KATA PENGANTAR
Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq, inayah, karunia dan hidayah Allah SWT, Tim
Pengembang Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dapat
menyelesaikan penyusunan kurikulum berbasis KKNI. Penyusunan kurikulum ini
menjadi salah satu bentuk pengembangan program studi untuk senantiasa lebih baik,
unggul, dan berkualitas sebagaimana visi prodi Magister PAI, yakni Menjadi program
studi yang unggul, adaptif, inovatif dalam pengkajian dan pengembangan Pendidikan
Agama Islam di kawasan global pada tahun 2030
Pengembangan kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Berbasis
KKNI ini merupakan hasil akumulasi dari pembahasan-pembahasan yang telah
disepakati dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan secara Nasional, baik
workshop, seminar mau pun lokakarya. Dan selanjutnya pihak prodi melakukan
analisis serta refleksi mengenai kinerja dan segala perangkat yang ada di Program
Studi Magister PAI. Kurikulum ini disusun berdasarkan penjabaran kondisi objektif
yang sangat berguna untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengembangkan
kualitas serta performance Program Studi Magister PAI serta berguna pula bagi
penilaian ke depan.
Dengan demikian, implementasi pengembangan kurikulum ini adalah awal
suatu proses pengembangan dan penjaminan mutu (quality insurance). Lebih lanjut,
hal ini menjadi suatu kegiatan yang sangat penting sehingga disebut sebagai salah
satu kegiatan utama dalam sektor pendidikan tinggi, khususnya di bidang pendidikan
dan keguruan Islam.
Akhirnya kami sangat yakin, Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi Magister
Pendidikan Agama Islam dan sudah dikembangkan dalam bentuk silabus dapat
dijadikan pedoman oleh mahasiswa dalam menentukan studinya, serta dapat
menjawab beberapa persoalan yang selama ini terjadi terkait dengan mutu lulusan di
masyarakat, serta silabus ini diharapkan dapat menjadi rujukan resmi bagi pengelola
akademik dan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah.
Namun demikian Kami pun menyadari bahwa Kurikulum Berbasis KKNI Program
Studi Magister PAI ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu ke depannya
kurikulum ini dapat dikembangkan dan direvisi untuk diperoleh kurikulum yang lebih
baik lagi. Untuk itu kepada semua pihak kami mengharapkan saran dan kritiknya dan
kepada Tim yang telah membantu terbitnya silabus ini diucapkan terima kasih.
Ketua Prodi Magister Pendidikan Agama Islam

Dr. Amir Rusdi, M.Pd
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PROFIL PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Sejarah Prodi Magister Pendidikan Agama Islam
Sejak dibukanya Program FITK di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada
tahun 1982 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1983, setiap tahun
IAIN Raden Fatah mengirimkan dosen-dosennya untuk mengikuti program S2 dan
S3 di dua lembaga tersebut. Setelah beberapa orang dosen menyelesaikan
program S3 (Doktor) dan kembali bertugas di IAIN Raden Fatah, timbul keinginan
dan gagasan pimpinan IAIN Raden Fatah untuk menata dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan akademik yang dapa meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia
(SDM) lulusan, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam melaksanakan
pengabdian ditengah masyarakat.
Peningkatan mutu tersebut membutuhkan kuantitas dan kualitas dosen
berpendidikan S2 dan S3 yang cukup. Diyakini bahwa hal ini dapat dilakukan
apabila IAIN Raden Fatah membuka program pendidikan S2, untuk membuka
kesempatan yang luas bagi dosen-dosen dan alumni untuk meningkatkan
kualifikasi kesarjanaan mereka. Gagasan ini diagendakan dalam siding Senat IAIN
Raden Fatah pada tahun1996 dan disetujui serta didukung sepenuhnya oleh para
anggota senat. Melalui sidang tersebut Senat Institut menugaskan Rektor untuk
menyusun proposal pendirian Program FITK IAIN Raden Fatah.
Pada Temu alumni S3 Program FITK IAIN Syarif Hidayatullah dan Peringatan
70 tahun Prof.Dr.Harun Nasution (Direktur FITK IAIN Syarif Hidayatullah) pada
tahun1996, Harun Nasution dalam sambutannya menyatakan bahwa AIN Raden
Fatah telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program S2. Kemudian
pada kesempatan lain, Prof. Dr. Jalaluddindan , Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A,.
mengadakan konsultasi dengan Prof. Dr.Harun Nasution. Dalam konsultasi
tersebut, ia mengulangi pernyataannya bahwa IAIN Raden Fatah sudah boleh
membuka program S.2 dan menyarankan agar segera diusulkan, sehingga dalam
waktu yang tidak terlalu lama program tersebut sudah berjalan. Ia juga menyatakan
kesediaannya untuk turut memperjuangkan usulan tersebut.
Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Prof. Dr. Jalaluddin sebagai
pembantu Rektor I meminta Dr.J.Suyuthi Pulungan menyusun proposal Pendirian
Program FITK S2. Setelah Proposal yang disusun dikoreksi dan
disempurnakan oleh Prof. Dr.H. Jalaluddin, pada tahun 1997 dikirimkan ke
Departemen Agama bersamaan dengan proposal pembukaan Fakultas Adab dan
Fakultas Dakwah. Usul pembukaan S2 tidak mendapat jawaban dari pihak
Departemen Agama dan karena berbagai kendala, IAIN Raden Fatah juga
mendiamkannya.
Pada tahun 1999 setelah Prof.Dr.H.Jalaluddin terpilih menjadi Rektor
menggantikan Drs.H.Moh. Said,M.A,. keinginan membuka program S2
dimunculkan kembali. Untuk itu, ia meminta Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A,. agar
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menyempurnakan proposal yang sudah ada dan menyesuaikannya dengan buku
“Pedoman Penyusunan Porto folio Program Studi FITK Tahun 1998”. Kemudian
tahun 1999 proposal tersebut dikirimkan kembalike Departemen Agama. Pihak
Departemen Agama menginformasikan agar proposal tersebut dilengkapi lagi,
seperti susunan panitia pembukaan, rencana personil pengelola dan rekomendasi
gubernur serta MOU kerjasama dengan Universitas Sriwijaya (UNSRI).
Untuk memantapkan penyempurnaan proposal tersebut, dibentuk panitia
persiapan pembukaan program FITK S2 Magister Agama oleh Rektor IAIN Raden
Fatah melalui Keputusan Rektor nomor XCVI tahun 1999 tanggal 09 November
1999 yang dipimpin oleh Dr. J. Suyuthi Pulungan, MAsebagai Ketua
dan
Drs.M.Sirozi,M.A.Ph.D,. sebagai Sekretaris. Panitia tersebut diberi tugas utama
untuk menyempurnakan proposal yang telah ada.
Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut maka panitia melakukan
beberapa kegiatan. Pertama, survey calon mahasiswa, survey pengguna lulusan,
dan survey tanggapan para pakar tentang rencana pembukaan program S2.
Survey dikelola oleh Drs. Ahmad Zainal (Kepala Pusat Penelitian) dan Drs. Zulkifli,
MA (Dekan Fakultas Adab). Kedua, melaksanakan Serasehan dengan
mengundang para pakar dan praktisi pada tanggal 6 Desember 1999. Ketiga,
mengupayakan rekomendasi dukungan dari berbagai instansi, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan dan
WaliKota madya Palembang. Keempat, mengupayakan kerjasama dengan
UNSRI yang diwujudkan dalam bentuk MOU. Kelima, pengadaan buku
perpustakaan.
Semua
kegiatan
tersebut
dilakukan
dalam
rangka
melengkapi/menyempurnakan proposal.
Kemudian untuk memperkuat bagi analasan pembukaan program pada
proposal dilakukan penajaman yang meliputi kebutuhan akan tenaga pengajar
berkualifikasi FITK, antisipasi kebutuhan SDM yang berkualitas didaerah pada era
otonomisasi, mendukung misi IAIN Raden Fatah, yaitu menjadikannya sebagai
research university dan centre for excellence dalam ilmu-ilmu keIslaman untuk
Sumatera Selatan khususnya dan besarnya minat para dosen dan alumni di
wilayah ini untuk studi pasca S1. Semua aspek penajaman alasan tersebut
dilengkapi dengan data pendukung hasil survei.
Atas kerjasama dan dukungan yang baik dari semua personil panitia,
penyempurnaan proposal dapat diselesaikan sesuai rencana. Kemudian proposal
tersebut dikirim ke Departemen Agama melalui surat Rektor Nomor
IN/4/1.2/KP.07.6/111/2000 tanggal 27 Januari 2000. Pihak Departemen Agama
dalam hal ini Dirjen Binbaga Islam menjawab, agar proposal dipresentasikan
didepan Tim Guru Besar Departemen Agama. Presentasi dilaksanakan pada hari
Rabu tanggal 10 Mei 2000. Tim presentasi IAIN Raden Fatah berjumlah 7 orang
yaitu semua dosen yang berkualifikasi doktor yakni: Prof. Dr. Jalaluddin,. Prof. Dr.
Wardini Ahmad,. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A,. Dr.Aflatun Muchtar,M.A,.
Dr.Cholidi Zainuddin dan Drs. M. Sirozi, M., A., Ph.D. Juga hadir mantan Rektor
IAIN Raden Fatah yaitu Drs. Moh. Said,M.A. Dalam acara presentasi tersebut Tim
Guru Besar Departemen Agama menyarankan agar proposal disempurnakan.
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Pada proses selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2000 Tim Guru Besar
Departemen Agama bertemu kembali dengan Rektor bersama ketua dan
sekretaris panitia di Departemen Agama untuk mendiskusikan proposal yang
sudah disempurnakan tersebut. Sebagai follow up dari pertemuan tersebut maka
pada tanggal 2-3 Agustus 2000 Departemen Agama mengirimkan Tim Visitasi
yang terdiri dari Prof.Dr.Mastuhu,M.Ed., Prof.Dr. Yuhara Sukra dan Dr. Muharam
Marzuki ke IAIN Raden Fatah. Misi utama tim tersebut adalah untuk mencocokkan
data dan informasi yang tercantum dalam proposal dengan kenyataan di
lapangan.
Mengacu pada hasil visitasi,melalui laporan tertanggal 3 Agustus 2000, tim
menyetujui IAIN Raden Fatah membuka Program FITK S2 mulai tahun 2000. Tim
menilai bahwa dari segi tenaga dosen, prasarana dan sarana belajar mengajar
serta buku-buku perpustakaan serta SDM pengelola IAIN Raden Fatah sudah
siap. Tim juga menyetujui usul program studi yang akan diselenggarakan, yaitu
program studi Ilmu Pendidikan Islam dengan tiga konsentrasi keahlian meliputi
Pemikiran, Metodologi dan Manajemen. Tim juga merekomendasikan kepada
Dirjen Binbaga Departemen Agama agar segera mengeluarkan izin pembukaan
PPs IAIN Raden Fatah. Untuk menyikapi hasil penilaian dan saran tim visitasi
tersebut, Rektor IAIN Raden Fatah melaksanakan sidang Senat IAIN pada tanggal
16 Agustus 2000 untuk memilih calon Direktur PPs IAIN Raden Fatah. Dalam
sidang tersebut secara aklamasi disetujui bahwa M.Sirozi, Ph.D,. sebagai calon
Direktur PPs IAIN Raden Fatah. Pemantapan tahap akhir tentang zin pembukaan
PPs IAIN Raden Fatah dilakukan dalam pertemuan calon direktur dengan Dirjen
Binbaga Islam, Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam bersama staf di
Departemen pada tanggal 25 Agustus 2000. Dalam pertemuan tersebut
dinyatakan bahwa Departemen Agama akan segera mengeluarkan izin
pembukaan PPs IAIN Raden Fatah pada tahun 2000.
Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen
Binbaga Islam nomor:E/175/2000 tentang Penyelenggaraan Program FITK
Magister Agama (S2) IAIN Raden Fatah. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut,
maka dilakukan penerimaan mahasiswa perdana melalui kegiatan pendaftaran
calon mahasiswa baru pada tanggal 1 s.d 16 September 2000, seleksi peserta
pada tanggal 20-21 September 20-21 September 2000. Selanjutnya peresmian
pendirian PPs IAIN Raden Fatah diawali dengan kegiatan perdana dalam bentuk
acara kuliah iftitah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Husni Rahim yang pada saat
itu menjabat sebagai Dirjen Binbaga Islam. Kegiatan kuliah iftitah ini dilaksanakan
tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2000 dan dihadiri oleh 26 orang mahasiswa baru
PPs UIN Raden Fatah.
Pada perkembangan berikutnya, setelah memasuki tahun ketiga,yakni tahun
akademik 2003-2004 dan Program FITK IAIN Raden Fatah mulai meluluskan
sarjana magister, ditambah dengan semakin meningkatnya keinginan dosendosen IAIN Raden Fatah sendiri untuk meneruskan kuliah ke jenjang S2, terutama
bagi para dosen yang berlatar belakang non kependidikan, maka mulai periode
Juni 2003 Program FITK IAIN Raden Fatah menambah dua program studi baru
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yaitu, Program Studi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Tata Negara,
Ekonomi Syari’ah dan Peradilan Agama dengan SK Dirjen Pendis Nomor:
DJ.II/176/2004 tanggal 18 Juni 2004. Sedangkan Program Studi Sejarah
Peradaban Islam dengan konsentrasi Islam Indonesia, Tafsir Hadis, dan Politik
Islam berdasarkan SK Nomor DJ.II/382/2004 tanggal 21 Oktober 2004.
Pada tahun 2013, melalui SK Dirjen Pendis Nomor:2255, tanggal 19 Agustus
Tahun 2013, program studi (S2) pada Program FITK IAIN Raden Fatah
mengalami perubahan terdiri dari: Program Studi Pendidikan Agama Islam,
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Ilmual-Quran dan
Tafsir, Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara dan Program Studi Ekonomi Syariah. Semula hanya terdiri dari tiga
program studi yaitu Ilmu Pendidikan Islam (IPI), Hukum Islam (HI) dan Sejarah
Peradaban Islam (SPI). Dengan memperluas program studi dan konsentrasi baru
tersebut menambah kajian keIslaman dalam rangka merespon kebutuhan dan
tuntutan masyarakat.
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang No. 275
tahun 2017 tertanggal 26 Mei 2017 tentang
Pengalihan/ Pemindahan
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Magister (S2) dari
Program FITK UIN Raden Fatah ke Fakultas, maka sejak tanggal tersebut
Program Magister yang linear dengan S-1 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Manajemen Pendidikan
Islam (MPI) mulai beralih Pengelolaan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Fatah Palembang.
B. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Magister Pendidikan Agama Islam
1. Visi
“Menjadi program studi yang unggul, adaptif, inovatif dalam pengkajian dan
pengembangan Pendidikan Agama Islam di kawasan global pada tahun 2030.”
2. Misi
a. Menyelenggarakan penelitian Pendidikan Agama Islam yang unggul
berbasis IPTEK dan kebutuhan masyarakat.
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis hasil
penelitian.
c. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil
penelitian dan kebutuhan masyarakat.
d. Mengembangkan jaringan/kemitraan berbasis hasil penelitian dan
kebutuhan masyarakat dengan perguruan tinggi di dalam maupun luar
negeri dan stakeholder.
e. Menghasilkan karya-karya baru baik di bidang metodologi dan teknologi.
3. Tujuan
Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam FITK UIN Raden Fatah
bertujuan menghasilkan SDM yang ahli dalam ilmu pendidikan Islam yang
mampu memikirkan pengembangan dan pembaharuan dalam bidang tersebut
Kurikulum Berbasis KKNI Magister PAI FITK UIN Raden Fatah Palembang

