  diharapkan  
mampu:
1. menjelaskan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. menjelaskan hakikat, martabat dan tanggung jawab manusia; 
3. menjelaskan pengertian masyarakat beradab, peran umat beragama, HAM dan 

demokrasi; 
4. menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum dan fungsi agama; 
5. menjelaskan pengertian moral dan akhlak mulia; 
6. menjelaskan budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan keadilan;
7. menjelaskan peran IPTEKS dalam IMTAQ; 
8. menjelaskan peran agama dalam kehidupan berpolitik untuk mewujudkan 

persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai ajaran agama islam sebagai rahmat 
Tuhan YME; dan  

9. mewujudkan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan pluralistik di 
Indonesia.
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Materi mata kuliah ini disajikan dalam sembilan modul dengan rincian sebagai 
berikut:
Modul 1 :  Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan
Modul 2 :  Manusia
Modul 3 :  Masyarakat
Modul 4 :  Hukum
Modul 5 :  Moral
Modul 6 :  Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni 
Modul 7 :  Budaya
Modul 8 :  Politik
Modul 9 :  Kerukunan Antar Umat Beragama

 
Selanjutnya agar Anda berhasil dalam mempelajari materi yang tersaji pada mata 

kuliah ini, perhatikan beberapa saran berikut:
1. pelajari materi setiap modul secara bertahap dan berulang-ulang sampai pada 

tingkat penguasaan paling sedikit 80%;
2. kerjakan setiap latihan dengan seksama dan sungguh-sungguh;
3. diskusikan bagian-bagian yang sulit Anda pahami dengan teman sejawat; dan
4. tanyakan penyelesaian hal yang sulit kepada orang lain yang lebih memahami.
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Peta Kompetensi
MKDU4221/Pendidikan Agama Islam/3 sks

9
Menerapkan

Kerukunan antar Umat Beragama

8
Menjelaskan tentang Politik

6
Menjelaskan tentang IPTEKS

4
Menjelaskan tentang Hukum

2
Menjelaskan tentang Manusia

7
Menjelaskan tentang Budaya

5
Menjelaskan tentang Moral

3
Menjelaskan tentang Masyarakat

1
Menjelaskan tentang

Ketuhanan  Yang Maha Esa


