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EVALUASI PROGRAM  DAN PROSES 

PEMBELAJARAN  

MATA KULIAH   : PENDIDIKAN AGAMA  

KODE MK/SKS/SEMESTER :……………/3 sks/1. 

 

1. DESKRIPSI MATA KULIAH: 

Tujuan Pembelajaran MK: 

Mata kuliah Pendidikan Agama di perguruan tinggi bertujuan untuk 

meningkatkan dan memantapkan pemahaman, pengahayatan dan pengamalan 

peserta didik  tentang sumber ajaran agama, keimanan, ibadah, dan nilai-nilai 

agama dalam pengembangan keilmuan/teknologi/seni dan keahlian serta dalam 

kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, hubungan antar bangsa dan 

lingkungan hidup. 

Kompetensi Utama: 

Kompetensi Umum untuk mencapai standar kompetensi adalah dimilikinya: 

1. Pemahaman tentang konsep ke-Tuhan-an dan konsep ibadah yang semakin 

meningkat; 

2. Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang semakin meningkat; 

3. Kebiasaan berperilaku dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara berdasarkan ajaran agama; 
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4. Pemahaman nilai-nilai keagamaan dalam pengembangan ilmu, teknologi, seni 

dan keahlian serta ke-profesi-an dalam bidang tertentu; 

5. Sikap toleransi dalam kehidupan sosial-budaya agama yang berbeda; 

6. Pemahaman tentang keterkaitan dan penerapan nilai-nilai agama dalam 

pengelolaan lingkungan, pembangunan nsional, dan perkembangan global. 

Gambaran Singkat MK: 

Mata kuliah Pendidikan Agama
*)

 sebagai mata kuliah umum yang diikuti 

oleh seluruh Indonesia diarahkan pada pembentukan karakter, watak dan sikap 

keberagamaan berkehidupan serta menjadi landasan nilai, moral dan motivasi 

dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni serta keahlian yang ditekuni di 

perguruan tinggi dan implementasinya dalam kehidupan yang lebih luas. Dengan 

Penddikan Agama lulusan perguruan tinggi tampil sebagai pribadi dan warga 

masyarakat serta tenaga profesional yang beriman dan bertkwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian utuh dan memiliki rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsaan. Mata kuliah ini membahas 

tentang sumber ajaran agama, keimanan, ibadah, dan nilai-nilai agama untuk 

berkehidupan, berilmu dan berkarya  
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2. INPUT: 

a. Karakteristik mahasiswa: 

Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah agama memiliki tingkat pengetahuan 

yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat pengetahuan menyebabkan perbedaan 

hasil belajar yang mereka peroleh. 

Disamping itu,  

Kesiapan dosen pengampu: 

Dalam mempersiapkan pemberian mata kuliah beberapa hal yang 

dipersiapkan antara lain: 

1. Silabus 

2. SAP 

3. Bahan ajar 

4. Model pembelajaran. 

b. Materi kuliah/Bahan kajian 

Pada mata kuliah pendidikan agama belum dilakukan lokakarya khusus untuk 

membahas kurikulum pendidikan agama. Padahal masih banyak yang perlu 

dikaji kembali tentang materi-materi yang perlu disesuaikan dengan konteks 

kekinian terutama dalam pembentukan karakter mahasiswa.  

3. PROSES 

a. Strategi perkuliahan 

Selama ini implemantasi pembelajaran terhadap GBPP, SAP dan kontrak 

perkuliahan masih menggunakan kurikulum yang lama. sehingga strategi 
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pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang lama. walaupun demikian 

demi kelancaran perkuliahan dipilih beberapa strategi perkuliahan terutama 

dalam penggunaan model pembelajaran. Selama ini model pembelajaran yang 

digunakan menyesuaikan dengan materi yang ada. Misalnya penggunaan 

model cerama untuk materi-materi tertentu seperti filsafat ketuhanan dalam 

islam, proses pencipataan manusia, etika moral dan akhlak. Penggunaan 

model STAD untuk materi IPTEKS dalam Islam, sistem Politik Islam, 

Hukum, HAM dan Demokrasi dalam Islam. Penggunaan model Field Trip 

untuk materi Kerukunan antar umat beragama, Materi masyarakat madani dan 

kesejahteraan umat islam, dan materi Kebudayaan Islam.  

b. Penilaian pembelajaran 

Penilaian pembelajaran menggunakan model penilaian yang telah ditetapkan 

yaitu Quiz, tugas, Ujian tengah semester dan Ujian akhir semester yang 

direkap secara keseluruan untuk memperoleh hasil akhir. 

4. OUTPUT 

Hasil keluaran pembelajaran pendidikan agama untuk beberapa tahun terakhir 

cukup memuaskan. Artinya 75% yang lulus mata kuliah dengan memperoleh 

nilai A dan B, 15% yang memperoleh nilai C dan 10% yang harus melakukan 

ujian ulang dan memprogram kembali pada semester I. 

5. Rekomendasi: 

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dalam perbaikan perkuliahan mata 

kuliah pendidikan agama kedepan antara lain: 
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a. pelaksanaan lokakarya kurikulum pendidikan agama. 

b. Penyusunan bahan ajar yang baru sesuai hasil lokakarya kurikulum 

c. Penyusunan GBPP, SAP dan kontrak perkuliahan sesuai hasil kurikulum mata 

kuliah pendidikan agama. 
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