
KISI-KISI MATERI UJIAN KOMPREHENSIF 

PROGRAM MAGISTER (S2) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

 

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 

manajemen pendidikan 

Islam  

2. Memiliki kemampuan 

memahami dan 

mengaplikasikan ilmu-

ilmu penelitian 

1. Metodologi  

Penelitian  

2. Statistika  

 

Mahasiswa mampu: 

1. Memahami ragam 

penelitian pendidikan 

Islam (kuantitatif, 

kualitatif, penelitian 

pustaka, penelitian 

evaluasi, dan penelitian 

dan pengembangan/ 

Research and Development). 

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 manajemen 

pendidikan Islam 



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 tentang manajemen 

pendidikan Islam.  

1. Studi Sumber: 

Metodologi dan 

Tematik 

 

Mahasiswa mampu: 

1. Memahami dasar-dasar 

ilmu tafsir dan hadis  

2. Menghafal ayat dan hadis 

yang terkait dengan 

manajemen pendidikan 

Islam (tematik) 

3. Menjelaskan konsep 

manajemen pendidikan 

Islam yang terkandung 

dalam ayat dan hadis. 

2. Memiliki pengetahuan 

dan dapat melakukan 

pengembangan terhadap 

perencanaan strategik, 

sistem informasi 

manajemen, manajemen 

mutu, dan manajemen 

pembiayaan pendidikan 

Islam. 

1. Perencanaan 

Strategik Pendidikan 

Islam. 

 

2. Sistem Informasi 

manajemen PAI. 

3. Manajemen mutu 

pendidikan Islam. 

4. Manajemen 

pembiayaan 

pendidikan Islam. 

 

 

Mahasiswa mampu:  

1. Memahami cara 

melakukan perencanaan 

strategik pendidikan Islam. 

2. Memahami sistem 

informasi manajemen PAI.  

3. Menguraikan manajemen 

mutu pendidikan Islam. 

4. Memahami prinsip-prinsip  

manajemen pembiayaan 

pendidikan Islam. 

C. Kompetensi Pendukung   

1. Memiliki kemampuan 

memahami manajemen 

penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan, 

perilaku dan budaya 

organisasi, memahami 

orientasi dalam psikologi 

1. Manajemen 

penyelenggaraan 

pendidikan dan 

pelatihan. 

2. Perilaku dan budaya 

organisasi. 

 

Mahasiswa mampu:  

1. Memahami manajemen 

penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan. 

2. Menjelaskan tentang 

perilaku dan budaya 

organisasi. 



pendidikan Islam, dan 

memahami inovasi dalam 

manajemen pendidikan 

Islam. 

3. Orientasi baru dalam 

psikologi pendidikan 

Islam. 

4. Inovasi dalam 

manajemen 

pendidikan Islam. 

3. Menjelaskan orientasi baru 

dalam psikologi 

pendidikan Islam. 

4. Menjelaskan inovasi dalam 

manajemen pendidikan 

Islam. 

 

 


