
	

Kurikulum	PAI	IAIN	SA	Gorontalo																																Page	1	of	87		

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Kurikulum	PAI	IAIN	SA	Gorontalo																																Page	2	of	87		

 

KURIKULUM 
 

 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 

 

 

 

 
 
Tim Penyusun 

 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN (FITK) 
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 

 
 
 
 

 
 

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI 
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA 

PROGRAM STUDI 



	

Kurikulum	PAI	IAIN	SA	Gorontalo																																Page	3	of	87		

 
DAFTAR ISI 

 
 Hal 
KATA PENGANTAR     
Pengantar Dekan FITK  
Pengantar Ketua Jurusan PAI                                                                                         

I 
Ii 
iii 

DAFTAR ISI  
Bagian 1 
PENDAHULUAN 

A. Latar Bekalang & Sejarah Perkembangan  
B. Landasana Pengembangan Kurikulum  
C. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kurikulum  

6 
6 
6 
8 
11 

Bagian  2 
VISI & PROFIL LULUSAN  

A. VISI, Misi & Tujuan 
1. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Sultan Amai Gorontalo 
2. Visi, Misi dan Tujuan FITK Sultan Amai Gorontalo 
3. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Pendidikan Agama Islam 

B. Analisis SWOT Program Studi  
C. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi 

13 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
16 

Bagian 3 
Struktur Kurikulum 

A. Deskripsi Kualifikasi Level 6 jenjang Sarjana dalam KKNI  
B. Rumusan Capaian Pembelajaran (learning Outcomes)  
C. Integrasi Profil dengan capaian pembelajaran 
D. Elemen Kompetensi 
E. Bahan Kajian, matakuliah dan Pembobotan SKS 
F. Struktur Kurikulum berdasarkan Kompenen Kompetensi 
G. Sebaran Mata Kuliah Persemester 

 
21 
21 
24 
29 
34 
40 
53 
55 

Bagian 4 PENUTUP 58 
Lampiran 

- Pemetaan Dosen KBK-KKNI 
- Daftar Kurikulum  
- Kode CPL 
- Kode Mata Kuliah 
- Deskripsi Mata Kuliah 
- RKPS/SAP (Perkuliahan dan Praktek) 

 
60 
62 
64 
65 
71 
73 

 
  



	

Kurikulum	PAI	IAIN	SA	Gorontalo																																Page	4	of	87		

 
 

Kata Pengantar 
Dekan Fakultas Ilmu tarbiyah & keguruan 

IAIN Sultan Amai Gorontalo 
Dr. H. Lukman Arsyad, M.Pd 

 
Bismillahirahmanirahiiim 

Adalah suatu kenisjayaan bahwa Perubahan kurikulum menjadi hal yang 
mendesak bagi Perguruan Tinggi dalam merespon dinamika masyarakat. Oleh 
karena itu hadirnya kurikulum menjadi barometer Perguruan Tinggi memahami 
kebutuhan masyarakat. Bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN 
Sultan Amai Gorontalo yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
pencapaian visi IAIN Sultan Amai Gorontalo berupaya untuk terus 
menghadirkan kurikulum terbaik bagi stakeholders pendidikan. Dalam kaitan 
inilah hadirnya Kurikulum baru KBK-KKNI Jurusan Pendidikan Agama Islam 
menjadi relevan dan strategis bagi pencapaian visi perguruan tinggi secara 
berjenjang.  Perubahan signifikan terhadap kurikulum Program Studi / Jurusan 
akan menjadi pemicu terjadinya perubahan pada level fakultas dan Institute 
pula yang pada gilirannya perubahan pada perbaikan layanan Pendidikan 
Tinggi 

Pembenahan kurikulum yang saat ini tengah berjalan Alhamdulillah terlah 
memperhatikan berbagai Regulasi yang ada, misalnya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya 
mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan 
Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(SN-DIKTI).  

Harapannya dengan tuntunan Regulasi ini pengembangan kurikulum berada 
pada koridor yang benar (on The Track). Ucapan terimakasih tak terhingga 
kepada seluruh pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan Kurikulum ini.  

Semoga amal usaha kita bernilai Ibadah di sisi Allah SWT. Amin YRA 
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Kata Pengantar 

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Dr. H. Razak H Umar, M.Pd 

 
Bismillahirahmanirahiiim 

Konsekuensi logis dari masuknya Indonesia dalam kancah Pergumulan 
International mendorong pengakuan atas upaya ratifikasi konvensi UNESCO 
tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (The 
International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in 
Higher Education in Asia and the Pasific) tanggal 16 Desember 1983 dan 
diperbaharui tanggal 30 Januari 2008. Sebagai tindaklanjuti atas hal ini  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 pada pasal 1 
mengamanahkan tentang hadirnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 
yang selanjutnya disingkat KKNI. KKNI merupakan kerangka penjenjangan 
kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.  

Atas dasar inilah tahun 2015 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo telah merumuskan 
Kurikulum terbaru KBK-KKNI. Kurikulum ini dirumuskan melalui mekanisme 
teknokrat dan akademis. Secara teknorat KBK-KKNI dirancang dengan 
memperhatikan aspek- aspek teknis dan yuridis, sedangkan secara akademis 
kajian filosofis, sosial dan kultural dilakukan untuk mewujudkan kurikulum yang 
benar-benar menjiwai karakter calon pendidik dan memahami kebutuhan 
stakeholder pendidikan.  

Perubahan mendasar kurikulum Jurusan Pendidikan Agama Islam sangat 
Nampak khususnya pada strukutur pemilihan mata kuliah yang benar-benar 
berbasis pada penguatan kompetensi calon pendidik di Sekolah maupun di 
madrasah. Bagi calon pendidik di Madrasah misalnya pembekalan sejumlah 
paket mata kuliah berbasis rumpun mata pelajaran PAI ( Qur’an Hadis, Fiqih, 
Akidah Akhlak dan Sejarah Kebudayaan Islam) sangat dominan  mewarnai 
Kurikulum KBK-KKNI ini. Semoga hadirnya kurikulum baru ini menjadi wajah 
baru bagi Jurusan PAI menyambut generasi baru Muslim Millenea. Amin   
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Bagian 1  
PENDAHULUAN 

 
 

Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) akhir tahun ini bangsa Indonesia 
dan Negara di dunia diperhadapkan 
pada kompetisi terbuka lintas Negara, 
banyak peluang & tantangan 

menghadang. Bidang pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 
kompetisi Global ini termasuk Pendidikan Agama Islam.  Pemberlakuan Undang 
Undang  No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menuntut Profesionalisme 
yang terus dinamis dan berkembang secara pesat.   

Dalam konteks inilah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu 
Tarbiyah & Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo secara sadar dan serius 
menghadapi kompetisi ini dengan menyiapkan Calon PENDIDIK Mata Pelajaran 
Agama Islam di Sekolah & Madrasah yang Unggul dan terdepan. Kesigapan 
ini dilakukan melalui penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KBK-KKNI), tenaga Pendidik Berkualifikasi, tata 
kelola Prodi yang Profesional dan Sarana Prasarana yang Modern.   

Hampir setengah Abad (1969-2015) berdirinya Institute Agama Islam Negeri 
(IAIN) Sultan Amai Gorontalo setua ini pula umur Jurusan/Program Studi (prodi) 
Pendidikan Agama Islam (PAI) yang merupakan prodi perintis cikal bakal 
berdirinya Perguruan Tinggi Islam negeri satu-satunya di Gorontalo. Berdirinya 
Prodi PAI seiring dengan lahirnya IAIN tepatnya Juma’t  4 Januari 1969. Sejak 
tahun ini pula Prodi ini telah mendapatkan perpanjangan izin penyelenggaraan 
program studi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Nomor: DJ.I/385/2008 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program 
Studi pada IAIN Sultan Amai Gorontalo tanggal 27 Oktober 2008 dengan 
masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini. 
Jurusan/Prodi ini bahkan mendapatkan peringkat akreditasi “B” dengan nilai 
329 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
Nomor: 013/BAN-PT/Ak-XII/S1/VII/2009 tentang Status, Peringkat, dan Hasil 
Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi tanggal 5 Juni 2009 dan 
berlaku hingga tanggal 5 Juni 2014. 
 
 
 

A. Latar belakang dan 
Sejarah Perkembangan 
Program Studi 
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Pengembangan kurikulum Jurusan 
Pendidikan Agama Islam (PAI) dilandasi 
oleh kebijakan-kebijakan yang 
dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan sebagai berikut. 

 
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama 

pasal-pasal berikut: 
a. Pasal 3 tentang Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 

b. Pasal 36, ayat (3) tentang kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 
1) peningkatan iman dan takwa; 
2) peningkatan akhlak mulia; 
3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; 
4) keragaman potensi daerah dan lingkungan; 
5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 
6) tuntutan dunia kerja; 
7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
8) agama;  
9) dinamika perkembangan global; dan 
10) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

c. Pasal 38, ayat (3) tentang kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh 
perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional 
pendidikan untuk setiap program studi. 

 
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 2, 3, 

dan 4. Pasal 35, ayat (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup 
pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. (3) 
Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat 
mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa 

B. Landasan 
Pengembangan Kurikulum 
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Indonesia. (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 
 

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI). Pasal 5 lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana 
paling rendah 
setara dengan jenjang 6. Lampiran Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 
menguraikan jenjang 6 adalah sebagai berikut mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada 
bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap 
situasi yang dihadapi, Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu 
secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 
tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural, Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis 
informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai 
alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, dan Bertanggung jawab pada 
pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
organisasi. 
 

4. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pemerintah dalam hal ini 
Mendiknas, memberi keleluasaan kepada pengelola lembaga pendidikan tinggi 
untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri. Pemerintah hanya memberikan 
rambu-rambu pedoman pengembangannya. 
 

5. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan 
tanggal 6 Desember 2005. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Guru 
dan Dosen menjadi titik fokus perhatian upaya peningkatan kualitas pendidikan di 
tanah air, terutama pada pasal-pasal berikut: 
a. Pasal 8, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

b. Pasal 9, bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 
diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 
empat. 

c. Pasal 10, ayat 1 tentang kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 
8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 
melalui pendidikan profesi. 

 
6. Ketentuan lain yang terkait kurikulum dengan merujuk peraturan seperti: 

a. Pergeseran paradigma ke konsep KBK (Kepmendiknas no 232/U/2000, dan 
perubahannya Kepmendiknas no 045/U/2002) 
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b. Kurikulum dikembangkan oleh PT sendiri.  (PP 19 th 2005 Pasal 17, ayat 4,  PP 
17 th 2010) 

c. Dikembangkan berbasis kompetensi  (PP 17 th 2010, Pasal  97, ayat1) 
d. Minimum mengandung 5 elemen kompetensi  (PP 17 th 2010, Pasal  97, ayat 3) 
e. Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI  (Peraturan Presiden No. 

