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PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 2213

Nama Mata Kuliah : 
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

Jumlah SKS : 2 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini mempelajari pandangan Agama Islam tentang masalah individual, familiar, sosial ekonomi, hukum dan politik. 
Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar supaya bersikap, bertindak, mengenal dan melaksanakan Agama Islam, sesuai 
dengan kaidah-kaidah Agama Islam yang diwahyukan Allah Swt kepada Rasul-Nya.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Agama dan 
Aqidah

mahasiswa 
memahami  
arti 
pengertian 
agama Islam 
dan Aqidah

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
agama Islam 
dan Aqidah

Menjelaskan: 
a. Arti Agama Islam  
b. Pengertian 

Agama Islam  
c. Hakikat agama 

bagi manusia  
d. Allah itu wujud  
e. Allah Maha Esa  
f. Allah Maha 

Sempurna 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
arti dan 
pengertian 
agama 
Islam dan 
Aqidah

buku 
referensi

2 Ilmu Ketuhanan 
dan Manusia

mahasiswa 
memahami 
dan 
menghayati 
Ilmu 
Ketuhanan 
dan Manusia

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang Ilmu 
Ketuhanan 
dan Manusia

menjelaskan: 
a. Ilmu Tauhid 
b. Ilmu kalam 
c. Ilmu Ushuluddin 
d. Asal usul manusia 
e. manusia mahluk 

berakal 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang Ilmu 
Ketuhanan 
dan Manusia

idem

3 Al Quran mahasiswa 
memahami 
keyakinan 
yang benar 
tentang Al 
Quran

mahasiswa 
mampu 
memahami 
keyakinan 
yang benar 
tentang Al 
Quran

menjelaskan: 
a. pengertian Al 

Quran  
b. Fungsi dan 

peranan Al Quran  
c. komitmen 

seorang muslim 
terhadap Al Quran 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang Al 
Quran

idem

4 Arkanul Iman mahasiswa 
memahami 
dan 
mengetahui 
arkanul iman

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
arkanul iman

menjelaskan: 
a. Iman kepada 

Allah  
b. Iman kepada 

Malaikat  
c. Iman kepada 

Kitab Suci  
d. Iman kepada 

Rasul dan Nabi  
e. Iman kepada 

Hari Akhir  
f. Iman kepada 

Qodho & Qodhar 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
Arkanul Iman

idem

5 Arkanul Islam mahasiswa 
memahami 
masalah 
Arkanul Islam 
sebagai 
aspek ibadah 
membina iman

mahasiswa 
mampu 
memahami 
Arkanul Islam 
sebagai 
aspek ibadah 
membina iman

menjelaskan: 
a. syahadat  
b. sholat  
c. zakat  
d. puasa  
e. haji 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
Arkanul 
Islam 
sebagai 
aspek 
ibadah 
membina 
Iman

idem

6 Hukum 
Islam/Syari'at

mahasiswa 
memahami 
dan 
mengetahui 
Hukum 
Islam/Syari'at

mahasiswa 
mampu 
memahami 
Hukum 
Islam/Syari'at

menjelaskan: 
a. Sunnatullah  
b. Fiqih  
c. Ushul Fiqih 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
Hukum 
Islam / 
syari'at

idem

7 Hadits (Sunnah) mahasiswa 
memahami 
dan 
menghayati 
Hadits 
(Sunnah)

mahasiswa 
mampu 
memahami 
dan 
menghayati 
Hadits 
(Sunnah)

menjelaskan: 
a. Pengertian Hadits 
b. Fungsi Hadits 

terhadap Al Quran 
c. Kewajiban umat 

Islam terhadap 
Hadits 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
Hadits 
(Sunnah)

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Departemen Agama RI Al Quran dan terjemahannya Jakarta

Prof. DR. H. Harus Nasution Islam (Ditinjau dari berbagai aspek) Jakarta UI Press

Al Ghazali Aqidah Muslin Jakarta Pedoman Ilmu Jaya

DR. Dahler Franz Masalah Agama Yogyakarta Kanisius

Sabiq Sayyid Fiqih Sunnah Bandung Al Ma'arif

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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