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Tinjauan Mata Kuliah 

Mata Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu/MKWU4107 membahas materi-
materi dasar agama Khonghucu untuk mengembangkan sikap spiritual, 

sikap sosial, dan keterampilan dalam membangun  karakter mahasiswa sebagai 
kaum intelektual di Indonesia yang peduli terhadap diri pribadi,keluarga,masyarakat, 
bangsa, negaradan dunia. Materi pendidikan agama  Khonghucu secara  konseptual 
menunjang  pelaksanaan  program  akademik yang berorientasi pada tercapainya 
sasaran  pembelajaran yang berkualitas. Pendidikan yang dimaksud diharapkan dapat 
menghasilkan (a) lulusan yang memiliki kualitas intelektual, spiritual,  dan kehandalan  
profesional,  serta  (b) memiliki  komitmen  moral,kepedulian sosial dan taat hukum.

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui konsep hidup, esensi agama, nilai-
nilai spiritual. Selain itu mahasiswa juga harus dapat memahami konsep hakikat dan 
tanggungjawab manusia. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan 
dapat memiliki semangat untuk membaharui diri dan membina diri serta terus 
berupayamengharmoniskan hubungan antara Tian(Tuhan),Di (Alam Semesta), dan Ren 
(Manusia); melalui pemahaman pengetahuan Kitab, nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai 
kebajikan yang diterapkan dalam perilaku, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara maupun sebagai bagian dari warga dunia.

Setelah selesai mempelajari modul Pendidikan Agama Khonghucu diharapkan 
Anda mampu untuk:
1. MenjelaskanTuhan YME dan Ketuhanandalam Agama Khonghucu.
2. Menjelaskan konsep tujuan hidup dan setelah kehidupan manusia
3. Menjelaskan esensi dan urgensi agama dan nilai-nilai spiritual Khonghucu
4. Menjelaskan konsep hakikat, martabat dan tanggung jawab manusia
5. Menjelaskan perkembangan pemikiran ajaran Khonghucu dalam menjawab 

tantangan perubahan zaman
6. Menjelaskan konsep pendidikan, sosial budaya, hukum dan politik
7. Menjelaskan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi serta lingkungan 

hidup
8. Menjelaskan konsep keragaman dan keberagamaan serta kontribusinya dalam 

sejarah peradaban dunia
9. Menjelaskan peran dan fungsi generasi muda sebagai agen perubahan.

Mata Kuliah Pendidikan Agama Khonghucu yang diberi bobot 3 sks disajikan  
dalam 9 modul, sebagai berikut:
1. Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan
2. Melalui Agama Mencapai Tujuan Hidup dan Setelah Kehidupan
3. Esensi dan Urgensi Agama dan Nilai-Nilai Spiritual dalam Pembangunan
4. Hakikat, Martabat dan Tanggung Jawab Manusia
5. Ajaran Khonghucu dalam Konteks Kemoderenan dan KeIndonesiaan
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6. SosialBudaya dan PolitikdalamPerspektifKhonghucu
7. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Ekonomi dan Lingkungan Hidup
8. Agama sebagai Sumber Moral dan Konsep Keragaman dalam Perspektif 

Khonghucu
9. Peran dan Fungsi Generasi Muda sebagai Agen Perubahan.

Agar Anda dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, ikuti 
petunjuk di bawah ini dengan cermat !
1. Bacalah modul demi modul sampai mencapai tingkat penguasaan minimal (80%).
2. Gunakan bahan-bahan pendukung, seperti majalah, surat kabar, media elektronik 

dan sebagainya untuk memperkuat aspek teoritis yang ada dan dikembangkan 
dalam modul ini.

3. Gunakan pertemuan kelompok kecil dan pertemuan tutorial untuk memantapkan 
penguasaan Anda, terutama yang berkaitan dengan implementasi berbagai teori 
dalam hidup dan kehidupan yang ada dan dikembangkan dalam modul ini.

Selamat Belajar, Semoga Berhasil !
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