8/2012) 
f. Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI ( UU PT No12 

tahun 2012, Pasal 29) 
g. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 17/2013 ttg Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 
h. Peraturan Menteri Agama No. 36/2009 ttg Pembidangan Ilmu dan Gelar 

Kesarjanaan  
i. Keputusan Menteri Agama No. 353/2004 ttg Pedoman Pengembangan 

Kurikulum PTAI 
j. Keputusan Dirjen Pendidikqn Tinggi Nomor 38/2002 ttg Rambu-Rambu 

Pengembangan Kepribadian 
k. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 114/ 2005 ttg Standar Kompetensi 

Lulusan PTAI  
l. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No.167/DIKTI/Kep/2007 ttg Penataan Kodifikasi Program Studi 
pada Perguruan Tinggi. 

 
Selain landasan yuridis tersebut di atas, pengembangan kurikulum PAI juga 

didasarkan pada landasan teologis, filosofis, kultural, sosiologis dan psikologis, yaitu: 
1. Landasan Teologis 
 Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang berperspektif Qur’ani, 

yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebutkan oleh Allah 
dalam kitab suci Al Qur’an. 

2. Landasan Filosofis 
 Kurikulum yang akan dibangun adalah kurikulum inklusif dan humanis. Inklusif 

artinya tidak menganggap kebenaran tunggal yang hanya didapat dari satu 
sumber, melainkan menghargai kebenaran yang berasal dari beragam sumber. 
Humanis berarti walaupun berbeda pandangan keagamaan tetap menjunjung 
tinggi moralitas universal, sehingga mendorong terciptanya keadilan sosial dan 
menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama. 

3. Landasan Kultural 
 Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada pemaduan antara globalisme-

universalisme dan lokalisme-partikularisme guna pengembangan keagamaan dan 
keilmuan. 

4. Landasan Sosiologis 
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 Kurikulum yang berdasarkan pada keberagaman suku bangsa, budaya, dan 
agama sehingga melahirkan lulusan yang mampu menyelesaikan konflik di 
masyarakat 

5. Landasan Psikologis 
 Kurikulum yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang asertif, 

simpatik, memiliki keterampilan sosial yang baik dan beretos kerja tinggi. 
Kurikulum program studi dikembangkan oleh setiap lembaga dan mencakup 
kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti sebagai ciri kompetensi 
utama mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung 
ketercapaian kompetensi utama, sedangkan kurikulum institusional sebagai 
kompetensi pendukung dan kompetensi lain mencakup pengalaman belajar dan 
substansi yang mendukung pencapaian kedua kompetensi tersebut, dengan 
elemen-elemen yang terdiri atas: 
a. Nasionalisme dan Landasan kepribadian 
b. Penguasaan Akademik Kependidikan 
c. Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni. 
d. Kemampuan Berkarya dan Keterampilan 
e. Sikap dan perilaku dalam berkarya berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang 

dikuasai. 
f. Penguasaan kaidah berkepribadian dan bermasyarakat sesuai dengan 

pilihan keahlian dalam berkarya. 
 
 

• Pemutakhiran kurikulum  
Prodi Pendidikan Agama 
Islam didasarkan atas  
respon terhadap dinamika 
generasi Milineal dan 

tantangan yang menyertainya  
• Agar lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam dapat bersaing pada level 

Global  dan sejajar dengan lulusan perguruan tinggi lainnya dalam dan 
luar negeri 

• Memastikan bahwa perubahan kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam 
berpihak pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan 
sebagaimana cita-cita visi Prodi Prodi Pendidikan Agama Islam yang 
Modern, Profesional dan berkarakter dikawasan Timur Indonesia tahun 
2030. 

 
 

 

C. Maksud dan Tujuan 
Pengembangan Kurikulum 
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Bagian 2  
VISI & PROFIL LULUSAN 
Pada bagian ini diketengahkan visi-misi dan tujuan pada berbagai tingkatan yakni 
pada level Institute Fakutas dan Jurusan pendidikan Agama Islam (PAI). Keterkaitan visi-
misi dan tujuan pada semua level dimaksudkan agar ada sinkronisasikan dengan 
pencapaian target.  
 

 
 
 

1. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 

Visi 

Menjadikan IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai Perguruan 
Tinggi Agama Islam yang Progresif, Inovatif, dan 
bermartabat”  

Misi 

1. Memajukan Pendidikan & Pengajaran  
2. Mendorong terwujudnya penelitian dan pengabdian pada 

Masyarakat dengan inovatif, kreatif, produktif, serta tanggap 
terhadap perubahan dan tantangan lokal & Global  

3. Menjalin hubungan yang sinergis dengan lembaga-lembaga 
keilmuan, kebudayaan, dan teknologi.  

 

Tujuan 

1. Menyiapkan  mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/ atau 
profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan / 
atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman  

2. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman dan senii yang dijiwai oleh 
nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat  dan memperkaya 
kebudayaan nasional. 

 

A. Visi, Misi dan Tujuan  
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2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan 

 

Visi Menyiapkan Fakultas yang unggul dalam menyiapkan tenaga Pendidik 
dan kependidijan  yang Profesional di kawasan Timur Indonesia  

Misi 1. Mengembangkan fakultas yang berwawasan Iptek danb 
berakhlakul Karimah  

2. Menyelenggarakan Pendidikan & Pengajaran yang memiliki 
keunggulan  

3. Mengembangkan pelayanan akademik & kurikulum yang 
berbasis kompetensi sesuai kebutuhan mahasiswa dan 
stakeholders 

4. Meningkatkan riset di Bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan  
5. Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan 

Pemerintah secara berkelanjutan.  
Tujuan 1. Fakultas yang berwawasan Iptek danb berakhlakul Karimah 

dan memiliki keunggulan  
2. Peningkatan pelayanan akademik & kurikulum yang berbasis 

kompetensi sesuai kebutuhan mahasiswa dan stakeholders 
3. Mengembangkan riset di Bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan  
4. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Pemerintah secara 

berkelanjutan 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Visi Unggul & Terdepan di Kawasan Timur Indonesia 2030 
Misi 6. Mewujudkan Pendidik Mata pelajaran agama Islam yang 

profesional dan berkarakter. 
7. Melaksanakan penelitian & Pengabdian Masyarakat yang 

inovatif dalam bidang pendidikan dan keislaman 
8. Mewujudkan Tata kelola Organisasi yang unggul dan terdepan 

melalui kemitraan lokal, regional, nasional dan internasional 
Tujuan Tujuan Umum: 

1. Menghasilkan Lulusan Sarjana Pendidikan Agama Islam 
yang Profesional, Modern dan Berkarakter 

2. Terjalinnya Kemitraan yang  konstributif dan berkesinambungan 
terhadap aplikasi hasil-hasil Penelitian serta pengembangan Prodi 
Pendidikan Agama Islam  

3. Mengembangkan tata kelola akademik yang unggul dan terdeoan 
di kawasan Timur Indonesia tahun 2030 

 
Tujuan Khusus: 

Menghasilkan Calon PENDIDIK mata pelajaran Pendidikan Agama 
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Islam pada SEKOLAH/MADRASAH (SD/SMP/MTs, SMA/MA, 
SMK/MAK), Konselor  dan pengembang bahan ajar yang 
berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya 
serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab 
berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian  
 

Gelar 
Akademik 

Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

 
 

 
Analisis SWOT ini 
dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran umum 
mengenai kondisi Objektif 

sumber Daya Internal serta tantangan Eksternal yang di hadapi. Kecermatan 
sikap menyiasati kondisi ini memungkinkan peluang dan re-orientasi baru bagi 
pengembangan Prodi Pendidikan Agama Islam dimasa depan. Berikut beberapa 
bagian penting dari SWOT khususnya pada aspek Kurikulum, pembelajaran dan 
Layanan Akademik. 

 
1. Kondisi Internal  

a. Kekuatan (Strong) 
v Tampil dengan Kurikulum terbaru berbasis KBK-KKNI yang diinsiasi sejak 

tahun 2015 dan diimplementasikan tahun akademik 2017-2018  sampai 
sekarang 

v Setiap tahun Minat masuk mahasiswa Jurusan PAI cukup tingggi dan 
terbanyak di IAIN Sultan Amai Gorontalo  

v Latar belakang mahasiswa yang prestasi dan beragam wilayah domisili 
v Mempunyai Layanan Akademik dan Kemahasiswa yang cepat dan efisien 

melalui website : www.https//.pai.iaingorontalo.ac.id  dan Media sosial 
lainnya. 

v Mempunyai LPTK pelaksana PLPG tahun 2013 s.d 2015 dan pelaksana 
PPG tahun 2019 s.d sekarang  

v Sistem Magang – Praktek Pengalaman Persekolahan (PLP) berbasis 
masalah melalui pendekatan lesson study (LS) 

v Letak Kampus 1 yang cukup strategis di wilayah perkotaan dengan daya 
dukung laboratorium pembelajaran PAI & BP (masjid Sultan Amai) yang 
cukup representative  

v Memiliki Kemitraan program penguatan Kompetensi Jurusan Pendidikan 
Agama Islam (PAI) khususnya pada penguatan ketrampilan Bahasa Arab da 
Bahasa Inggris  
 

b. Kelemehan (weekness) 
Ø Minimnya Program Peningkatan Sumber daya Dosen yang terukur dan 

berkelanjutan  

B.  Analisis SWOT Program Studi  
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Ø Keterbatasan supporting dana dan kebijakan pengembangan alokasi 
Sumber Daya Dosen Berbasis Penguatan KBK-KKNI Jurusan Pendidikan 
Agama Islam (PAI) 

Ø Keterbatasan layanan akademik dan kemahasiswaan pada Level institute, 
Fakultas dan Prodi yang belum terintegrasi dan berbasis ICT 

Ø Daya dukung sarana prasarana perkuliahan & Lab Microateaching yang 
belum optimal  

Ø Keterbatasan kecakapan hidup (soft Skill)  mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Agama Islam (PAI) 

Ø Minimnya diseminiasi hasil –hasil penelitian mahasiswa & Dosen kepada 
masyarakat pebelejar (sekolah dan Madrasah) 

Ø Kemitraan Kegiatan akademik & kemahasiswaan yang bersifat lokal  
 
 
 

2. Kondisi Eksternal 
 

a. Peluang (Strong)  
v Terbukanya Peluang kerja (pangsa Pasar) Pendidik PAI dan Budi Pekerti 

di sekolah dan madrasah baik pada tingkat nasional  / daerah. 
v Kebijakan Kementerian PTKIN Kementerian Agama RI yang Progressif dan 

Dinamis  
v Terbukanya Kerjasama lintas kawasan pengembangan Pembelajaran PAI 

dan Budi pekerti berbasis Kawasan dan perbatasan  
v Terbentuknya Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Kelompok kerja Guru 

(KKG) Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti 
v Bergeliatnya kegiatan intra dan Ektrakurikuler sekolah tentang Pendidikan 