4

serta dapat berperan sebagai pendidik, pemikir, peneliti, dan pembimbing yang
berwawasan luas, berpikir obyektif, kritis, inovatif, inklusif, dan berakhlak mulia.
C. Struktur Organisasi Prodi Magister Pendidikan Agama Islam
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D. Tenaga Pengajar
No

Nama Dosen
Tetap

NIDN

Jabatan
Akademik

Pendidikan

Bidang
Keahlian

1

Dr. Fitri
Oviyanti, M.
Ag

2004017901

Lektor
Kepala

Magister
Pendidikan
Islam

Pendidikan
Agama Islam

Doktor
Pendidikan
Agama
Islam
2

Dr. Musnur
Hery, M. Ag

2027116901

Lektor
Kepala

Magister
Studi Islam
Doktor
Studi Islam

3

2023037601
Dr. Fajri
Ismail, M.Pd.I

Lektor
Kepala

Magister
Studi Islam

Pendidikan
Agama Islam,
dan
Pengkajian
Islam
Metodologi
Penelitian

Doktor
Studi Islam
4

Dr. Karoma,
M.Pd

2022096301

Lektor
Kepala

Magister
Teknologi
Pendidikan

Perencanaan
Pembelajaran

Doktor
Teknologi
Pendidikan
5

Dr. Helen
Sabera Adib,
M.Pd.I

2004017901

Asisten
Ahli

Magister
Ilmu
Pendidikan
Islam

Metodologi
Penelitian,
dan Evaluasi
Pendidikan

Doktor
Evaluasi
Pendidikan
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6

Dr. Nurlaila,
M. Pd.I

2029107301

Lektor

Magister
Ilmu
Pendidikan
Islam

Pendidikan
Agama Islam

Doktor
Pendidikan
Agama
Islam
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STRUKTUR KURIKULUM

A. Profil Lulusan
Profil lulusan adalah kemampuan yang diharapkan dapat dilakukan oleh
lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja.Adapun profil lulusan program
studi Magister Pendidikan Agama Islam diuraikan pada tabel berikut ini:
No

Profil Lulusan

Deskriptor

1

Akademisi

Magister pendidikan yang memiliki keahlian,
penguasaan pengetahuan, dan kemampuan
manajerial sebagai akademisi dalam bidang
pendidikan agama Islam berlandaskan ajaran
dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.

2

Peneliti

Magister
pendidikan
yang
memiliki
kemampuan merencanakan, melaksanakan
dan mempublikasikan serta mengelola hasil
penelitian dalam bidang pendidikan agama
Islam sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan mutakhir berlandasakan ajaran
dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian

3

Konsultan

Magister
pendidikan
yang
memiliki
kemampuan menganalisis dan memecahkan
problematika pendidikan agama Islam
berlandaskan ajaran dan etika keislaman,
keilmuan, da keahlian.

