
KISI-KISI MATERI UJIAN KOMPREHENSIF 

PROGRAM MAGISTER (S2) EKONOMI SYARIAH 

 

No. Kompetensi Materi Pokok Indikator 

A. Umum    

1. Memiliki pemahaman 

yang holistik tentang 

hakikat ilmu pengetahuan 

(the nature of knowledge) 

1. Filsafat ilmu 

 

Mahasiswa mampu: 

1. Menerapkan penalaran 

filosofis dan logis  

2. Menjelaskan konsep ilmu 

dan sumber pengetahuan 

3. Menjelaskan prinsip-

prinsip dasar 

pengembangan 

epistemologi pengetahuan   

4. Menjelaskan dimensi 

moral/etis dalam 

pengembangan dan 

penerapan ilmu 

pengetahuan 

5. Menerapkan konsep ilmu 

filsafat dalam bidang 

keahlian program studi 

ekonomi syariah 

2. Memiliki kemampuan 

memahami dan 

mengaplikasikan ilmu-

ilmu penelitian 

1. Metodologi  

Penelitian  

2. Statistik 

 

Mahasiswa mampu: 

1. Memahami ragam 

penelitian ekonomi 

syariah. 

2. Menjelaskan substansi 

permasalahan (ontology), 

implikasi metodologi 

(epistemology), dan 

manfaat/ signifikansi 

(axiology) fokus kajian 

dalam usulan (proposal) 

tesis dan relevansinya 

dengan bidang keahlian 

program studi. 

3. Menjelaskan keterkaitan 

antara masalah penelitian 

dengan teori dan 

metodologi penelitian yang 

digunakan. 

4. Menggunakan prosedur 

analisis data dan dapat 

memberikan interpretasi 



yang tepat untuk 

menyusun kesimpulan dan 

argumen. 

B Utama   

1. Memiliki kemampuan  

memahami dan 

mengaplikasikan ayat dan 

hadis ekonomi 

(muamalah) 

1. Studi Sumber: 

Metodologi dan 

Tematik 

 

Mahasiswa mampu: 

1. Memahami dasar-dasar 

ilmu tafsir dan ilmu hadis  

2. Menghafal ayat dan hadis 

yang terkait dengan 

ekonomi (tematik) 

3. Menjelaskan konsep 

ekonomi yang terkandung 

dalam  ayat Alquran dan 

hadis. 

2. Memiliki  

pengetahuan Tentang 

ilmu ushul fikih dan 

maqashid syariah , dan 

dapat melakukan 

pengembangan dan 

proses sistem ekonomi 

syariah, perbankan 

syariah, serta pengelolaan 

lembaga keuangan syariah  

1. Ushul Fikih dan 

Maqashid Syariah 

2. Sistem Ekonomi 

Syariah 

3. Sistem Perbankan 

Syariah 

4. Pengelolaan 

Lembaga Keuangan 

Syariah 

 

Mahasiswa mampu:  

1. Memahami ushul fikih dan 

maqashid syariah 

2. Memahami konsep dasar 

sistem ekonomi syariah 

3. Memahami Sistem 

perbankan syariah di 

Indonesia 

4. Memahami konsep 

pengelolaan lembaga 

keuangan syariah 

3. Memiliki kemampuan 

melaksanakan dan  

mengembangkan sistem 

ekonomi syariah 

1. Akuntansi dan 

Keuangan Syariah 

2. Manajemen Zakat 

dan Wakaf  

3. Ekonomi Mikro dan 

Makro 

 

Mahasiswa mampu: 

1. Memahami aplikasi 

akuntansi dan keuangan 

syariah 

2. Menerapkan pengelolaan 

manajemen zakat dan 

wakaf.  

3. Menjelaskan konsep 

ekonomi syariah secara 

mikro dan makro 

C. Kompetensi Pendukung   

1. Memiliki kemampuan 

memahami filosofi 

ekonomi syariah 

1. Filsafat  ekonomi 

syariah 

 

Mahasiswa mampu:  

1. Menjelaskan perspektif 

filosofis ekonomi syariah 

(ontologis, epistemologis, 

dan aksiologis) 

2. Menerapkan perspektif 

filosofis ekonomi syariah 

pada lembaga-lembaga 



perekonomian syariah  

2. Memiliki kemampuan 

memahami dan 

menerapkan etika bisnis 

Islam  

1. Etika Bisnis Islam  Mahasiswa mampu:  

1. Menjelaskan konsep etika 

bisnis dalam Islam  

2. Menerapkan etika bisnis 

Islam dalam pengelolaan 

lembaga perekonomian 

syariah. 

 

 