Karakter dan Budi Pekerti 
v Kemitraan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dibidang 

Peningkatan Pendidikan Agama khususnya di wilayah terpencil dan 
tertinggal 
 

b. Tantangan (weekness) 
v Pembukaan kelas e-learning – pembelajaran jarak jauh yang lebih efisien 

dan terbuka 
v Hadirnya beragam model kelembagaan pendidikan alternative berbasis 

komunitas, keluarga dengan desain pembelajaran berbasis digital 
generasi millennial 

v Penemuan-penemuan terbaru Model Pendidikan /pembelajaran PAI & 
Budi Pekerti yang berbasis Riset.  

v Hadirnya Perguruan Tinggi baru di daerah yang membuka Jurusan 
Pendidikan Agama Islam (PAI) atau yang sejenis sehingga mengurangi  
daya serap mahasiswa baru 

v Makin terbukanya pengembangan Inovasi Madrasah  dan pengembangan 
Kompetensi  Lulusan yang kompetitif 

v Kebijakan  kementerian Riset dan Teknologi serta PTKIN Kementerian 
Agama RI yang mendorong inovasi dan internasionalisasi kemitraan 
pendidikan tinggi  
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v Hadirnya Bonus Demografi kependudukan Indonesia  
v Stayle Generasi Millineal yang membutuhkan model pendidikan  yang 

efesien 
 

 
 

1. Profil Lulusan  
a. Profil  Utama Lulusan 

Profil utama lulusan Program Studi 
Pendidikan Agama Islam adalah 
PENDIDIK mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada 

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

b. Profil Tambahan Lulusan (dipilih) 
 

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

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

C. Profil Lulusan dan Capaian 
Pembelajaran Program Studi 
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2. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) 

a. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
 

DESKRIPSI UMUM 

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 

3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 
perdamaian dunia. 

4) Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi 
terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta 
pendapat/temuan original orang lain. 

6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan 
kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

 

 
DESKRIPSI KUALIFIKASI LEVEL 6 PADA PROGRAM S1  

PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama) 

Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap 
situasi yang dihadapi. 

 

Deskripsi Spesifik : 

1) Mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran dalam penyusunan 
perangkat, pelaksanakan dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

2) Mampu memanfaatkan keilmuan Pendidikan Agama Islam dan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai 
masalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah 

3) Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi terkait dengan dinamika sosial-
budaya, ekonomi dan politik serta tantangan global dalam pelaksanaan tugas 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah  

 

Deskripsi generik level 6 (paragraf kedua) 

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian 
khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan 
penyelesaian secara prosedural 

 

Deskripsi Spesifik : 

1) Menguasai konsep-konsep teoritis dan landasan keilmuan pendidikan secara mendalam 
sebagai titik tolak dalam pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk 
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mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. 

2) Menguasai substansi kajian keilmuan Pendidikan Agama Islam (Qur’an-Hadis, Akidah-
Akhlak, Fiqih, dan Sejarah dan Kebudayaan Islam) secara luas,  mendalam, dan mutakhir 
untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.  

3) Menguasai teori-teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan mampu 
memformulasikan dan mengimplementasikannya secara prosedural dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah. 

4) Menguasai konsep integrasi  keilmuan, agama, sains dan keindonesiaan dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah. 

5) Menguasai konsep kepemimpinan pendidikan dalam rangka menggerakkan dan 
membudayaan pengamalan ajaran agama Islam dan pembentukan perilaku akhlak 
mulia peserta didik di sekolah/madrasah. 
 

Deskripsi generik level 6 (paragraf ketiga) 

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu  
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 

 

Deskripsi spesifik : 

1) Mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di sekoah/madrasah berdasarkan analisis informasi dan data 
serta hasil penelitian yang relevan 

2) Mampu memberikan petunjuk dan langkah-langkah berbagai pemecahan masalah 
Pendidikan Agama Islam secara mandiri dan kolektif untuk memperoleh hasil 
pembelajaran yang bermutu dan maksimal dalam pembentukan prilaku keagamaan  
peserta didik 

3) Mampu memetakan wacana dan fenomena keagamaan serta  isu-isu kontemporer 
dalam Pendidikan Agama Islam untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan 
pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 
 
 

Deskripsi generik level 6 (paragraf keempat) 

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

 

Deskripsi spesifik : 

1) Bertanggung jawab dan dapat diberi tanggung jawab terhadap pelaksanaan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang efektif, produktif, bermakna, toleran dan 
berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat multi agama baik secara 
mandiri maupun dengan kemitraan. 

2) Mampu  menyesuaikan diri secara tepat dalam menjalankan tugas pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dengan dilandasi oleh kepribadian yang mantap, stabil, 
dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia 
secara mandiri dan dengan percaya diri. 
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Bagian 3  

STRUKTUR KURIKULUM 
Struktur kurikulum Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)  disusun berdasarkan 
regulasi terkait dengan KBK-KKNI serta sejumlah petunjuk teknis lainnya.   
 

A. Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana 
dalam KKNI  

 
a. Deskripsi Umum 

Deskripsi Umum terkait dengan Karakter dan Kepribadian Manusia Indonesia 
Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi 
sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level 
kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan 
kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut: 

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 

tugasnya. 
3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia. 
4) Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi 

terhadap masyarakat dan lingkungannya. 
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama 

serta pendapat/temuan original orang lain. 
6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.  
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b. Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana dalam KKNI  
NO Unsur 

Kualifikasi 
Kerja 

Deskripsi Generik  Deskripsi Spesifik 

1 Kemampuan 
Kerja 

Mampu 
mengaplikasikan 
bidang 
keahliannya dan 
memanfaatkan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan 
atau seni pada 
bidangnya dalam 
penyelesaian 
masalah serta 
mampu 
beradaptasi 
terhadap situasi 
yang dihadapi. 
 
 

4) Mampu menerapkan teori-teori 
pendidikan dan pembelajaran 
dalam penyusunan perangkat, 
pelaksanakan dan evaluasi 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi. 

5) Mampu memanfaatkan keilmuan 
Pendidikan Agama Islam dan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam menyelesaikan 
berbagai masalah pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah 

6) Mampu beradaptasi terhadap 
situasi yang dihadapi terkait dengan 
dinamika sosial-budaya, ekonomi 
dan politik serta tantangan global 
dalam pelaksanaan tugas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah  

2 Penguasaan 
Pengetahuan 

Menguasai konsep 
teoritis bidang 
pengetahuan 
tertentu secara 
umum dan konsep 
teoretis bagian 
khusus dalam 
bidang 
pengetahuan 
tersebut secara 
mendalam, serta 
mampu 
memformulasikan 
penyelesaian 

6) Menguasai konsep-konsep teoritis 
dan landasan keilmuan pendidikan 
secara mendalam sebagai titik tolak 
dalam pengembangan potensi 
keagamaan peserta didik untuk 
mencapai standar kompetensi yang 
ditetapkan. 

7) Menguasai substansi kajian keilmuan 
Pendidikan Agama Islam (Qur’an-
Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, dan 
Sejarah dan Kebudayaan Islam) 
secara luas,  mendalam, dan 
mutakhir untuk membimbing peserta 
didik memenuhi standar kompetensi 
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secara prosedural 
  

yang ditetapkan.  
8) Menguasai teori-teori pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan 
mampu memformulasikan dan 
mengimplementasikannya secara 
prosedural dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah. 

9) Menguasai konsep integrasi  
keilmuan, agama, sains dan 
keindonesiaan dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah. 

10) Menguasai konsep kepemimpinan 
pendidikan dalam rangka 
menggerakkan dan membudayaan 
pengamalan ajaran agama Islam 
dan pembentukan perilaku akhlak 
mulia peserta didik di 
sekolah/madrasah.  

3 Kemampuan 
Manajerial 

Mampu 
mengambil 
keputusan yang 
tepat berdasarkan 
analisis informasi 
dan data dan 
mampu  
memberikan 
petunjuk dalam 
memilih berbagai 
alternatif solusi 
secara mandiri 
dan kelompok 

    

4) Mampu mengambil keputusan yang 
tepat dan strategis dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 
berdasarkan analisis informasi dan 
data serta hasil penelitian yang 
relevan 

5) Mampu  memecahkan masalah 
Pendidikan Agama Islam secara 
mandiri dan kolektif untuk 
memperoleh hasil pembelajaran 
yang bermutu dan maksimal dalam 
pembentukan prilaku keagamaan  
peserta didik 

6) Mampu memetakan wacana dan 
fenomena keagamaan serta  isu-isu 
kontemporer dalam Pendidikan 
Agama Islam untuk dijadikan 
sebagai dasar dalam 
pengembangan pembelajaran 
yang kreatif dan inovatif. 

4 Tanggung Bertanggung 3) Bertanggung jawab dan dapat 
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Jawab 
Manajerial 

jawab pada 
pekerjaan sendiri 
dan dapat diberi 
tanggung jawab 
atas pencapaian 
hasil kerja 
organisasi 
 

diberi tanggung jawab terhadap 
pelaksanaan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang 
efektif, produktif, bermakna, toleran 
dan berlandaskan nilai-nilai 
kemanusiaan dalam masyarakat 
multi agama baik secara mandiri 
maupun dengan kemitraan. 

4) Mampu  menyesuaikan diri secara 
tepat dalam menjalankan tugas 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dengan dilandasi oleh 
kepribadian yang mantap, stabil, 
dewasa, arif dan berwibawa, 
menjadi teladan bagi peserta didik, 
dan berakhlak mulia secara mandiri 
dan dengan percaya diri 

5) Mampu bekerjasama secara 
konstruktif dan kolaboratif dalam 
pencapaian hasil kerja organisasi 
dan menghargai hasil kerjasama 
tersebut. 

 

B. Rumusan Capaian Pembelajaran (Learning 
Outcomes) Program Studi  Pendidikan Agama 
Islam (PAI) 

1)  Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai 
 

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG SIKAP DAN NILAI 
Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam 
KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut: 

(1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
relegius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa; 

(2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalaam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika; 

(3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, 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; 
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(5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan 
kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain; 

(6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

(7) Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara; 

(8) Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan di 
sekolah/madrasah, di masyarakat dan di negara; 

(9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlianya 
secara mandiri; 

(10) Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 
di tempat tugas dan di masyarakat; 

(11) Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam 
kehidupan di sekolah/madrasah, di masyarakat dan di negara; 

(12) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran,  
kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya;  

(13) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 
bagi peserta didik dan masyarakat; 

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

(15) Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan 
pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga 
dan status sosial ekonomi; 

(16) Menunjukkan etos kerja,  tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan 
cinta menjadi pendidik bidang pendidikan agama Islam pada satuan 
pendidikan sekolah/madrasah (SMP/MTs/SMA/MA/MK/MAK); 

(17) Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab 
(accountability) dan responsibilitas (responsibility)  atas pekerjaan di bidang 
pendidikan agama Islam secara mandiri pada satuan pendidikan 
sekolah/madrasah (SMP/MTs/SMA/MA/MK/MAK); 

Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam 
pembelajaran bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan 
sekolah/madrasah (SMP/MTs/SMA/MA/MK/MAK). 