B. Deskripsi Level 8 (S2)
Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya bangsa Indonesia, maka
implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang
dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses
yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi
terhadap masyarakat dan lingkungannya.
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama
serta pendapat/temuan original orang lain.
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f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
No
Deskripsi Generik
Deskripsi Spesifik
1

Paragraf 1:

2

Paragraf 2:

1) Mampu mengembangkan pengetahuan dan
teknologi dalam bidang Ilmu Pendidikan
Mampu mengembangkan
Agama Islam atau praktek profesionalnya
pengetahuan, teknologi,
melalui riset, dan menghasilkan karya inovatif
dan/atau seni di dalam bidang
dan teruji.
keilmuannya atau praktek
2) Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
profesionalnya melalui riset
teknologi informasi dalam meningkatkan
hingga mneghasilkan karya
kualitas dan menyelesaikan berbagai masalah
inovatif dan teruji.
pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Mampu memecahkan
permasalahan ilmi
pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni di dalam bidang
keilmuannya melalui
pendekatan inter atau
multidisipliner.
3

Paragraf 3:
Mampu mengelola riset dan
pengembangan yang
bermanfaat bagi masyarakat
dan keilmuan, serta mampu
mendapat pengakuan
nasional dan internasional.

Mampu menganalisis dan memecahkan
permasalahan pembelajaran Pendidikan Agama
Islam melalui pendekatan inter atau multidisipliner

1) Mampu mengelola dan mengembangkan riset
yang bermanfaat bagi masyarakat dan
keilmuan bidang Pendidikan Agama Islam,
dan mendapat pengakuan nasional dan
internasional
2) Mampu menghasilkan dan mempublikasikan
karya ilmiah yang inovatif dan teruji dalam
bidang Pendidikan Agama Islam di jurnal
ilmiah nasional dan atau internasional

C. Capaian Pembelajaran
No
A
1

2

Capaian Pembelajaran
Sikap dan Tata Nilai
Bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama,moral, dan
etika

Akademisi Peneliti

Konsultan

V

V

V

V

V

V
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3

4

5

6

7

8
9

10

No
B
1

2

Berkontribusi dalam peningkatan
mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban berdasarkan
Pancasila
Berperan sebagai warga negara
yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan
bangsa
Menghargai keanekaragaman
budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain
Bekerja sama dan memiliki
kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan
lingkungan
Taat hukum dan disiplin dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara
Menginternalisasi nilai, norma, dan
etika akademik
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
Menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan

Capaian Pembelajaran
Pengetahuan
Mampu mengembangkan
pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni di dalam bidang keilmuannya
atau praktek profesionalnya melalui
riset, hingga menghasilkan karya
inovatif dan teruji.
Mampu memecahkan
permasalahan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni di dalam
bidang keilmuannya melalui

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Akademisi Peneliti
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Konsultan

V

V

V

10

3

No
C
1

2

3

pendekatan inter atau
multidisipliner.
Mampu mengelola riset dan
pengembangan yang bermanfaat
bagimasyarakat dan keilmuan, serta
mampu mendapat pengakuan
nasional dan internasional.

V

Capaian Pembelajaran
Akademisi Peneliti
Keterampilan Umum
Mampu mengembangkan pemikiran
logis, kritis, sistematis, dan kreatif
melalui penelitian ilmiah, penciptaan
desain atau karya seni dalam
bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan bidang keahliannya,
menyusun konsepsi ilmiah dan hasil
V
V
kajian berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah dalam bentuk
tesis atau bentuk lain yang setara,
dan diunggah dalam laman
perguruan tinggi, serta makalah
yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah
terakreditasi atau diterima di jurnal
internasional
Mampu melakukan validasi
akademik atau kajian sesuai bidang
keahliannya dalam menyelesaikan
masalah di masyarakat atau industri
V
yang relevan melalui
pengembangan pengetahuan dan
keahliannya
Mampu menyusun ide, hasil
pemikiran, dan argumen saintifik
secara bertanggung jawab dan
berdasarkan etika akademik, serta
V
mengkomunikasikannya melalui
media kepada masyarakat
akademik dan masyarakat luas
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Konsultan

V

V

V

11

4

5

6

7
8

No
D
1

2

3

4

Mampu mengidentifikasibidang
keilmuan yang menjadi obyek
penelitiannya dan memposisikan ke
dalam suatu peta penelitian yang
dikembangkan melalui pendekatan
interdisiplin atau multidisiplin
Mampu mengambil keputusan
dalam konteks menyelesaikan
masalah pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora berdasarkan kajian
analisis atau eksperimental
terhadap informasi dan data
Mampu mengelola,
mengembangkan dan memelihara
jaringan kerja dengan kolega,
sejawat di dalam lembaga dan
komunitas penelitian yang lebih luas
Mampu meningkatkan kapasitas
pembelajaran secara mandiri
Mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data hasil
penelitian dalam rangka menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi

Capaian Pembelajaran
Keterampilan Khusus
Mengembangkan kurikulum
Pendidikan Agama Islam sesuai
teori pengembangan kurikulum
Mengembangkan perangkat dan
desain pembelajaran Pendidikan
Agama Islam secara baik dan tepat
Mengembangkan media, alat dan
bahan ajar pembelajaran
Pendidikan Agama Islam berbasis
ICT
Memetakan dan mengembangkan
potensi keagamaan peserta didik
yang positif dalam kehidupan nyata

V

V

V

V

V

V

V

Akademisi Peneliti

Konsultan

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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5

6

Mendesain penilaian pembelajaran
Pendidikan Agama Islam secara
tepat
Melaksanakan penelitian ilmiah
dalam bidang Pendidikan Agama
Islam dan mempublikasikannya
dalam jurnal nasional terakreditasi

V

V

V

Learning Outcame pada Prodi Magister Pendidikan Agama Islam
No

LO Prodi Magister Pendidikan Agama Islam

1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius

2

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
berdasarkan agama,moral, dan etika

3

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

4

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

5

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain

6

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

7

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

8

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

9

Menunjukkan sikap bertanggungjawab
keahliannya secara mandiri

10

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

11

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam
bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga
menghasilkan karya inovatif dan teruji.

12

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau
multidisipliner.

dalam

atas
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menjalankan

pekerjaan

di

tugas

dan

bidang

13

13

Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat
bagimasyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan
nasional dan internasional.

14

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi
ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah
dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam
laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal
ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional

15

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang
keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri
yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya

16

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara
bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta
mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan
masyarakat luas

17

Mampu mengidentifikasibidang keilmuan yang menjadi obyek
penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang
dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin

18

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau
eksperimental terhadap informasi dan data

19

Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja
dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang
lebih luas

20

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

21

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi

22

Mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam sesuai teori
pengembangan kurikulum

23

Mengembangkan perangkat dan desain pembelajaran Pendidikan Agama
Islam secara baik dan tepat

Kurikulum Berbasis KKNI Magister PAI FITK UIN Raden Fatah Palembang

14

24

Mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan
Agama Islam berbasis ICT

25

Memetakan dan mengembangkan potensi keagamaan peserta didik yang
positif dalam kehidupan nyata

26

Mendesain penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat

27

Melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang Pendidikan Agama Islam
dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional terakreditasi

Elemen-elemen pembelajaran berdasarkan Learning Outcome untuk
Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut.

No

1

2

3

4

5

Capaian Pembelajaran

To
Know

To Do

To Be

To Live
Together

teori,
konsep
teoritis,
prinsip

Psikomotor

soft
skills

soft skills
sosial

Bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan
sikap religius
Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas
berdasarkan
agama,moral, dan etika
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, bernegara,
dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila
Berperan sebagai warga
negara yang bangga dan
cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada
negara dan bangsa
Menghargai
keanekaragaman
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V

V

V

V

V

V
15

6

7

9

10

11

12

13

14

budaya, pandangan,
agama, dan
kepercayaan, serta
pendapat atau temuan
orisinal orang lain
Bekerja sama dan
memiliki kepekaan sosial
serta kepedulian
terhadap masyarakat dan
lingkungan
Taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara
Menginternalisasi nilai,
norma, dan etika
akademik
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara
mandiri
Menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan, dan
kewirausahaan
Mampu mengembangkan
pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni di dalam
bidang keilmuannya atau
praktek profesionalnya
melalui riset, hingga
menghasilkan karya
inovatif dan teruji.
Mampu memecahkan
permasalahan ilmu
pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni di dalam
bidang keilmuannya
melalui pendekatan inter
atau multidisipliner.
Mampu mengelola riset
dan pengembangan yang

V

V

V

V

V

V

V

V
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16

15

16

17

bermanfaat
bagimasyarakat dan
keilmuan, serta mampu
mendapat pengakuan
nasional dan
internasional.
Mampu mengembangkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan kreatif
melalui penelitian ilmiah,
penciptaan desain atau
karya seni dalam bidang
ilmu pengetahuan dan
teknologi yang
memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan
bidang keahliannya,
menyusun konsepsi
ilmiah dan hasil kajian
berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah
dalam bentuk tesis atau
bentuk lain yang setara,
dan diunggah dalam
laman perguruan tinggi,
serta makalah yang telah
diterbitkan di jurnal ilmiah
terakreditasi atau diterima
di jurnal internasional
Mampu melakukan
validasi akademik atau
kajian sesuai bidang
keahliannya dalam
menyelesaikan masalah
di masyarakat atau
industri yang relevan
melalui pengembangan
pengetahuan dan
keahliannya
Mampu menyusun ide,
hasil pemikiran, dan
argumen saintifik secara

V

V

V
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17

18

19

20

21

22

bertanggung jawab dan
berdasarkan etika
akademik, serta
mengkomunikasikannya
melalui media kepada
masyarakat akademik
dan masyarakat luas
Mampu
mengidentifikasibidang
keilmuan yang menjadi
obyek penelitiannya dan
memposisikan ke dalam
suatu peta penelitian
yang dikembangkan
melalui pendekatan
interdisiplin atau
multidisiplin
Mampu mengambil
keputusan dalam konteks
menyelesaikan masalah
pengembangan ilmu
pengetahuan dan
teknologi yang
memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora berdasarkan
kajian analisis atau
eksperimental terhadap
informasi dan data
Mampu mengelola,
mengembangkan dan
memelihara jaringan kerja
dengan kolega, sejawat
di dalam lembaga dan
komunitas penelitian
yang lebih luas
Mampu meningkatkan
kapasitas pembelajaran
secara mandiri
Mampu
mendokumentasikan,
menyimpan,
mengamankan, dan