 
2)  Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan  

a)  Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan Umum  
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PENGETAHUAN UMUM 

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam 
KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut : 
(1) Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, 

wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; 
(2) Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan 

gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa 
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Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan 
dunia kerja; 

(3) Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan 
maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam 
perkembangan dunia akademik dan dunia kerja; 

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

(5) Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan 
lil ‘alamin 

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

(7) Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha 
yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, 
keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global. 

(8) Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis pendidikan umum dan 
Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan 
Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah  

(9) Menguasai teori penelitian bidang Pendidikan Agama Islam dalam 
kerangka melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas dan 
langkah-langkah inovatif dalam pembelajaran PAI di sekolah/madrasah; 

(10) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, spiritual, sosial, 
kultural, emosional dan intelektual untuk keperluan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah; 

(11) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 
dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah; 

(12) Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan  al-
qur’an-hadits sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam; 

(13) Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan  
akidah-akhlak sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam; 

(14) Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan  
sejarah kebudayaan Islam sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama 
Islam; 

(15) Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan  ushul 
fikih-fikih sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam; 

(16) Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, 
serta penilaian dan evaluasi  mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah; 

(17) Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka 
pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kreatif dan 
inovatif; 

Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan 
mengembangkan Pendidikan Agama Islam sebagai ibu dalam pelaksanaan 
pendidikan karakter di sekolah/madrasah. 
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b)  Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan Khusus 
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PENGETAHUAN KHUSUS 

 

 
 

3)  Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan 
a)  Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum  

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN UMUM 
Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam 
KKNI) wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut :  
(1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

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

(2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai 
pendidik, peneliti dan pengembang bahan ajar PAI 

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

(4) Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi 

(5) Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelasaian 
masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data 

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

(7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
melakukan supervise 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 tanggungjawabnya dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri 

(9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi 

(10) Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan  memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan  keilmuan  dan 
kemampuan kerja; 

(11) Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan 
bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia 
kerja; 

(12) Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif 
(creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan 
pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan 
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dan pelaksanaan tugas di dunia kerja: 
(13) Mampu membaca al-Qur’an berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu tajwid  
(14) Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur’an juz 30 (Juz 

Amma)  
(15) Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan 

baik 

 
 

b)  Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus 
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN KHUSUS 

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam 
KKNI) wajib memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut :  
(1) Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam 
pengembangan kurikulum; 

(2) Mampu  mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam disekolah/madrasah  secara baik dan tepat; 

(3) Mampu mengembangkan media , alat dan bahan ajar pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam; 

(4) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif 
pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;  

(5) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif 
dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah; 

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

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

(8) Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat, serta mampu 
memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran; 

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

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

(11) Mampu menghafal 100 ayat-ayat al-Qur’an tentang Pendidikan  
(12) Mampu menghafal 100 hadis -hadis pendidikan dan hadis arbaiyn 

(optional). 
 

Catatan:  
v Rumusan capaian pembelajaran tersebut, telah mencakup  empat kompetensi guru 

professional (kompetensi pedagogic, sosial, kepribadian dan professional) dan dua 
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kompetensi guru professional di lingkungan kementerian agama (kompetensi leadership 
dan spriritual).  

v Disamping itu, rumusan capaian pembelajaran ini juga telah memenuhi indikator 
kompetensi guru mata pelajaran PAI. 

 
 
 

C. Integrasi Profil dengan Capaian Pembelajaran  
  

No. Profil Lulusan Kompetensi /Learning Outcomes 
Utama Khusus/Pendukung Umum/Lainnya 

1. PENDIDIK mata 
pelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam 
pada 
SEKOLAH/MAD
RASAH (TK/RA, 
SD/MI, 
SMP/MTs, 
SMA/MA, 
SMK/MAK) 
yang 
berkepribadian 
baik, 
berpengetahua
n luas dan 
mutakhir 
dibidangnya 
serta 
bertanggungja
wab terhadap 
pelaksanaan 
tugas 
berlandaskan 
etika keilmuan 
dan profesi 

§ Bidang Sikap dan 
tata nilai 

1. Menampilkan diri 
sebagai pribadi 
yang jujur, 
berakhlak mulia, 
dan teladan bagi 
peserta didik dan 
masyarakat; 

2. Menampilkan diri 
sebagai pribadi 
yang mantap, 
stabil, dewasa, arif 
dan berwibawa 
serta 
berkemampuan 
adaptasi secara 
baik di tempat 
tugas;  

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

4. Menunjukkan etos 
kerja,  tanggung 
jawab, rasa 
bangga dan cinta 

§ Bidang Sikap dan 
tata nilai 

1. Meninternalisasika
n nilai, norma, dan 
etika akademik 

2. Menunjukkan sikap 
bertanggung 
jawab atas 
pekerjaan di 
bidang keahlianya 
secara mandiri 

3. Menginternalisasik
an semangat 
kemandirian, 
kejuangan dan 
kewirausahaan 

4. Menjunjung tinggi 
dan 
menginternalisasi 
nilai-nilai etika 
keislaman  

5. Bertanggung 
jawab sepenuhnya 
terhadap nilai-nilai 
akademik yaitu 
kejujuran,  
kebebasan dan 
otonomi akademik 
yang diembannya. 

 

¡ Bidang 
Pengetahuan  

6. Menguasai 
pengetahuan 

§ Bidang Sikap 
dan tata nilai 

1. Bertakwa 
kepada 
Tuhan yang 
Maha Esa 
dan mampu 
menunjukkan 
sikap religius 

2. Menjunjung 
tinggi nilai 
kemanusiaan 
dalaam 
menjalankan 
tugas 
berdasarkan 
agama, 
moral dan 
etika 

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

4. Berperan 
sebagai 
warga 
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menjadi pendidik, 
dan percaya diri. 

5. Menunjukkan sikap 
bertanggungjawa
b atas pekerjaan 
di bidang 
pendidikan agama 
Islam secara 
mandiri. 

6. Menginternalisasi 
semangat 
kemandirian, 
kejuangan dan 
kewirausahaan 
dalam 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam. 
 

¡ Bidang 
Pengetahuan  

7. Menguasai 
berbagai konsep 
teoritis dan filosofis 
pendidikan umum 
dan Islam sebagai 
landasan dan 
kerangka acuan 
dalam 
pelaksanaan 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah  

8. Menguasai teori 
penelitian bidang 
Pendidikan Agama 
Islam dalam 
kerangka 
melakukan 
tindakan reflektif 
untuk peningkatan 
kualitas dan 
langkah-langkah 
inovatif dalam 
pembelajaran PAI 
di 
sekolah/madrasah

dasar-dasar 
keislaman sebagai 
agama rahmatan 
lil ‘alamin 

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

8. Menguasai 
langkah-langkah 
mengidentifikasi 
ragam upaya 
wirausaha yang 
bercirikan inovasi 
dan kemandirian 
yang 
berlandaskan 
etika Islam, 
keilmuan, 
profesional, lokal, 
nasional dan 
global. 

¡ Bidang 
Keterampilan 

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

negara yang 
bangga dan 
cinta tanah 
air, memiliki 
nasionalisme 
serta 
bertanggung 
jawab pada 
bangsa dan 
negara 

5. Menghargai 
keanekarag
aman 
budaya, 
pandangan, 
agama dan 
kepercayaa
n serta 
pendapat 
atau temuan 
rasional 
orang lain 

6. Bekerjasama 
dan memiliki 
kepekaan 
sosial serta 
kepedulian 
terhadap 
masyarakat 
dan 
lingkungan 

7. Taat hukum 
dan disiplin 
dalam 
kehidupan 
bermasyara
kat dan 
bernegara. 

¡ Bidang 
Pengetahuan  

8. Menguasai 
pengetahuan 
tentang 
filsafat 
pancasila, 
kewarganeg
araan, 
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, 

9. Menguasai 
karakteristik 
peserta didik dari 
aspek fisik, 
spiritual, sosial, 
kultural, emosional 
dan intelektual 
untuk keperluan 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah 

10. Menguasai teori 
belajar dan 
prinsip-prinsip 
pembelajaran 
yang mendidik 
dalam 
pelaksanaan 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah
. 

11. Menguasai 
substansi materi, 
struktur, konsep 
dan pola pikir 
keilmuan  
Pendidikan Agama 
Islam yang 
mencakup bidang 
keilmuan al-qur’an-
hadits, akidah-
akhlak, ushul fikih-
fikih, dan sejarah 
kebudayaan Islam. 

12. Menguasai teori 
pengembangan 
kurikulum, media 
dan sumber 
belajar, serta 
penilaian dan 
evaluasi  mata 
pelajaran 
Pendidikan Agama 

seni 

10. Mampu 
menyusun 
deskripsi saintifik, 
hasil kajiannya 
dalam bentuk 
skripsi atau 
laporan tugas 
akhir, dan 
mengunggahnya 
dalam laman 
perguruan tinggi 

11. Mampu 
mengambil 
keputusan secara 
tepat, dalam 
konteks 
penjelasan 
masalah di 
bidang 
keahliannya 
berdasarkan 
hasil analisis 
informasi dan 
data 

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

13. Mampu 
bertanggungjaw
ab atas 
pencapaian hasil 
kerja kelompok 
melakukan 
supervise dan 
evaluasi 
terhadap 
penyelesaian 
pekerjaan yang 
ditugaskan 

wawasan 
kebangsaan 
(nasionalisme
) dan 
globalisasi; 

9. Menguasai 
pengetahuan 
dan langkah-
langkah 
dalam 
menyampaik
an gagasan 
ilmiah secara 
lisan dan 
tertulis 
dengan 
menggunaka
n bahasa 
Indonesia 
yang baik 
dan benar 
dalam 
perkembang
an dunia 
akademik 
dan dunia 
kerja (dunia 
non 
akademik) 

10. Menguasai 
pengetahuan 
dan langkah-
langkah 
berkomunika
si baik lisan 
maupun 
tulisan 
dengan 
menggunaka
n bahasa 
Arab dan 
Inggris 
dalam 
perkembang
an dunia 
akademik 
dan dunia 
kerja (dunia 
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Islam di 
sekolah/madrasah 

13. Menguasai teori 
kewirausahaan 
dalam pendidikan 
dalam kerangka 
pengembangan 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam yang kreatif 
dan inovatif 

14. Menguasai teori 
kepemimpinan 
pendidikan untuk 
memposisikan dan 
mengembangkan 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah 
sebagai ibu dalam 
pelaksanaan 
pendidikan 
karakter di 
sekolah/madrasah 

 

¡ Bidang 
Keterampilan 

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

16. Mampu 
melaksanakan 
pembelajaran 
yang mendidik 
pada Pendidikan 
Agama Islam di 
sekolah/madrasah 

kepada pekerja 
yang berada di 
bawah 
tanggungjawabn
ya 

14. Mampu 
melakukan 
proses evaluasi 
diri terhadap 
kelompok kerja 
yang berada di 
bawah 
tanggungjawabn
ya dan mampu 
mengelola 
pembelajaran 
secara mandiri 

15. Mampu 
mendokumentasik
an, menyimpan, 
mengamanahkan
, dan menemukan 
kembali data 
untuk menjamin 
kesahihan 
mencegah 
plagiasi 

16. Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi untuk 
pengembangan  
keilmuan  dan 
kemampuan 
kerja; 

17. Mampu 
berkomunikasi 
baik lisan 
maupun tulisan 
dengan 
menggunakan 
bahasa Arab 
dan Inggris 
dalam 
perkembangan 
dunia akademik 

non 
akademik); 

11. Menguasai 
pengetahuan 
dan langkah-
langkah 
dalam 
mengemban
gkan 
pemikiran 
kritis, logis, 
kreatif, 
inovatif dan 
sistematis 
serta memiliki 
keingintahua
n intelektual 
untuk 
memecahkan 
masalah 
pada tingkat 
individual 
dan 
kelompok 
dalam 
komunitas 
akademik 
dan non 
akademik. 