V

V

V

V

V

V

V
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23

24

25

26

27

menemukan kembali data
hasil penelitian dalam
rangka menjamin
kesahihan dan mencegah
plagiasi
Mengembangkan
kurikulum Pendidikan
Agama Islam sesuai teori
pengembangan kurikulum
Mengembangkan
perangkat dan desain
pembelajaran Pendidikan
Agama Islam secara baik
dan tepat
Mengembangkan media,
alat dan bahan ajar
pembelajaran Pendidikan
Agama Islam berbasis
ICT
Memetakan dan
mengembangkan potensi
keagamaan peserta didik
yang positif dalam
kehidupan nyata
Mendesain penilaian
pembelajaran Pendidikan
Agama Islam secara
tepat

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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D. Pemetaan Bahan Kajian
Penetapan bahan kajian berdasarkan pada Peta Keilmuan Prodi Pendidikan Agama Islam. Berikut ini disajikan Tabel
tentang Keterkaitan antara Capaian Pembelajaran dan Bidang Kajian:

Metodologi Penelitian Pendidikan

Seminar Proposal Tesis

Tesis

Pendekatan Studi Islam Persepektif Pendidikan

Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam

Evaluasi dan Supervisi Pendidikan Islam

Pengembangan Teknologi Informasi Pembelajaran PAI

Pengembangan Strategi Pembelajaran PAI

Perbandingan Pendidikan Islam Kontemporer

Inovasi Pendidikan dan Globalisasi

Sosiologi Pendidikan

Politik Pendidikan Islam Kontemporer

Ilmu
Politik

Filsafat Pendidikan Islam Kontemporer

Ilmu
Sosial

Filsafat Ilmu

Ilmu Pendidikan

1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2

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

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Aspek
SIKAP DAN TATA
NILAI

Metodologi
Penelitian

Filsafat

Studi Tafsir Hadis Tarbawi

Ilmu
Keislaman

Larning Outcomes
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PENGETAHUAN

3

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

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

4

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

5

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

6

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

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

7

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;

V

V

8

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

9

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

10

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.

1

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di
dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset,
hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

2

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter
atau multidisipliner.

3

Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat
bagimasyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan
nasional dan internasional.
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V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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KETERAMPILAN UMUM

1

mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya,
menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara,
dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah
diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal
internasional

2

mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang
keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan
keahliannya

3

mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara
bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta
mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik
dan masyarakat luas

4

mampu mengidentifikasibidang keilmuan yang menjadi obyek
penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang
dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
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V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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KETERAMPILAN KHUSUS

5

mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau
eksperimental terhadap informasi dan data

V

V

V

6

mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja
dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian
yang lebih luas

V

V

V

7

mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

8

mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi

1

Mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam sesuai teori
pengembangan kurikulum

V

2

Mengembangkan perangkat dan desain pembelajaran Pendidikan
Agama Islam secara baik dan tepat

V

3

Mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran
Pendidikan Agama Islam berbasis ICT

4

Memetakan dan mengembangkan potensi keagamaan peserta didik
yang positif dalam kehidupan nyata

5

Mendesain penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara
tepat

6

Melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang Pendidikan Agama
Islam dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional terakreditasi
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V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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E. Struktur Mata Kuliah dan SKS
No

Nama Mata Kuliah

1
2

Filsafat Ilmu
Pendekatan Studi
Islam Persepektif
Pendidikan
Seminar Proposal
Tesis
Tesis
Filsafat Pendidikan
Islam Kontemporer
Metodologi Penelitian
Pendidikan Islam
Sosiologi Pendidikan
Studi Al-Quran dan
Al-Hadis Perspektif
Pendidikan Islam
Politik Pendidikan
Islam Kontemporer
Arah Baru
Pengembangan
Pendidikan Islam
Inovasi Pendidikan
dan Globalisasi
Perbandingan
Pendidikan Islam
Kontemporer
Teori Pembelajaran
dan Perkembangan
Peserta Didik
Pengembangan
Asessmen dan
Evaluasi
Pembelajaran PAI
Pengembangan
Teknologi Informasi
Pembelajaran PAI
Inovasi Pembelajaran
dan HaKI
Neorosains dan
Pembelajaran
Publikasi Karya Ilmiah

3
4
5
6
7
8

9
10

11
12

13

14

15

16
17
18

SKS

Jenis MK

Ket

UIN 8101

2

Wajib

MK
Universitas

UIN 8102

2

Wajib

UIN 8303

2

Wajib

UIN 8404

8

Wajib

MPAI 8181

2

Wajib

MPAI 8182

2

Wajib

MPAI 8183

2

Wajib

MPAI 8184

3

Wajib

MPAI 8285

2

Wajib

MPAI 8286

2

Wajib

MPAI 8287

2

Wajib

MPAI 8288

2

Wajib

MPAI 8289

3

Wajib

MPAI 8390

3

Wajib

MPAI 8391

3

Pilihan

MPAI 8392

3

Pilihan

MPAI 8393

3

Pilihan

MPAI 8494

0

Wajib

Kode
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Mata
Kuliah
Program
Studi

24

19
20
21

Toefl dan Towappel
MPAI 8495
Ilmu Pendidikan Islam
MPAI 8296
Pengembangan
MPAI 8397
Kurikulum
Jumlah SKS Wajib

0
0

Wajib
Matrikulasi

0

Matrikulasi

40

Keterangan:
Mata kuliah matrikulasi merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa nonpendidikan.
F. Sebaran Mata Kuliah
Semester 1
No

Kode Mata
Kuliah

Nama Mata Kuliah
Filsafat Ilmu

SKS

Jenis
MK

2

Wajib

2

Wajib

2

Wajib

2

Wajib

1

UIN 8101

2

MPAI 8181

3

UIN 8102

4

MPAI 8182

5

MPAI 8183

Sosiologi Pendidikan

2

Wajib

6

MPAI 8184

Studi Al-Quran dan Al-Hadis
Perspektif Pendidikan Islam

3

Wajib

7

MPAI 8196

Ilmu Pendidikan Islam

0

Matrikulasi

Filsafat Pendidikan Islam
Kontemporer
Pendekatan Studi Islam
Persepektif Pendidikan
Metodologi Penelitian Pendidikan
Islam

Jumlah

13
Semester 2

No

Kode Mata
Kuliah

1

MPAI 8285

2

MPAI 8286

3

MPAI 8287

Inovasi Pendidikan dan Globalisasi

2

4

MPAI 8288

Perbandingan Pendidikan Islam
Kontemporer

2

Nama Mata Kuliah
Politik Pendidikan Islam
Kontemporer
Arah Baru Pengembangan
Pendidikan Islam
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SKS
2
2

Jenis
MK
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

25

5

MPAI 8289

Teori Pembelajaran dan
Perkembangan Peserta Didik

3

6

MPAI 8297

Pengembangan Kurikulum

0

Jumlah

Wajib
Matrikulasi

11

Semester 3
Jenis
MK

No

Kode Mata
Kuliah

Nama Mata Kuliah

SKS

1

MPAI 8390

Pengembangan Asessmen dan
Evaluasi Pembelajaran PAI

3

2

UIN 8303

Seminar Proposal Tesis

2

3

MPAI 8391

Pengembangan Teknologi
Informasi Pembelajaran PAI

3

4

MPAI 8392

Inovasi Pembelajaran dan HaKI

3

Pilihan

5

MPAI 8393

Neorosains dan Pembelajaran

3

Pilihan

Jumlah

Wajib
Wajib
Pilihan

8

Semester 4
SKS

Jenis
MK

Tesis

8

Wajib

MPAI 8494

Publikasi Karya Ilmiah

0

Wajib

MPAI 8495

Toefl dan Towappel

0

Wajib

No

Kode Mata
Kuliah

1

UIN 8404

2
3

Nama Mata Kuliah

Jumlah

8

G. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran
Pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah interaktif, studi kasus,
diskusi, seminar, dan studi lapangan. Sebagai bahan acuan dalam proses belajar
mengajar, dosen Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam diwajibkan
untuk membuat RPS. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam evaluasi dan
agar ada kesesuaian antara strategi dan metode dengan tujuan, dan untuk
melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan. Kesesuaian materi
pembelajaran dengan tujuan mata kuliah dapat dilihat dari RPS mengajar dosen
yang dapat menunjukkan kesesuaian antara materi dengan tujuan mata kuliah.
Kurikulum Berbasis KKNI Magister PAI FITK UIN Raden Fatah Palembang

26

Dalam rangka peningkatan mutu dan kuantitas kegiatan akademik dosen,
mahasiswa dan civitas academika, Prodi Magister PAI melakukan pertemuan dan
diskusi yang dilakukan secara berkala melalui kegiatan: diskusi ilmiah, kuliah
umum, dialog, seminar, pelatihan, workshop, dan rapat dosen. Untuk
mengembangkan suasana akademik yang kondusif dalam proses pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat dituangkan dalam rancangan
anggaran Prodi Magister PAI melalui kegiatan penelitian, seminar, lokakarya,
diskusi dan pengabdian kepada masyarakat.
Beberapa Strategi Pembelajaran digunakan dalam perkuliahan di Prodi
Magister PAI FITK UIN Raden Fatah Palembang dalam menerapkan
Pembelajaran Student Centered Learning (SCL).
1. Karakteristik Pembelajaran Student Centered Learning (SCL)
Strategi SCL memiliki karakteristik sebagai berikut
a. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan.
b. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam
mengembangkan karakter mahasiswa.
c. Memanfaatkan banyak media (multimedia).
d. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan
mahasiswa.
e. Untuk Pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner.
f. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif
g. Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan
pengetahuan, konsep dan keterampilan.
h. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat
menggunakan berbagai media dan kegiatan ekstrakurikuler.
i. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya
materi.
j. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan
menggunakan berbagai sumber belajar, metode interdisipliner, dan
penekanan pada problem based learning dan skills.
k. Pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) diharapkan
akan dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi
yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki
motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai
kompetensi yang diinginkan.
Apabila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran
paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan,
paradigma belajar dan pembelajaran itu sendiri. Paradigma lama
memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal
dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah transfer of knowledge.
Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan
dari orang yang belajar. Belajar adalah sebuah proses mencari dan
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membentuk/ mengkonstruksi pengetahuan, bersifat aktif, dan spesifik
caranya.
Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan
motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang
memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan
menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya
(method of inquiry and discovery). Dengan paradigma inilah proses
pembelajaran (learning process) dilakukan. Dengan ilustrasi dibawah ini
akan lebih jelas perbedaan Teacher Centered Learning (TCL) dengan
Student Centered Learning (SCL).