¡ Bidang 
Keterampilan 

12. Mampu 
menerapkan 
pemikiran 
logis, kritis, 
sistematis, dan 
inovatif 
dalam kontek 
pengembang
an atau 
implementasi 
ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi 
yang 
memperhatik
an dan 
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17. Mampu 
memanfaatkan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
secara efektif dan 
berdaya guna 
untuk 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah 

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

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

20. Mampu 
melaksanakan 
penilaian dan 
evaluasi proses 
dan hasil 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam secara tepat, 

dan dunia kerja 
(dunia non 
akademik); 

18. Mampu 
membaca al-
Qur’an 
berdasarkan ilmu 
qira’at dan ilmu 
tajwid secara 
baik dan benar 

19. Mampu 
menghafal al-
Qur’an juz 30 
(Juz Amma)  

20. Mampu 
melaksanakan 
ibadah praktis 
dan bacaan 
do’anya dengan 
baik dan benar. 

menerapkan 
nilai 
humaniora 
yang sesuai 
dengan 
bidang 
keahliannya 

13. Mampu 
menunjukkan 
kinerja 
mandiri, 
bermutu dan 
terukur 
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serta mampu 
memanfaatkannya 
untuk keperluan 
pembelajaran 

21. Mampu 
melaksanakan 
tindakan reflektif 
dan pemanfaatan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
untuk peningkatan 
kualitas 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah 

22. Mampu 
menerapkan 
langkah-langkah 
pengembangan 
keprofesian dan 
keilmuan secara 
berkelanjutan, 
mandiri dan 
kolektif melalui 
pengembangan 
diri dan 
pemanfaatan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
dalam kerangka 
mewujudkan 
kinerja diri 
sebagai pendidik 
sejati. 

 
 
 

D. Elemen Kompetensi  
NLK= Nasionalisme dan Landasan Kepribadian, PAK= Penguasaan Akademik Kependidikan Keilmuan, 
PIPTSO=Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga, KKB=Kemampuan dan 
Keterampilan Berkarya, SPB=Sikap dan Perilaku dalam Berkarya,  PKBB=Penguasaan Kaidah 
Berkehidupan Bermasyarakat  

 

NO. 
RUMUSAN KOMPETENSI/ 

LEARNING OUTCOMES 
ELEMEN KOMPETENSI 

NLK PAK PIPTSO  KKB SPB PKBB 
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A. Kempetensi  Utama  
§ Bidang Sikap dan tata nilai 

      

1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 
peserta didik dan masyarakat; 

√ √   √ √ 

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
mantap, stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa serta berkemampuan 
adaptasi secara baik di tempat tugas; 

√ 

   

√ √ 

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

√ √ 

  

√ √ 

4. Menunjukkan etos kerja,  tanggung 
jawab, rasa bangga dan cinta menjadi 
pendidik, dan percaya diri; 

√ 
  

√ √ √ 

5. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 
atas pekerjaan di bidang pendidikan 
agama Islam secara mandiri; 

√ √ √ √ √ √ 

6. Menginternalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan dan kewirausahaan dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

√ √ √ √ √ √ 

 ¡ Bidang Pengetahuan        
7. Menguasai berbagai konsep teoritis dan 

filosofis pendidikan umum dan Islam 
sebagai landasan dan kerangka acuan 
dalam pelaksanaan Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 

 

√ √ √ 

  

8. Menguasai teori penelitian bidang 
Pendidikan Agama Islam dalam 
kerangka melakukan tindakan reflektif 
untuk peningkatan kualitas dan langkah-
langkah inovatif dalam pembelajaran 
PAI di sekolah/madrasah 

 

√ √ √ 

  

9. Menguasai karakteristik peserta didik 
dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, 
emosional dan intelektual untuk keperluan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
di sekolah/madrasah. 

 

√ √ √ 

  

10. Menguasai teori belajar dan prinsip-
prinsip pembelajaran yang mendidik 
dalam pelaksanaan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah. 

 

√ √ √ 

  

11. Menguasai substansi materi, struktur, 
konsep dan pola pikir keilmuan  
Pendidikan Agama Islam yang 

 
√ √ √ 
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mencakup bidang keilmuan al-qur’an-
hadits, akidah-akhlak, ushul fikih-fikih, dan 
sejarah kebudayaan Islam. 

12. Menguasai teori pengembangan 
kurikulum, media dan sumber belajar, 
serta penilaian dan evaluasi  mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah 

 

√ √ √ 

  

13. Menguasai teori kewirausahaan dalam 
pendidikan dalam kerangka 
pengembangan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang kreatif 
dan inovatif 

 

√ √ √ 

  

14. Menguasai teori kepemimpinan 
pendidikan untuk memposisikan dan 
mengembangkan Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah sebagai ibu 
dalam pelaksanaan pendidikan karakter 
di sekolah/madrasah 

 

√ √ √ 

  

 ¡ Bidang Keterampilan       
15. Mampu menerapkan kurikulum mata 

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

 

√ √ √ 

  

16. Mampu melaksanakan pembelajaran 
yang mendidik pada Pendidikan Agama 
Islam di sekolah/madrasah 

 
√ √ √ 

  

17. Mampu memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi secara efektif 
dan berdaya guna untuk pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di 
sekolah/madrasah 

 

√ √ √ 

  

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

 

√ √ √ 

  

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

 

√ √ √ 

  

20. Mampu melaksanakan penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam secara tepat, 

 
√ √ √ 
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serta mampu memanfaatkannya untuk 
keperluan pembelajaran. 

21. Mampu melaksanakan tindakan reflektif 
dan pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di sekolah/madrasah 

 

√ √ √ 

  

22. Mampu menerapkan langkah-langkah 
pengembangan keprofesian dan 
keilmuan secara berkelanjutan, mandiri 
dan kolektif melalui pengembangan diri 
dan pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam kerangka 
mewujudkan kinerja diri sebagai 
pendidik sejati. 

 

√ √ √ 

  

B. Kempetensi  Khusus/Pendukung 
§ Bidang Sikap dan tata nilai 

      

23. Meninternalisasikan nilai, norma, dan 
etika akademik 

√ √   √ √ 

24. Menunjukkan sikap bertanggung jawab 
atas pekerjaan di bidang keahlianya 
secara mandiri 

√ √   √ √ 

25. Menginternalisasikan semangat 
kemandirian, kejuangan dan 
kewirausahaan 

√ √   √ √ 

26. Menjunjung tinggi dan menginternalisasi 
nilai-nilai etika keislaman 

√ √   √ √ 

27. Bertanggung jawab sepenuhnya 
terhadap nilai-nilai akademik yaitu 
kejujuran,  kebebasan dan otonomi 
akademik yang diembannya. 

√ √   √ √ 

 ¡ Bidang Pengetahuan       
28. Menguasai pengetahuan dasar-dasar 

keislaman sebagai agama rahmatan lil 
‘alamin 

 
√ √ √ 

  

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

 
√ √ √ 

  

30. Menguasai langkah-langkah 
mengidentifikasi ragam upaya 
wirausaha yang bercirikan inovasi dan 
kemandirian yang berlandaskan etika 
Islam, keilmuan, profesional, lokal, 
nasional dan global. 

 

√ √ √ 

  

 ¡ Bidang Keterampilan       
31. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 
 

√ √ √ 
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pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara, dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

32. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil 
kajiannya dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi 

 

√ √ √ 

  

33. Mampu mengambil keputusan secara 
tepat, dalam konteks penjelasan masalah 
di bidang keahliannya berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data 

 

√ √ √ 

  

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

 

√ √ √ 

  

35. Mampu bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok 
melakukan supervise dan evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya 

 

√ √ √ 

  

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

 

√ √ √ 

  

37. Mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamanahkan, dan 
menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan mencegah plagiasi 

 

√ √ √ 

  

38. Mampu memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan  keilmuan  dan 
kemampuan kerja; 

 

√ √ √ 

  

39. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun 
tulisan dengan menggunakan bahasa 
Arab dan Inggris dalam perkembangan 
dunia akademik dan dunia kerja (dunia 
non akademik); 

 

√ √ √ 

  

40. Mampu membaca al-Qur’an 
berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu tajwid 
secara baik dan benar; 

 
√ √ √ 

  

41. Mampu menghafal al-Qur’an juz 30 (Juz 
Amma) 

 
√ √ √ 
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42. Mampu melaksanakan ibadah praktis 
dan bacaan do’anya dengan baik dan 
benar 

 
√ √ √ 

  

C. Kompetensi Umum/Lainnya 
§ Bidang Sikap dan tata nilai 

      

43. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
dan mampu menunjukkan sikap religius 

√ √   √ √ 

44. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalaam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika 

√ √   √ √ 

45. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan masyarakat, berbangsa, 
bernegara dan kemajuan peradaban 
berdasarkan pancasila 

√ √   √ √ 

46. Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta bertanggung jawab 
pada bangsa dan negara 

√ √   √ √ 

47. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama dan kepercayaan 
serta pendapat atau temuan rasional 
orang lain 

√ √   √ √ 

48. Bekerjasama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

√ √   √ √ 

49. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

√ √   √ √ 

 ¡ Bidang Pengetahuan       
50. Menguasai pengetahuan tentang filsafat 

pancasila, kewarganegaraan, wawasan 
kebangsaan (nasionalisme) dan 
globalisasi; 

 

√ √ √ 

  

51. Menguasai pengetahuan dan langkah-
langkah dalam menyampaikan gagasan 
ilmiah secara lisan dan tertulis dengan 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar dalam perkembangan 
dunia akademik dan dunia kerja (dunia 
non akademik) 

 

√ √ √ 

  

52. Menguasai pengetahuan dan langkah-
langkah berkomunikasi baik lisan maupun 
tulisan dengan menggunakan bahasa 
Arab dan Inggris dalam perkembangan 
dunia akademik dan dunia kerja (dunia 
non akademik); 

 

√ √ √ 

  

53. Menguasai pengetahuan dan langkah-
langkah dalam mengembangkan 

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

 ¡ Bidang Keterampilan       
54. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

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

 

√ √ √ 

  

55. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 
bermutu dan terukur. 