2. Proses Pembelajaran Student Centered Learning (SCL)
Di dalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang
penting seperti dalam rincian tugas berikut ini.
a. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
b. Mengkaji kompetensi mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir
pembelajaran
c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan
berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka
mencapai kompetensi yang dibebankan pada matakuliah yang diampu.
d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya
untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa
yang relevan dengan kompetensinya.
Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam
pembelajaran SCL adalah:
a. Mengkaji kompetensi matakuliah yang dipaparkan dosen
b. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen
c. Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya
d. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi,
dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat
dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi),
baik secara individu maupun berkelompok.
e. Mengoptimalkan kemampuan dirinya.
3. Metode Pembelajaran Student Centered Learning (SCL)
Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL. Beberapa alternatif
metode berikut dapat dipertimbangkan, di antaranya adalah: (1) Small Group
Discussion; (2) Role-Play & Simulation; (3) Case Study; (4) Discovery
Learning (DL); (5) Self-Directed Learning (SDL); (6) Cooperative Learning
(CL); (7) Collaborative Learning (CbL); (8)Contextual Instruction (CI); (9)
Project Based Learning (PjBL); dan (10) Problem Based Learning and Inquiry
(PBL). Penjelasan masing-masing kesepuluh strategi pembelajaran secara
singkat adalah sebagai berikut.
Kurikulum Berbasis KKNI Magister PAI FITK UIN Raden Fatah Palembang

28

1) Small Group Discussion
Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan
merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain,
seperti CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta
membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan
bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh
anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa
akan belajar: (a) Menjadi pendengar yang baik; (b) Bekerjasama untuk
tugas bersama; (c) Memberikan dan menerima umpan balik yang
konstruktif; (d) Menghormati perbedaan pendapat; (e) Mendukung
pendapat dengan bukti; dan (f) Menghargai sudut pandang yang
bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). Adapun aktivitas diskusi
kelompok kecil dapat berupa: (a) Membangkitkan ide; (b) Menyimpulkan
poin penting; (c) Mengakses tingkat skill dan pengetahuan; (d) Mengkaji
kembali topik di kelas sebelumnya; (e) Menelaah latihan, quiz, tugas
menulis; (f) Memproses outcome pembelajaran pada akhir kelas; (g)
Memberi komentar tentang jalannya kelas; (h) Membandingkan teori,
isu, dan interpretasi; (i) Menyelesaikan masalah; dan (j) Brainstroming.
2) Simulasi/Demonstrasi
Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan
sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk mata kuliah fiqh, mahasiswa
diminta memperagakan cara mengurus jenazah, mempraktekkan beberapa
rukun haji seperti: wukuf, thawaf, sa’i, dan sebagainya. Simulasi dapat
berbentuk: (a) Permainan peran (role playing); (b) Simulation exercices
and simulation games; dan (c) Model komputer. Simulasi dapat
mengubah cara pandang ( mindset) mahasiswa, dengan jalan:
(a) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal &
nonverbal); (b) Mempraktekkan kemampuan khusus; (c) Mempraktekkan
kemampuan tim; (d) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan
masalah (problem-solving); (e) Menggunakan kemampuan sintesis;
dan (f) Mengembangkan kemampuan empati.
3) Discover Learning (DL)
Discovery Learning (DL) adalah metode belajar yang difokuskan
pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen
maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun
pengetahuan dengan cara belajar mandiri.
4) Self-Directed Learning (SDL)
SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu
mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan
semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya
bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan
konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu
mahasiswa tersebut. Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan
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dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggungjawab
mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk
bertanggungjawab terhadap semua fikiran dan tindakan yang
dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila
asumsi berikut sudah terpenuhi. Sebagai orang dewasa, kemampuan
mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang
lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri. Prinsip yang
digunakan di dalam SDL adalah: (a) Pengalaman merupakan sumber
belajar yang sangat bermanfaat; (b) Kesiapan belajar merupakan
tahap awal menjadi pembelajar mandiri; dan (c) Orang dewasa lebih
tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi matakuliah Pengakuan,
penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu
diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa
harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan
pencarian pengetahuan.
5) Cooperative Learning (CL)
Cooperative Learning (CL) adalah metode belajar berkelompok
yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus
atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang
mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode
ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang
dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus
dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa
dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen.
Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara teachercentered dan student-centered learning. CL bermanfaat untuk membantu
menumbuhkan dan mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada diri
mahasiswa; (b) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa;
(c) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa; dan (d)
keterampilan sosial mahasiswa.
6) Collaborative Learning (CbL)
CbL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama
antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri
oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari
dosen dan bersifat open ended, tetapi pembentukan kelompok yang
didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan
tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil
diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan
melalui konsensus bersama antar anggota kelompok.
7) Contextual Instruction (CI)
CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi
matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan
memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara
pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai
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anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, entrepreneur,
maupun investor. Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut
matakuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya,
selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh,
dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan
untuk terlibat secara langsung di pusat-pusat perdagangan untuk
mengamati secara langsung proses transaksi jual beli tersebut, atau
bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai
pembeli, misalnya. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan
pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai
ia dapat menganalis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya
proses transaksi jual beli. Hasil keterlibatan, pengamatan dan kajiannya ini
selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan
menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada
intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan
secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh
matakuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang
terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.
8) Project-Based Learning (PjBL)
PjBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan
mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses
pencarian/penggalian (inquiry) yang panjang dan terstruktur terhadap
pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang
dirancang dengan sangat hati-hati.
9) Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I)
PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa
harus melakukan pencarian/penggalian informasi (inquiry) untuk dapat
memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat empat
langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu: (a)
Menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa
kompetensi yang dituntut matakuliah, dari dosennya; (b) Melakukan
pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah;
(c) Menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan (d)
Menganalis strategi pemecahan masalah PBL/I adalah belajar dengan
memanfaatkan
masalah
dan
mahasiswa
harus
melakukan
pencarian/penggalian informasi (inquiry) untuk dapat memecahkan
masalah tersebut.
H. Penilaian Hasil Belajar
Merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi
mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian
dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan
mahasiswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap/nilai-nilai.
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Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan
penilaian hasil belajar.
1. Penilaian Proses Pembelajaran
Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan
performan dan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
Penilaian Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan,
anecdotal record, atau cara lainnya.
2. Cara Penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.
3. Bentuk Penilaian
Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, proyek, produk, performansi,
portofolio, pengamatan, wawancara.
4. Waktu Penilaian
Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu tengah semester
dan satu semester.
5. Norma Penilaian
a. Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP)
b. Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf
yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut
No
1
2
3
4
5

Nilai Angka
80,00–100,00
70,00–79,99
60,00–69,99
56,00–59,99
00,00–55,99

Nilai Huruf
A
B
C
D
E

Bobot
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

6. Perubahan Nilai
a. Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Dosen yang
bersangkutan dengan tempo 14 (empat belas) hari efektif setelah nilai
diumumkan.
b. Nilai dapat berubah apabila:
1) Materi yang diadukan benar, nilai berubah sesuai dengan koreksi dosen
pengampu;
2) Materi yang diadukan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu
berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.
7. Penentuan Hasil Studi
1. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi
untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam
mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indek Prestasi (IP).
2. Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester,
sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indek
Prestasi Kumulatif (IPK).
8. Pedikat Kelulusan
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Mahasiswa Program Magister Strata 2 dinyatakan lulus menerima
predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk mencapai predikat dengan Pujian
1) IPK minimum 3,51-4,00.
2) Masa studi yang telah dijalani maksimum sejumlah semester terprogram
ditambah 2 semester.
3) Jika mahasiswa dengan IPK 3,51 ke atas, namun masa studi melampaui
10 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.
b. Predikat Sangat Memuaskan : IPK 3,01 – 3,50
c. Predikat Memuaskan
: IPK 2,76 – 3,00
d. Predikat Cukup
: IPK 2,00 – 2,75
9. Ketentuan Lain
Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak
mahasiswa dengan komponen sebagai berikut:
1) UAS
(0 – 40%)
2) UTS
(0 – 30%)
3) Tugas
(0 – 20%)
4) Kehadiran
(0 – 10%)
(jumlah persentase keseluruhan komponen harus 100%)
Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir kuliah 100 % dengan
toleransi ketidak hadiran 25 % dari jumlah tatap muka.
Monitoring dan evaluasi dilakukan setelah selesai proses pembelajaran
melalui penilaian mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan
oleh dosen dengan parameter: (1) disiplin waktu; (2) penguasaan materi; (3)
penguasaan media; (4) penguasaan metode pembelajaran yang dipakai; (5)
referensi yang digunakan; (6) kemampuan menjawab pertanyaan mahasiswa;
dan (7) kemampuan manajemen kelas. Monitoring juga dilakukan melalui jurnal
perkuliahan, ketepatan waktu menyerahkan soal dan nilai. Evaluasi akhir
semester yang dimaksudkan adalah evaluasi proses perkuliahan dan evaluasi
hasil belajar mahasiswa. Monitoring di Prodi Magister PAI dan Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan dilakukan oleh Wakil Dekan I. Wadek I memiliki agenda
untuk memonitoring proses pembelajaran secara rutin. Ruang lingkup audit
mutu internal meliputi proses pembelajaran di semua prodi, termasuk Prodi
Magister PAI. Hasil temuan akan dibawa pada rapat tinjauan manajemen yang
dihadiri oleh unsur pimpinan fakultas termasuk ketua prodi. Hasil temuan akan
diketahui tentang ketidaksesuaian proses pembelajaran dengan sasaran mutu
universitas maupun fakultas. Temuan-temuan itulah yang perlu untuk
ditindaklanjuti untuk perbaikan kedepan.
Ketua prodi melakukan tindak lanjut pendataan terhadap proses
pembelajaran dan segala permasalahan yang muncul. Data permasalahan
yang teridentifikasi diusahakan untuk diselesaikan di tingkat prodi apabila
memungkinkan, namun apabila tidak dapat diselesaikan maka akan
diselesaikan dalam rapat rutin fakultas. Apabila masalah tidak dapat
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diselesaikan pada rapat fakultas, maka akan diselesaikan pada tingkat di
atasnya. Di samping itu, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan
temuan hasil audit mutu internal melalui rapat tinjauan manajemen
mengklasifikasikan hasil-hasil temuan dengan klasifikasi mayor, minor, dan
observasi. Temuan itu disepakati bersama oleh unsur pimpinan baik universitas
maupun fakultas untuk segera ditindaklanjuti. LPM akan memantau hasil
perbaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
I. Sarana dan Prasarana Perkuliahan
Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran Program Studi Magister
Pendidikan Agama Islam (PAI) FITK UIN Raden Fatah Palembang mengacu pada
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Pasal 30 yaitu standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses
pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang
diuraikan dalam poin-poin berikut:
1. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
terdiri atas:
a. Lahan
b. Ruang Kelas
c. Perpustakaan
d. Laboratorium/ Studio/ bengkel kerja/unit produksi
e. Tempat olahraga
f. Ruang untuk berkesenian
g. Ruang unit kegiatan mahasiswa
h. Ruang pimpinan perguruan tinggi
i. Ruang dosen
j. Ruang tata usaha
k. Fasilitas umum
2. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan
data.
3. Lahan yang dimaksud adalah lahan yang berada dalam lingkungan yang
secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembalajaran
yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut sejak didirikan.
4. Berdasarkan pasal 34 bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar
kualitas minimal kelas A atau setara.
5. Bangunan perguruan tinggi telah memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik
yang berdaya mamadai dan instalasi baik limbah domestik maupun limbah
khusus apabila diperlukan.
6. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi tersebut berdasarkan peraturan
menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
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7. Pasal 35 Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
30 terdiri dari:
a. Perabot
b. Peralatan pendidikan
c. Media pendidikan
d. Buku, buku elektronik dan repository
e. Sarana teknlogi informasi dan telekomunikasi
f. Instrumentasi eksperimen
g. Sarana olahraga
h. Sarana berkesenian
i. Sarana fasilitas umum
j. Bahan habis pakai dan
k. Sarana pemeliharaan, keselaman dan keamanan
l. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio
penggunanan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk
pembelajaran serta harus menjamin terselanggaranya proses
pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
8. Pasal 36 yaitu:
a. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat
diakses bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
b. Sarana dan prasarana tersebut antara lain: pelabelan dengan tulisan braille
dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi
roda, jalur pemandu (guiding blok) dijalan atau koridor di lingkungan
kampus, peta/ denah kampus dalam bentuk peta atau denah timbul dan
toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
9. Fakultas menyediakan akses internet yang memadai.
Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai gedung
aktivitas prodi. Untuk kepentingan Prodi Magister PAI terdapat 5 ruang kelas, 1
kantor Ketua dan Sekretaris Prodi, 1 ruang dosen, 1 ruang seminar tesis, 1 ruang
mushola Prodi.
Adapun gedung bersama yang digunakan oleh civitas akademika Prodi
Magister PAI dan Prodi-Prodi lain di lingkungan FITK UIN Raden Fatah Palembang
terdiri dari: (a) Gedung PUSTIPD, (b) Gedung Perpustakaan, (c) Gedung Pusat
Bahasa, (d) Gedung Pustu (Puskesmas Pembantu), (e) Gedung LPM dan Lemlit,
(f) Masjid, (g) Gedung Koperasi Karyawan dan pusat pertokoan KPRI.
Gedung-gedung tersebut secara umum dikelola oleh Universitas melalui
lembaga umum (LU). Dengan berkoordinasi dengan BLU, Prodi dan Fakultas
dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut untuk mendukung kegiatan
perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.
UIN Raden Fatah Palembang memiliki Pusat Teknologi Informasi dan
Pangkalan Data (PUSTIPD) yang digunakan untuk memudahkan proses
pembelajaran dan administrasi dengan basis online.
Sarana dan prasarana Prodi Magister PAI secara umum terintegrasi dengan
sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang
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meliputi gedung dengan fasilitas untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan,
dan tamu. Suasana nyaman dan asri, dan dilengkapi dengan taman yang terawat
dengan baik. Sarana pembelajaran dalam ruang kelas mengacu pada SOP Sarana
dan Prasarana Perkuliahan. Sedangkan sarana pembelajaran di luar perkuliahan
dengan memanfaatkan lembaga pendidikan di sekolah dan madrasah melalui MoU
antar lembaga. Sarana standar yang harus ada di ruang kelas adalah meja dan
kursi dosen, kursi/meja mahasiswa, whiteboard, spidol boardmarker, dan LCD
Proyektor. Di samping itu, dosen dan mahasiswa dapat menggunakan hotspot
pada setiap ruangan.
Sedangkan sarana pembelajaran di luar ruang kuliah, mahasiswa dapat
mengakses pusat bahasa dan budaya untuk mengembangkan Bahasa Arab dan
Bahasa Inggris. Selanjutnya untuk mengembangkan informasi dan teknologi
mahasiswa dapat memanfaatkan laboratorium pusat komputer di PUSTIPD.
Untuk menciptakan interaksi akademik civitas akademika, Prodi Magister PAI
memiliki jurnal dengan nama jurnal MUADDIB. Penelitian pada tingkat fakultas
juga telah diikuti oleh beberapa dosen prodi, demikian juga penelitian yang
dilakukan beberapa dosen prodi dengan dana universitas. Fasilitas kelas yang
sangat memadai, memungkinkan terjadinya interaksi antara civitas akademika.
J. Sistem Penjaminan Mutu
Sistem Penjaminan mutu program studi Magister Pendidikan Agama Islam
(PAI) UIN Raden Fatah Palembang mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan
Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 (delapan) standar, yakni:
1. Standar Kompetensi Lulusan
a. Standar kompetensi lulusan Program Studi Magister Pendidikan Agama
Islam (PAI) UIN Raden Fatah Palembang merupakan kriteria minimal
tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan.
b. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan
standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar
pembiayaan pembelajaran.
c. Rumusan capaian pembelajaran lulusan adalah:
1) Wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
2) Wajib memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
Kualifikasi kemampuan lulusan mencakup:
a. Sikap; Merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari
internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam
kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman
kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang
terkait pembelajaran.
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b. Pengetahuan; Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau
falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui
penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait
pembelajaran.
c. Keterampilan; Merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan
menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang
diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,
mencakup:
1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan
kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
dan
2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program
studi.
d. Pengalaman kerja mahasiswa; berupa pengalaman dalam kegiatan di
bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja
praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
2. Standar Isi Pembelajaran
Standar isi pembelajaran Program Studi Magister Pendidikan Agama
Islam (PAI) UIN Raden Fatah Palembang merupakan kriteria minimal tingkat
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program studi Magister
Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Raden Fatah Palembang wajib
memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap
program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian
pembelajaran lulusan dari KKNI.
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut;
lulusan program studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Raden
Fatah Palembang paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis
bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara
mendalam. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat
kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk
mata kuliah.
3. Standar Proses Pembelajaran
Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
pelaksanaan pembelajaran pada program studi Magister Pendidikan Agama
Islam (PAI) UIN Raden Fatah Palembang untuk memperoleh capaian
pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup:
a. Karakteristik proses pembelajaran;
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b. Perencanaan proses pembelajaran;
c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
d. Beban belajar mahasiswa.
Karakteristik Proses Pembelajaran:
Karakteristik proses pembelajaran; yang terdiri atas sifat interaktif,
holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan
berpusat pada mahasiswa.
a. Interaktif; Bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan
mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
b. Holistik; Bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola
pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan
dan kearifan lokal maupun nasional
c. Integratif; Bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran
lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui
pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
d. Saintifik; Menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah
sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai,
norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan kebangsaan.
e. Kontekstual; Menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan
kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
f. Tematik; Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan
program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui
pendekatan transdisiplin.
g. Efektif; Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara
berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan
benar dalam kurun waktu yang optimum.
h. Kolaboratif; Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu
pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan
i. Berpusat pada mahasiswa; Dimaksud bahwa capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan
pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan
mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan
menemukan pengetahuan.
Rencana Proses Pembelajaran:
a. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah
dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
b. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan
oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu
bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
Kurikulum Berbasis KKNI Magister PAI FITK UIN Raden Fatah Palembang