 
√ √ √ 

  

 

E. Bahan Kajian, Matakuliah dan Pembobotan sks 
a.  Bidang Sikap dan Tata Nilai  

NO 
PROFIL 
UTAMA 

LULUSAN 

CAPAIAN 
PEMBELAJARAN 

BAHAN KAJIAN/ 
PROGRAM 

MATA KULIAH/ 
KEGIATAN 

BOBO
T SKS 

A. Kompetensi Utama 
1. PENDIDIK 

mata 
pelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam 
pada 
SEKOLAH/M
ADRASAH 
(TK/RA, 
SD/MI, 
SMP/MTs, 
SMA/MA, 
SMK/MAK) 
yang 
berkepribadi
an baik, 
berpengetahu
an luas dan 
mutakhir 
dibidangnya 
serta 
bertanggungj
awab 
terhadap 

Menampilkan diri 
sebagai pribadi yang 
jujur, berakhlak mulia, 
dan teladan bagi 
peserta didik dan 
masyarakat; 

§ Dinul Islam 
§ Etika Profesi 

 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2. Menampilkan diri 
sebagai pribadi yang 
mantap, stabil, 
dewasa, arif dan 
berwibawa serta 
berkemampuan 
adaptasi secara baik 
di tempat tugas; 

§ Dinul Islam 
§ Etika Profesi 

 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

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

§ Dinul Islam 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Pluralisme 
§ Etika Profesi 
§ Esketisme 

Akademik 
 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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pelaksanaan 
tugas 
berlandaskan 
etika keilmuan 
dan profesi 

ekonomi; 

4. Menunjukkan etos 
kerja,  tanggung 
jawab, rasa bangga 
dan cinta menjadi 
pendidik, dan percaya 
diri; 

§ Dinul Islam 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Etika Profesi 
§ Esketisme 

Akademik 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5. Menunjukkan sikap 
bertanggungjawab 
atas pekerjaan di 
bidang pendidikan 
agama Islam secara 
mandiri. 

§ Dinul Islam 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Etika Profesi 
§ Esketisme 

Akademik 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6. Menginternalisasi 
semangat 
kemandirian, 
kejuangan dan 
kewirausahaan dalam 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam. 

§ Dinul Islam 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Kewirausahaan  
§ Etika Profesi 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 
§ Kewirausahaan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

B. Kompetensi Khusus/Pendukung 
7. Meninternalisasikan 

nilai, norma, dan etika 
akademik 

§ Dinul Islam 
§ Pancasila 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Etika akademik  

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

8. Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab 
atas pekerjaan di 
bidang keahlianya 
secara mandiri 

§ Dinul Islam 
§ Pancasila 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Etika profesi 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



	

Kurikulum	PAI	IAIN	SA	Gorontalo																																Page	41	of	87		

§ Kewarganegar
aan 

- 

9. Menginternalisasikan 
semangat 
kemandirian, 
kejuangan dan 
kewirausahaan 

§ Dinul Islam 
§ Pancasila 
§ Kewarganegaraa 
§ Kewirausahaan 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 
§ Kewirausahaan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10. Menjunjung tinggi dan 
menginternalisasi nilai-
nilai etika keislaman 

§ Dinul Islam 
§ Pancasila 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Etika profesi 
§ Esketisme 

Akademik 
 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

11. Bertanggung jawab 
sepenuhnya terhadap 
nilai-nilai akademik 
yaitu kejujuran,  
kebebasan dan 
otonomi akademik 
yang diembannya. 

§ Etika profesi 
§ Esketisme 

Akademik 
 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

C. Kompetensi Umum/Lainnya 
12. Bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa 
dan mampu 
menunjukkan sikap 
religius 

§ Dinul Islam 
 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

13. Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalaam 
menjalankan tugas 
berdasarkan agama, 
moral dan etika. 

§ Dinul Islam 
 

 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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14. Berkontribusi dalam 
peningkatan mutu 
kehidupan 
masyarakat, 
berbangsa, 
bernegara dan 
kemajuan peradaban 
berdasarkan 
pancasila. 

§ Dinul Islam 
§ Pancasila 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Sejarah 

Kebudayaan Islam 
 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

15. Berperan sebagai 
warga negara yang 
bangga dan cinta 
tanah air, memiliki 
nasionalisme serta 
bertanggung jawab 
pada bangsa dan 
negara 

§ Dinul Islam 
§ Pancasila 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Nasionalisme 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

16. Menghargai 
keanekaragaman 
budaya, pandangan, 
agama dan 
kepercayaan serta 
pendapat atau 
temuan rasional orang 
lain 

§ Dinul Islam 
§ Pancasila 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Multicultural 
 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

17. Bekerjasama dan 
memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat 
dan lingkungan 

§ Dinul Islam 
§ Pancasila 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Sosiologi 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 
§ Sosiologi 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

18. Taat hukum dan 
disiplin dalam 
kehidupan 
bermasyarakat dan 
bernegara 

§ Dinul Islam 
§ Pancasila 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Perundangan di 

Indonesia 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Pancasila 
§ Kewarganegar

aan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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b. Bidang Pengetahuan  

NO 
PROFIL 
UTAMA 

LULUSAN 

CAPAIAN 
PEMBELAJARAN 

BAHAN KAJIAN / 
PROGRAM 

MATA KULIAH/ 
KEGIATAN 

BOBO
T SKS 

A. Kompetensi Utama 
1. PENDIDIK 

mata 
pelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam 
pada 
SEKOLAH/M
ADRASAH 
(TK/RA, 
SD/MI, 
SMP/MTs, 
SMA/MA, 
SMK/MAK) 
yang 
berkepribadi
an baik, 
berpengetahu
an luas dan 
mutakhir 
dibidangnya 
serta 
bertanggungj
awab 
terhadap 
pelaksanaan 
tugas 
berlandaskan 
etika keilmuan 
dan profesi 

Menguasai berbagai 
konsep teoritis dan 
filosofis pendidikan 
umum dan Islam 
sebagai landasan dan 
kerangka acuan 
dalam pelaksanaan 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah 

§ Ilmu Pendidikan 
§ Filsafat Pendidikan 
§ Teori pendidkan 

Islam 
§ Teori Pendidikan 

Barat 
§ Sejarah 

Pendidikan 
§ Unsur esensial 

pendidikan 
 

§ Ilmu Pendidikan 
§ Filsafat  

Pendidikan  
§ Sejarah 

Pendidikan  

4 
 
4 
 
4 
 

2. Menguasai teori 
penelitian bidang 
Pendidikan Agama 
Islam dalam kerangka 
melakukan tindakan 
reflektif untuk 
peningkatan kualitas 
dan langkah-langkah 
inovatif dalam 
pembelajaran PAI di 
sekolah/madrasah 

§ Penelitian 
Pendidikan 
 
 

§ Penelitian 
Pendidikan 
Islam 

 

 
4 
 

3. Menguasai 
karakteristik peserta 
didik dari aspek fisik, 
spiritual, sosial, kultural, 
emosional dan 
intelektual untuk 
keperluan 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam di 

§ Psikologi 
perkembangan 
peserta didik (Usia 
dini dan Sekolah) 
 

§ Psikologi 
Perkembangan 
Peserta Didik  

 
2 



	

Kurikulum	PAI	IAIN	SA	Gorontalo																																Page	44	of	87		

sekolah/madrasah. 

4. Menguasai teori 
belajar dan prinsip-
prinsip pembelajaran 
yang mendidik dalam 
pelaksanaan 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah. 

§ Teori Belajar  
§ Ilmu Pendidikan 
§ Strategi 

Pembelajaran 
 

§ Ilmu Pendidikan 
Islam 

§ Strategi 
Pembelajaran 
PAI 

- 
 
4 
 
 
 

5.  Menguasai substansi 
materi, struktur, konsep 
dan pola pikir 
keilmuan  Pendidikan 
Agama Islam yang 
mencakup bidang 
keilmuan al-qur’an-
hadits, akidah-akhlak, 
ushul fikih-fikih, dan 
sejarah kebudayaan 
Islam 

§ Al-Qur’an-Hadits  
§ Akidah Akhlak 
§ Fiqih 
§ Sejarah 

Kebudayaan 
Islam 

§ Al-Qur’an-Al-
Hadits (20)  
o Tahrijul hadis   
o ulumul qur’an  
o ulumul hadits  
o Tafsir 

Tarbawi  
o Hadits 

Tarbawi  
 

§ Aqidah-Akhlak 
(16) 
o Ilmu Kalam   
o Akhlak-

Tasawuf  
o Perbandinga

n agama  
o Filsafat Islam  
 

§ Fiqih: (32) 
o Ushulul Fiqh    
o Masailul Fiqih   
o Tarikh Tasyri’  
o Maqaranatul 

Madzahib 
o Fiqih Ibadah   
o Ahwal  al- 

Syahsiyah  
o Muamalah 
o Siyasah dan 

Jinayah 
  

§ SKI  (16) 
o Sirah 

nabawiyah  
o Islam periode 

Klasik, 

 
4 
4 
4 
4 
4 
 
 
4 
4 
 
4 
4 
 
 
4 
4 
4 
 
4 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
4 
4 
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Pertengahan 
dan Modern  

o Islam di Asia 
Tenggara  

o PMDI 
6.  Menguasai teori 

pengembangan 
kurikulum, media dan 
sumber belajar, serta 
penilaian dan evaluasi  
mata pelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah. 

§ Kurikulum PAI di 
sekolah dan 
madrasah 

§ Pengembangan 
Perangkat 
Pembelajaran 
(SIlabus, RPP, RPA)  

 

§ Kurikulum PAI  
§ Desain 

Pembelajaran  
 

4 
 
4 
 

7.  Menguasai teori 
kewirausahaan dalam 
pendidikan dalam 
kerangka 
pengembangan 
pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam yang kreatif dan 
inovatif 

§ Spirit 
Kewirausahaan  

§ Kewirausahaan  
  

 

2 
 

8.  Menguasai teori 
kepemimpinan 
pendidikan untuk 
memposisikan dan 
mengembangkan 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah 
sebagai ibu dalam 
pelaksanaan 
pendidikan karakter 
di sekolah/madrasah. 