38

c. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,
nama dosen pengampu;
2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
3) Kemampuan
akhir
yang direncanakan
pada
tiap
tahap
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5) Metode pembelajaran;
6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran;
7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi
tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9) Daftar referensi yang digunakan.
d. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan
secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pelaksanaan Proses Pembelajaran:
a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi
antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar
tertentu.
b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana
pembelajaran semester (RPS) dengan karakteristik.
c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib
mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
d. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada
masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional
Pengabdian kepada Masyarakat.
e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara
sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban
belajar yang terukur.
f. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan
metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah
untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah
dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
g. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran
mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,
pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis
proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain,
yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan.
h. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari
beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk
pembelajaran.
i. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
1) Kuliah;
2) Responsi dan tutorial;
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3) Seminar; dan
4) Praktikum atau praktik lapangan;
j. Bentuk pembelajaran bagi program studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
UIN Raden Fatah Palembang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa
penelitian.
k. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa
di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan
keterampilannya serta meningkatkan kesejahteran masyarakat.
l. Bentuk pembelajaran program studi Magister Pendidikan Agama Islam
(PAI) UIN Raden Fatah Palembang wajib ditambah bentuk pembelajaran
berupa pengabdian kepada masyarakat.
m. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan
kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat.
Beban Belajar Mahasiswa:
Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Semester
merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit
16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir
semester.
Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi
dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara diselenggarakan:
a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
c. sesuai
beban
belajar
mahasiswa
untuk
memenuhi capaian
pembelajaran yang telah ditetapkan.
Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan,
tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester
antara dan ujian akhir semester antara.
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Pendidikan
Agama Islam (PAI) paling lama 3 (tiga) tahun akademik dengan beban
belajar mahasiswa 43 (empat puluh tiga) sks.
Penyelenggaraan program pendidikan
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau
tutorial, terdiri atas:
a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per
semester; dan
c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain
yang sejenis, terdiri atas:
a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang
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mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol
nol) dan memenuhi etika akademik. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi
merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS)
lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
4. Standar Penilaian Pembelajaran
Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
mencakup; prinsip penilaian; mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
a. Prinsip edukatif; merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar
mampu:
1) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
2) Meraih capaian pembelajaran lulusan.
b. Prinsip otentik; merupakan penilaian yang berorientasi pada proses
belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan
kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
c. Prinsip objektif; merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang
disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh
subjektivitas penilai dan yang dinilai.
d. Prinsip akuntabel; merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami
oleh mahasiswa.
e. Prinsip transparan; merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
1) Teknik penilaian yang laksanakan di program studi Magister
Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Raden Fatah Palembang terdiri atas:
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik
dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi
dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.
5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan
instrumen penilaian yang digunakan.
Mekanisme penilaian di program studi Magister Pendidikan Agama Islam
(PAI) UIN Raden Fatah Palembang antara lain:
a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai
sesuai dengan rencana pembelajaran;
b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil
penilaian kepada mahasiswa; dan
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d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
secara akuntabel dan transparan.
Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian
tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan
pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat
dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
yang dapat dilakukan oleh:
a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau
c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan
pemangku kepentingan yang relevan.
Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam
menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
No

Nilai Angka

Nilai Huruf

Bobot

KETERANGAN

1

80,00–100,00

A

4,00

LULUS

2

70,00–79,99

B

3,00

LULUS

3

60,00–69,99

C

2,00

LULUS

4

56,00–59,99

D

1,00

TIDAK LULUS*

5

00,00–55,99

E

0,00

TIDAK LULUS*
* Dapat mengikuti semester pendek dengan syarat tertentu
Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap
pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester
dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung
dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah
yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks
mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Indeks prestasi kumulatif (IPK)
dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian
antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah
bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah
ditempuh. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks
prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan dengan predikat
memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
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a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol) sampai
dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam)
sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu).
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau
sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan
perundangan.
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar dosen dan tenaga kependidikan program studi Magister
Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Raden Fatah Palembang yakni:
a. Dosen program studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Raden
Fatah Palembang wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
b. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau
sertifikat profesi.
c. Dosen program Magister harus berkualifikasi akademik paling rendah
lulusan Doktoral atau Doktoral terapan yang relevan dengan program studi,
dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan
program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9
(sembilan) KKNI).
Perhitungan beban kerja Dosen yang dilakukan di program studi
Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Raden Fatah Palembang adalah:
a. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
1) Kegiatan pokok dosen mencakup:
a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses
pembelajaran;
b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
c) Pembimbingan dan pelatihan;
d) Penelitian; dan
e) Pengabdian kepada masyarakat;
2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
3) Kegiatan penunjang
a) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling
sedikit 40 jam per minggu.
b) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan
mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak
mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat
struktural.
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c) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen dengan besarnya beban
tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
antara lain berupa menjabat struktural.
d) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstuktur dalam
rangka
penyusunan
skripsi/tugas
akhir,
atau
karya
desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
e) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa
yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur
Jenderal.
Dosen
a. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
b. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada
1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan
kerja atau satuan pendidikan lain.
c. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam
puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
d. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk
menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit
6 (enam) orang.
e. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan
disiplin ilmu pada program studi.
Tenaga Kependidikan
a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan
sarjana (s1) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas
pokok dan fungsinya.
b. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana
(S1).
c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki
sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan
proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan.
a. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
paling sedikit terdiri atas:
1) lahan;
2) ruang kelas;
3) perpustakaan;
4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5) tempat berolahraga;
6) ruang untuk berkesenian;
7) ruang unit kegiatan mahasiswa;
8) ruang pimpinan perguruan tinggi;
9) ruang dosen;
10) ruang tata usaha; dan
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11) fasilitas umum.
b. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan
data.
c. Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan
sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
d. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh
penyelenggara perguruan tinggi.
1) Standar kualitas minimal kelas A atau setara.
2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta
dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi,
baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada
peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.
4) Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
a) perabot;
b) peralatan pendidikan;
c) media pendidikan;
d) buku, buku elektronik, dan repositori;
e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
f) instrumentasi eksperimen;
g) sarana olahraga;
h) sarana berkesenian;
i) sarana fasilitas umum;
j) bahan habis pakai; dan
k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
5) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio
penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk
pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses
pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
6) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat
diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
7) Sarana dan prasarana antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan
informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi
roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan
kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah
timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa
yang berkebutuhan khusus diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan
oleh Direktur Jenderal.
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar
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pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan,
standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan
tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
a. Program Studi Wajib:
1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam
setiap mata kuliah;
2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar
proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai
capaian pembelajaran lulusan;
3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan
budaya mutu yang baik;
4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam
rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai
sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan
dan pengembangan mutu pembelajaran
b. Perguruan Tinggi Wajib:
1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait
dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan
pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program
studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program
pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi
dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan
dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,
penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan
dosen;
6) Menyampaikan
laporan
kinerja
program
studi
dalam
menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui
pangkalan data pendidikan tinggi.
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi PAI
antara lain:
a. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi
untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan
tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
b. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan
tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang
mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan
operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
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c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun
yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi
negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
1) Jenis program studi;
2) Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
3) Indeks kemahalan wilayah;
4) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi) menjadi dasar bagi
setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan
menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
Perguruan tinggi wajib:
a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada
satuan program studi;
b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai
bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
perguruan tinggi yang bersangkutan;
c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan
tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
d. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib
mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
e. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
1) Hibah;
2) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
3) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
4) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
f. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur
dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan
dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
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SILABUS METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN

Mata Kuliah
Bobot
Semester
Kode

: Metodologi Penelitian Pendidikan
: 2 SKS
: 1 (Ganjil)
: PAI.8111

Capaian Pembelajaran:
Mampu mengaplikasikan teori atau konsep teoritis dan prosedural tentang metodologi
penelitian PAI pada Sekolah dan Madrasah dalam bentuk penelitian tugas akhir
skripsi.
Materi:
1. Pengertian dan urgensi metodologi penelitian
2. Jenis-jenis penelitian Ilmiah
3. Metodologi penelitian kuantitatif
4. Metoologi penelitian kualitatif
5. Tahapan-tahapan penelitian: rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, dan
penulisan laporan penelitian.
6. Perencanaan penelitian
7. Pelaksanaan penelitian
8. Penulisan laporan hasil penelitian
9. Merumuskan masalah penelitian
10. Latar belakang dan perumusan masalah
11. Hipotesis, tujuan dan kegunaan penelitian
12. Tinjauan Pustaka
13. Kerangka teori atau landasan teori
14. Menentukan metode penelitian yang digunakan
15. Teknik sampling dalam penelitian kuantitatif
16. Menghitung data dengan cara angket
17. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, wawancara, pengamatan
dan dokumentasi
18. Cara analisis data dan pemeriksaan kesimpulan
19. Cara menyusun laporan hasil penelitian
20. Bagian utama dari sebuah skripsi
21. Kutipan, catatan halaman dan bibliografi.
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SILABUS STUDI TAFSIR TARBAWI

Mata Kuliah
Bobot
Semester
Kode

: Studi Tasfir Tarbawi
: 2 SKS
: 1 (Ganjil)
: PAI.8112

Deskripsi Mata Kuliah:
Mata kuliah Tafsir Tarbawi secara khusus diprogramkan untuk para mahasiswa
Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Raden Fatah Palembang.
Penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an mutlak diperlukan agar pesan dan ajaran yang
terkandung di dalamnya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan umat Islam. Mata
Kuliah Tafsir Tarbawi ini mengkaji tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang
berbicara tentang keimanan kepada Allah, nabi dan rasul, manusia, alam semesta,
dan ilmu pengetahuan, masyarakat, kebaikan dan kejahatan, serta kehidupan akhirat.
Tema-tema ini adalah merupakan pokok-pokok ajaran Islam dan menjadi dasar yang
sangat penting dalam merumuskan konsep pendidikan Islam. Oleh sebab itu, sebagai
calon pendidik/guru, para mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN
Raden Fatah diharapkan untuk dapat memahami pesan-pesan dan ajaran-ajaran AlQur’an mengenai tema-tema tersebut.
Materi:
1. Al Qur`an kitab susi yang sempurna
2. Al Qur`an dan ilmu pengetahuan.
3. Konsep pendidikan dalam Al Qur’an
4. Tujuan pendidikan dalam Al Qur`an
5. Subyek pendidikan dalam Al Qur’an
6. Objek pendidikan dalam Al Qur’an
7. Metode pendidikan dalam Al Qur’an
8. Materi pendidikan dalam Al Qur’an
9. Konsep belajar dalam Al Qur’an
10. Konsep menagajar dalam Al Qur’an
11. Pendidikan dalam rumah tangga dalam perspektif Al Qur`an
12. Pendidikan di Sekolah dalam perspektif Al Qur`an
13. Pendidikan di masyarakat dalam perspektif Al Qur`an
14. Pendidikan akhlak dalam perspektif Al Qur`an
15. Pendidikan aqidah dalam perspektif Al Qur`an
16. Pendidikan ibadah dalam perspektif Al Qur`an
17. Pendidikan amal kemasyarkatan dalam perspektif Al Qur`an
18. Pendidikan toleransi dalam Al Qur`an.
19. Pendidikan amal saleh dalam Al Qur`an
20. Pendidikan sabar dalam Al Qur`an
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21. Pendidikan amar ma`ruf dan nahi munkar dalam Al Qur`an
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SILABUS SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Mata Kuliah
Bobot
Semester
Kode

: Sosiologi Pendidikan
: 2 SKS
: 1 (Ganjil)
: PAI.8113

Deskripsi Mata Kuliah:
Mata kuliah ini menyajikan pendekatan-pendekatan prinsip-prinsip disiplin sosiologi dan
relevansinya dengan kajian-kajian kependidikan. Dengan harapan mahasiswa dapat
mengembangkan wawasannya secara komprehensip.
Materi:
1. Makna sosilogi
2. Dua pembahasan sosiologi: pranata dan lembaga
3. Empat bidang kajian sosiologi
4. Teori-teori Sosiologi Makro
5. Peran pendidikan menurut Teori Sosiologi Makro dan Mikro
6. Makna pendidikan
7. Pendidikan sebagai proses
8. Pendidikan sebagai sistem
9. Kurikulum K-13: Mata Pelajaran Sosiolgi
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SILABUS FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER

Mata Kuliah
Bobot
Semester
Kode

: Filsafat Pendidikan Islam Kontemporer
: 2 SKS
: 2 (Genap)
: PAI.8125

Capaian Pembelajaran:
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami berbagai konsep
maupun teori-teori pendidikan kontemporer dalam perspektif filosofis yang relevan
dengan roh (spirit) Islam serta mampu mengaplikasikannya dalam bentuk
pengembangan pemikiran alternatif dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan
Islam.
Materi:
1. Hakikat Filsafat Pendidikan Islam Kontemporer
2. Hakikat Pendidikan Islam
3. Hakikat Alam Semesta dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam
4. Hakikat Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam
5. Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam
6. Tujuan Pendidikan Islam
7. Kurikulum Pendidikan Islam
8. Pendidik dalam Pendidikan Islam
9. Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Islam
10. Lembaga Pendidikan Islam
11. Pendidikan Akhlak
12. Demokrasi Pendidikan
13. Pendidikan Multikultural
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SILABUS ARAH BARU PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Mata Kuliah
Bobot
Semester
Kode

: Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam
: 3 SKS
: 2 (Genap)
: PAI.81201

Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa memahami dan menguasai substansi dasar-dasar keilmuan pendidikan
islam serta mampu mengaplikasikannya secara inovatif melalui analisis kritis untuk
memberikan arah baru pengembangan pendidikan islam di berbagai aspek.
Materi:
1. Landasan filosofi, tugas dan fungsi pendidikan islam, serta dasar dan tujuan pendidikan
islam.
2. Memahami makna, visi pembelajaran dan manusia sebagai pembelajar.
3. Memahami pengertian profesionalisme, karakteristik guru professional, dan langkah-langkah
menjadi professional.
4. Hakekat globalisasi, dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren.
5. Pengertian modernisasi, potret pendidikan pesantren, modernisasi pendidikan pesantren.
6. Pengertian pendidikan islam transformative, dasar dan tujuan pendidikan islam transformatif.
7. Pengertian pendidikan holistic komprehensif landasan pendidikan holistic komprehensif
serta konsep pendidikan islam holistic komprehensif.
8. Pengertian, demokratisasi pendidikan, demokratisasi pendidikan dalam islam, pembelajaran
demokratis dalam pendidikan islam.
9. Pengertian humanisasi pendidikan, hakekat manusia dalam islam, dimensi-dimensi
pendidikan humanistik.
10. Pengertian pendidikan multikultural, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia, tujuan dan
prinsip-prinsip pendidikan multikultural, relevansi pendidikan multikultural dalam tujuan
pendidikan islam.
11. Hakekat pendidikan karakter, fungsi dan fungsi pendidikan karakter, mengenal pendidikan
karakter dalam islam, metode pendidikan karakter, indikator pendidikan karakter.
12. Pengertian pendidikan entrepreneurship, esensi dan urgensi pendidikan entrepreneurship
dan proses pendidikan entrepreneurship.
13. Hakekas gender, pandangan pendidikan islam tentang gender.
14. Kebijakan Perguruan Tinggi Islam, SDM perguruan Tinggi Islam.
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SILABUS EVALUASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN ISLAM

Mata Kuliah
Bobot
Semester
Kode

: Evaluasi dan Supervisi Pendidikan Islam
: 3 SKS
: 2 (Genap)
: PAI.81201

Deskripsi Mata Kuliah:
Melalui kegiatan ceramah, Tanya jawab, seminar/diskusi dan pemberian tugas membahas
tentang hakikat dari pendidikan dan pembelajaran; hakikat evaluasi, evaluasi
pendidikan/pembelajaran, tujuan, fungsi dan manfaat evaluasi, instrumen sebagai alat evaluasi;
supervisi, supervisi pendidikan/pembelajaran, tujuan, fungsi dan manfaat supervisi, supervise
klinis; kepala sekolah sebagai manajer, supervisor, dan evaluator di sekolah; pengawas sebagai
supervisor dan evaluator pendidikan di wilayah kerjanya.
Materi:
1. Tujuan, ruang lingkup, pembagian tugas, sepintas tentang hakikat dari mata kuliah evaluasi
dan supervise pendidikan.
2. Hakikat dari pendidikan dan pembelajaran.
3. Hakikat dari evaluasi pendidikan/pembelajaran.
4. Instrumen sebagai alat evaluasi.
5. Hakikat dari supervise pendidikan.
6. Guru sebagai pendidik, manajer, dan evaluator pembelajaran di kelas.
7. Kepala sekolah sebagai manager, supervisor, evaluator pendidikan di sekolah.
8. Pengawas pendidikan sebagai supervisor dan evaluator pendidikan di wilayah kerjanya.
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SILABUS SEMINAR PROPOSAL TESIS

Mata Kuliah
Bobot
Semester
Kode

: Seminar Proposal Tesis
: 2 SKS
: 3 (Ganjil)
: PAI.81306

Deskripsi Mata Kuliah:
Seminar Proposal Tesis adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa untuk
membahas, mengkaji, meneliti suatu masalah penelitian, orisinalitas, aktualitas, relevansi dan
fisibelitas dalam bentuk proposal penelitian secara terstruktur, yang akan diajukan sebagai salah
satu syarat penulisan tesis, pengajuan proposal tesis untuk menjadi tesis harus melalui seleksi
dalam suatu ujian yang disebut dengan ujian proposal tesis.
Materi:
1. Sistematika penulisan proposal tesis.
2. Rancangan dan desain penelitian.
3. Teknik pengumpulan data.
4. Teknik pengolahan data.
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SILABUS TESIS

Mata Kuliah
Bobot
Semester
Kode

: Tesis
: 8 SKS
: 4 (Genap)
: PPS.802

Deskripsi Mata Kuliah:
Mata kuliah ini memperkenalkan dan melakukan kajian analisis kritis terhadap
tahapan dalam kontek social kajian analisis kritis terhadap tahapan dalam kontek
social politik perkembangan serta karakteristik pemikiran dan pendidikan Islam
melalui beberapa pendekatan historis, social, politik, mistisime, filsafat dan beberapa
pendekatan yang lainnya.
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