§ Kepemimpinan 
Pendidikan  

 

§ Kepemimpinan 
Pendidikan 

 
2 
 

B. Kompetensi Khusus/Pendukung 
9.  Menguasai 

pengetahuan dasar-
dasar keislaman 
sebagai agama 
rahmatan lil ‘alamin 

§ Dinul Islam 
 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  

- 
- 
- 
- 
- 
- 

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

§ Model integrasi-
interkoneksi ilmu 

§ Pendekatan 
dalam studi Islam 

§ Isu-isu dalam studi 

§ Metodologi 
studi Islam 

§ IAD 

 
2 
2 
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keilmuan; Islam 
§ Ilmu Alamiah 

Dasar 
11.  Menguasai langkah-

langkah 
mengidentifikasi 
ragam upaya 
wirausaha yang 
bercirikan inovasi dan 
kemandirian yang 
berlandaskan etika 
Islam, keilmuan, 
profesional, lokal, 
nasional dan global. 

§ Dinul Islam 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Gender Pluralisme 
§ Etika Profesi 
§ Globalisasi  
§ Kewirausahaan 
§ Isu-isu aktual 

dalam dalam 
kewirausahaa 

§ Al-Qur’an 
§ Al-Hadits 
§ Aqidah 
§ Akhlak 
§ Fiqih 
§ SKI  
§ Kewarganegar

aan 
§ Pendidikan 

Multikultural 
§ Pendidikan 

Gender 
Gender  

§ Kewirausahaan  
§ Isu-isu 

Pendidikan 
Agama  Islam 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
 
2 
- 
2 

C. Kompetensi Umum/Lainnya 
11.  Menguasai 

pengetahuan tentang 
filsafat pancasila, 
kewarganegaraan, 
wawasan kebangsaan 
(nasionalisme) dan 
globalisasi; 

§ Filsafat Pancasila 
§ Kewarganegaraa

n 
§ Modernisasi 

§ Kewarganegar
aan 
 

- 
 

12.  Menguasai 
pengetahuan dan 
langkah-langkah 
dalam menyampaikan 
gagasan ilmiah secara 
lisan dan tertulis 
dengan menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 
dalam perkembangan 
dunia akademik dan 
dunia kerja (dunia non 
akademik) 

§ Bahasa Indoensia 
yang baik dan 
benar 

§ Komunikasi yang 
efektif 

§ Bahasa 
Indonesia  

2 
 

13.  Menguasai 
pengetahuan dan 
langkah-langkah 
berkomunikasi baik 
lisan maupun tulisan 
dengan menggunakan 

§ Komunikasi 
§ Bahasa Arab 
§ Bahasa Inggris 

 

§ Bahasa Arab 
§ Bahasa Inggris 
 

4 
4 
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bahasa Arab dan 
Inggris dalam 
perkembangan dunia 
akademik dan dunia 
kerja (dunia non 
akademik); 

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

§ Logika  
§ Filsafat 
§ Statistik 
§ Sosiologi  
§ Antropologi 

 

• Logika  
• Filsafat 
• Statistik 

Pendidikan 
• Sosiologi -

Antropologi 

2 
- 
 
4 
 
2 
 

 

c. Bidang Keterampilan  

NO 
PROFIL 
UTAMA 

LULUSAN 

CAPAIAN 
PEMBELAJARAN 

BAHAN KAJIAN / 
PROGRAM 

MATA KULIAH/ 
KEGIATAN 

BOB
OT 
SKS 

A. Kompetensi Utama 
1. PENDIDIK 

mata 
pelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam 
pada 
SEKOLAH/MA
DRASAH 
(TK/RA, 
SD/MI, 
SMP/MTs, 
SMA/MA, 
SMK/MAK) 
yang 
berkepribadia
n baik, 
berpengetahu
an luas dan 

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

§ Kurikulum PAI di 
sekolah dan 
madrasah 

§ Problem kurikulum 
PAI 

§ Elemen kurikulum 
PAI di sekolah dan 
madrasah 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 
- 

2. Mampu melaksanakan 
pembelajaran yang 
mendidik pada 
Pendidikan Agama Islam 
di sekolah/madrasah 

§ Pendekatan 
pembelajaran PAI 

§ Strategi 
pembelajaran 

§ Metode 
pembelajaran  

§ Model 
Pembelajaran PAI 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 
- 

3. Mampu memanfaatkan § Media § Program - 
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mutakhir 
dibidangnya 
serta 
bertanggungja
wab terhadap 
pelaksanaan 
tugas 
berlandaskan 
etika keilmuan 
dan profesi 

teknologi informasi dan 
komunikasi secara efektif 
dan berdaya guna untuk 
pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam 
di sekolah/madrasah. 

pembelajaran 
konvensional dan 
ICT & web 

§ Pengembangan 
bahan dan 
seumber belajar 

 

Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

 
 
- 

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

§ Fasilitasi 
pengembangan 
potensi 
keagamaan  

§ Pengembangan 
rasa keagamaan 
di masyarakat 
 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 
- 

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

§ Praktik komunikasi 
efektif 
 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 
 

- 
 
 
- 

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

§ Pengembangan 
perangkat 
pembelajaran 

§ Langkah-langkah 
penilaian dan 
evaluasi  
 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 
- 

7.  Mampu melaksanakan 
tindakan reflektif dan 
pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam di 
sekolah/madrasah. 

§ Refleksi 
pembelajaran PAI 

§ Lesson studi 
pembelajaran 
micro 

§ Teknik Penilaian 
Authentic dalam 
Pembelajaran PAI  
 

§ Program 
Survai/Observ
asi lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 
- 
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8.  Mampu menerapkan 
langkah-langkah 
pengembangan 
keprofesian dan 
keilmuan secara 
berkelanjutan, mandiri 
dan kolektif melalui 
pengembangan diri dan 
pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dalam kerangka 
mewujudkan kinerja diri 
sebagai pendidik sejati. 

§ Penerapan etika 
profesi 

§ Pemanfaatan ICT 
dalam 
pembelajaran 

§ Peningkatan 
kinerja 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 
- 

B. Kompeten Khusus/Pendukung 
9.  Mampu mengkaji 

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

§ Studi kritis 
implementasi 
pembelajaran dan 
kebijakan  PAI  

§ Isu-isu aktual 
dalam pendidikan 
dan PAI 

§ Dinamika Ilmu 
pengetahuan, 
teknologi dan seni 
 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 
 

- 
 
 
- 

10.  Mampu menyusun 
deskripsi saintifik, hasil 
kajiannya dalam bentuk 
skripsi atau laporan 
tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi 

§ Praktek penulisan 
skripsi 

§ Praktek penulisan 
laporan penelitian  

§ Praktek penulisan 
survey/observasi 
atau magang 

§ Program 
Survai / 
Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 
- 

11.  Mampu mengambil 
keputusan secara tepat, 
dalam konteks 
penjelasan masalah di 
bidang keahliannya 
berdasarkan hasil 
analisis informasi dan 
data. 

§ Evaluasi 
Pembelajaran  

 

§ Evaluasi 
Pembelajaran 

- 

12.  Mampu memelihara dan 
mengembangkan 

§ Komunikasi dalam 
pendidikan 

§ Program 
Survai 

- 
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jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega 
dan sejawat baik di 
dalam maupun di luar 
lembaganya 

§ Membangun 
kepercayaan dan 
jaringan sesame 
kolega. 
 

/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

 
- 

13.  Mampu 
bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja 
kelompok melakukan 
supervise dan evaluasi 
terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang 
ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di 
bawah 
tanggungjawabnya 

§ Evaluasi 
Pembelajaran  

 

§ Evaluasi 
Pembelajaran 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
- 
 
 
- 

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

§ Self evaluation 
untuk 
pengembangan 
profesi 
 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 
- 

15.  Mampu 
mendokumentasikan, 
menyimpan, 
mengamanahkan, dan 
menemukan kembali 
data untuk menjamin 
kesahihan mencegah 
plagiasi 

§ Penggunaan 
bahasa Indoensia 
yang baik dan 
benar. 

§ Tata cara 
penulisan artikel 
ilmiah 
 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 
- 

16.  Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi dan 
komunikasi untuk 
pengembangan  
keilmuan  dan 
kemampuan kerja; 

§ Pemanfaatan ICT 
dalam 
pembelajaran PAI 

§ Pengembangan 
ICT untuk PAI 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

- 
 
 

- 

17.  Mampu berkomunikasi 
baik lisan maupun tulisan 
dengan menggunakan 
bahasa Arab dan 
Inggris dalam 
perkembangan dunia 

§ Praktik bahasa 
Arab 

§ Praktik bahasa 
Inggris 
 

§ Program 
Survai 
/Observasi 
lapangan 

§ Tugas 
Terstuktur 

- 
 
 
- 
 
- 
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akademik dan dunia 
kerja (dunia non 
akademik); 

dalam 
matakuliah 

§ Unjuk kerja 
membaca Al-
Qur’an 

18.  Mampu membaca al-
Qur’an berdasarkan 
ilmu qira’at dan ilmu 
tajwid secara baik dan 
benar; 

§ Ilmu tajwid 
§ Praktik membaca 

al-Qur’an secara 
tartil 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

§ Unjuk kerja 
menghafal Al-
Qur’an 

- 
 
- 

19.  Mampu menghafal al-
Qur’an juz 30 (Juz 
Amma) 

§ Praktik menghafal 
juz amma (juz 30) 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

§ Unjuk kerja 
menghafal Al-
Qur’an 

- 
 
- 

20.  Mampu melaksanakan 
ibadah praktis dan 
bacaan do’anya 
dengan baik dan benar. 

§ Praktek ibadah 
praktis  

 

§ Tugas 
Terstuktur 
dalam 
matakuliah 

§ Unjuk kerja 
Ibdah Praktis 

- 
 
- 

C. Kompetensi Umum/Lainnya 
21.  Mampu menerapkan 

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

§ Logika Pendidikan 
§ Filsafat Ilmu 
 

§ Logika  
§ Filsafat Ilmu 

 

- 
2 
 

22.  Mampu menunjukkan 
kinerja mandiri, bermutu 
dan terukur. 

§ Praktek 
Pembelajaran PAI 

§ Praktek Penelitian 
PAI 

§ Praktek 
mengembangkan 
perangkat 
pembelajaran 

§ Praktek 
Lapangan 
Persekolahan -
PLP/Magang  

§ KKN 
§ Skripsi 

 
 

4 
4 
6 
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Catatan:  
¡ Berdasarkan table tersebut, jika kita pilah presentase matakuliah kompetensi utama prodi yang 

berorientasi pada pencapaian kompetensi pedagogic (teaching skills) dan professional (konten) dapat 
disajikan sebagai berikut. 
a) Kompetensi pedagogic (teaching skills) bobot sks sebanyak 30 sks (40%) 
b) Kompetensi professional (konten) bobot sks sebanyak 80 sks (70%) 
c) Total bobot sks Jurusan/Prodi PAI sebanyak 150 sks dari (144-160 sks). 
d) Dengan demikian, matakuliah kompetensi umum jurusan/prodi PAI kesepakatan program studi sejenis 

adalah sebesar 108 SKS sedangkan kompetensi penciri institusi adalah 40 SKS. 
¡ Uraian secara rinci sebagai berikut. 

 

F. Struktur Kurikulum Berdasarkan Komponen Kompetensi 
 

1. Matakuliah ”Inti Umum” (PTKI)  (sebaiknya disepakati oleh Rektor/Ketua) 

No. 
Kode 

Matakuliah 
Nama Matakuliah Sks 

1 PTKI-2-1 Pancasila   &  Kewarganegaraan 2 
2 PTKI-2-3 Bahasa Indonesia 2 
3 PTKI-2-4 Bahasa Arab 4 
4 PTKI-2-5 Bahasa Inggris 4 
5 PTKI-2-6 Al-Quran/Al-Hadis 2 
6 PTKI-2-7 Ushul Fiqh/ Fiqh 2 
7 PTKI-2-8 Tauhid &  Akhlak-Tasawuf 2 

Jumlah 18 
 

2. Matakuliah ”Institusional Umum” (PTKI  -- UIN xxxx) (sebaiknya disepakati oleh Rektor/Ketua 
setempat) 

No. 
Kode 

Matakulia
h 

Nama Matakuliah Sks 

1 UINSK-2-1 Pengantar Studi Islam 2 
2 UINSK-2-2 Islam dan Budaya Lokal 2 
3 UINSK-2-3 Filsafat Ilmu 2 

Jumlah 6 
 

3. Matakuliah ”Inti Khusus” Utama (PS PAI -- PTKI)    (disepakati oleh prodi sejenis à ASPRO) 

No. Kode Matakuliah Nama Matakuliah Sks 

1 PAIPTKI-2-1 Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah 3 
2 PAIPTKI-4-2 Ulumul Qur’an  3 
3 PAIPTKI-4-3 Ulumul Hadis 3 

4 
PAIPTKI-4-4 Tafsir dan Hadis 3 

 
5 PAIPTKI-2-5 Pembelajaran Aqidah Akhlaq di Madrasah 3 
6 PAIPTKI-2-6 lmu Kalam  (di dalamnya ada aqidah akhlak) 3 
7 PAIPTKI-2-7 Akhlak-Tasawuf  3 
8 PAIPTKI-2-8 Studi Agama-Agama/ Perbandingan agama  3 
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9 PAIPTKI-2-10 Pembelajaran Fiqh di Madrasah 3 
10 PAIPTKI-2-11 Ushulul Fiqh  3 
11 PAIPTKI-2-12 Fiqih Kontemporer 3 
12 PAIPTKI-4-15 Fiqih Ibadah  dan Muamalah 3 
13 PAIPTKI-2-16 Fiqhi Munaqahat dan Mawaris 3 
14 PAIPTKI-4-17 Fiqih Siyasah dan Jinayah 3 
15 PAIPTKI-2-18 Pembelajaran SKI di Madrasah 3 
16 PAIPTKI-4-19 Sejarah Islam, Klasik, dan Pertengahan 3 
17 PAIPTKI-2-20 Sejarah Islam Modern 3 
18 PAIPTKI-2-21 Sejarah Islam  di Indonesia 3 
19 PAIPTKI-4-22 Pembelajaran PAI  di Sekolah 6 
20 PAIPTKI-4-23 Pengembangan Evaluasi PAI 3 
21  Teknik Penilaian Authentik Pembelajaran PAI 4 
21 PAIPTKI-4-25 Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI 3 
  Desain  Pembelajaran berbasis ITC & Web 4 

22 PAIPTKI-4-26 Strategi Pembelajaran PAI 3 
23 PAIPTKI-4-27 Magang  (Obs., Micro Teaching/ PPL I) 4 
24 PAIPTKI-6-28 PPL II – KKN 6 
25 PAIPTKI-6-29 Skripsi 6 

Jumlah 88 
Catatan: Sinkronisa
si dan finalisasi  deskripsi dan silabi mata kuliah inti PAI sesuai dengan standar Nasional di Aceh, Bukit 
Tinggi 
Juli – Agustus 2015 

4.  Matakuliah ”Inti Khusus” Pendukung (PS PAI  --  Fakultas xxxx) (Rumusan Fakultas xxx) 

No. 
Kode 

Matakuliah 
Nama Matakuliah Sks 

1 FITK-4-1 Ilmu Pendidikan 4 
2 FITK-4-2 Filsafat Pendidikan 4 
3 FITK-4-3 Psikologi Pendidikan 2 
4 FITK-4-4 Administrasi Pendidikan 4 
5 FITK-4-5 Sejarah Pendidikan 3 
6 FITK-4-6 Pengembangan Kurikulum 3 
7 FITK-4-7 Psikologi Perkembangan Peserta Didik 5 

Jumlah 25 
 

5.  Matakuliah ”Inti Khusus” Lainnya (PS PAI  -- Jurusan PAI  Fxxxxx) (Rumusan jur di Fakultas xxx) 

No. 
Kode 

Matakuliah 
Nama Matakuliah Sks 

1 PAIFITKSK-4-1 Statistik Pendidikan 4 
2 PAIFITKSK-4-2 Metodologi Penelitian  4 
3 PAIFITKSK-2-3 Pengembangan Profesi Guru 2 
4 PAIFITKSK-2-4 Bimbingan Konseling 2 
5 PAIFITKSK-2-5 Antropologi-Sosiologi Pendidikan 2 
6 PAIFITKSK-4-6 Qiratul Kutub 2 
7 PAIFITKSK-4-7 Reading teks 2 
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8 PAIFITKSK-0-8 Seminar Proposal 0 
Jumlah 18 

 
6.  Matakuliah ”Institusional Khusus” (PS PAI – PTKI UIN xxxx) (rumusan PAI setempat) 

No. 
Kode 

Matakuliah 
Nama Matakuliah Sks 

1 PAISK-2-1 Demografi Pendidikan* 2 
2 PAISK-2-2 Kepemimpinan Dalam Pendidikan*)  2 
3 PAISK-2-3 Penelitian Tindakan Kelas*) 2 

4 
PAISK-2-4 Pengembangan budaya dan Seni dalam 

PAI*) 
2 

5 PAISK-2-5 Isu-isu Aktual dalam Pendidikan & PAI *) 2 
6 PAISK-2-6 Pendidikan Multikultural*) 2 

7 
PAISK-2-7 Pengelolaan Perpustakaan 

Sekolah/Madrasah*) 
2 

8 PAISK-2-8 Kewirausahaan dalam pendidikan*) 2 
9 PAISK-2-9 Pembelajaran PAI untuk Difable*) 2 
10 PAISK-2-10 Pendidikan SoftSkill *) 2 

Jumlah*) 20 
*) wajib di pilih 10 sks 

  Total beban SKS: 18+6+88+20+18+10=160 SKS 
 
 

G. Sebaran Mata kuliah Tiap Semester 
 

 
Semester - 1 SKS 
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan  3 
Ilmu Pendidikan  2 
Bahasa Indonesia  2 
Bahasa Arab 2 
Bahasa Inggris 2 
Al-Quran/Hadis  2 
Filsafat Ilmu  2 
Fiqih/Ushul Fiqih 2 
Ilmu Kalam 2 
  
JLH SKS 19 

 
 
 

Semester - 2 SKS 
ICT 2 
Pengembangan Profesi Guru 2 
Administrasi Pendidikan 2 
Qiratul Kutub-1 2 
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Reading Text -1 2 
Hadis Tarbawi  3 
Filsafat Pendidikan Islam  2 
Psikologi Pendidikan 2 
Teori Belajar & pembelajaran 3 
Islam & Budaya Lokal 2 
JLH SKS 22 

 
 

Semester - 3 SKS 
Metode Penulisan Karya Ilmiah  3 
Teknologi Pendidikan  2 
Desain Perangkat  Pembelajaran PAI  2 
Qiratul Kutub-2 2 
Reading Text -2 2 
Tafsir Tarbawi  3 
Pembelajaran PAI di Sekolah 3 
Psikologi Perkembangan Peserta Didik 3 
PLP-1 1 
Akhlak Tasauf 2 
JLH SKS 23 

 
 
 

Semester - 4 SKS 
Statistik Pendidikan 3 
Pengembangan Evaluasi Pendidikan 2 
Metode dan Strategi Pembelajaran PAI 3 
Pengembangan Inovasi  Kurikulum PAI 3 
Pembelajaran Fiqih  3 
 Pembelajaran Al-Quran Hadits 3 
Pembelajaran Aqidah Akhlak  3 
Teknik dan Laboratorium Bimbingan Konseling 3 
  
  
JLH SKS 23 

 
 

Semester - 5 SKS 
Ilmu Jiwa belajar  2 
Teknik Penilaian Authentik Pembelajaran PAI 3 
Pembelajaran SKI  3 
Fiqih Ibadah & Muamalah 3 
Ulumul Qur'an 3 
Penelitian Tindakan Kelas 3 
Micro Teaching 3 
Metodologi Studi Islam  2 
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JLH SKS 22 
  

 
 
 
 
 

Semester - 6 SKS 
Seminar Proposal Skripsi 0 
Antropologi-Sosiologi Pendidikan Islam  3 
Sirah Nabawiyah   3 
Fiqih Kontemporer 3 
Ulumul Hadis  3 
Studi Agama-Agama/ Perbandingan agama  3 
Isu-Isu Aktual PAI & Budi Pekerti 2 
Pengembangan Media dan Sumber Belajar 
PAI 

3 

PLP-2 4 
  
JLH SKS 24 

 
 

Semester - 7 SKS 
KKS-BKK  4 
UJIAN KOMPREHENSIF  4 
UJIAN SKRIPSI 6 
Pendidikan SoftSkill 1 
  
JLH SKS 15 

 
 

Total SKS yang berjumlah 150 SKS yang di tempuh selama  7 s.d  8 Semester dengan 
komposisi penyebarasan mata kuliah   :  
 
Mata Kuliah Umum & Institute   = 26 SKS      ( 17 %)* 
Mata Kuliah FAKULTAS   = 26 SKS      ( 17 %) 
Mata Kuliah JURUSAN   = 98 SKS      ( 65 %) 
 
 
* MKWU dan MKWI  90 sebagian besar merupakan mata kuliah dasar pendukung 

kelompok mata kuliah Inti berbasis Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). 
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Bagian 4  
PENUTUP 

Demikian Kurikulum disusun sebagai bagian dari upaya sungguh-sungguh dan terencana 
melahirkan calon pendidik Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti yang Profesional, 
Modern dan berkarakter. Semoga. Amin Yaa rabbal Alamiin 

 
 
 
 
Gorontalo,   Nov 2015  
 
Penyusun 
 
RU 
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