
r PENERIIV,I,MN MAHASISWA BARU
W.lt PQd.ft..a[
Pendaftaran dilakukan setiap saat, dengan periode pendaftaran sebagaiberikut:
Masuk Semester Gasa I : Maret s/d Juli
Masuk Semerter Genap : September s/d Januari

P.rrr*.tan P.id.tt r.h
l. Mengisiformulirpendaftaran,dengan melampirkan:

a. foto copy iiazah dan transkrips-1 d.n S-2.
b. Surat rekomendasi dari dosen pembimbing, atasan langsung, atau yang mengerahui kualifikasi akademak

calon.
a. Suratiamanan kesedaaan membayar biaya pendidikan selama studi.
d. Pas foto sebanyak 2lembar (ukuran paspor,4 X 6)dan 2lembar (ukuran 3 X4 cm).

Pnoaadur Ptrda,fiaru
1. Mengisrformulir pendaftaran dan kelengkapannya (dapat diakses melalui: http://pascasarjana.umm.ac.id).2. Melarhpkken syarat pendaftaran (foto kopiiiazah dan transkrip yang disayahkan, pas foto, rekomendasida.i

pembimbing atau atasan langsung, keranggupan membayar baaya pendadikan, foto kopi pembayaran biaya
pendaftaran, dan syarat lain yang diperlukan)

3. Mengirimkan berkar pendaftaran (5e(ara langsung atau melalui po5) ke alamat:

olr.ktor.t Progr.m PB<...rj.m
UnlY.rrhB ltuh.nm.dlr.h lt l.ng
,1.S.ldun!1 .Lnr 65t 13 lndom.t.

Gtatan:
a. Pada amplop kkiata5 ditulis: PENDAFTARAN MHS pps
b. Pembayaran biaya pendaftaran melalui Bank 8Nl Cabang Malang, a.n. Universitas Muhammadiyah

Malang/Pascasa4ana No. Rekenang: 0053083940.

8Ly. Studl
Biaya Pendaftaran : Rp. 600.000,-
He(egisvasi/ Semester : Rp. 400.000,-
SPP/ Semesrer I Rp.8.OO0.OOO,-

Cont ct P.rron
Syamsul Arifln ( Hp 08123221656 )
Ahyar Muslimin ( HP. 081 64297425 )
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PROGRAM DOKTOR
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DIREKTORAT PROGRAM PASCASARIANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

」L Bandung No l Malang Telp o341-551253 Fax 0341-562124

No Rekenin9 8NICabang Malang:oo53083940 An Universita,Muhammadiyah Malan9
No rekening BANK,AT M:0041038888 An Universtas Muhammadiyah Malang
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DIREKTORAT PROGRAM PASCASARIANA
UNIVERSITAS MUHAヽ 1ヽ4ADIYAH MALANG
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■TENAGA PINGAIAR
Dosen pengaja r ata u penga mpu terd iri dari dosen ya ng berkualifikasi akadem ik profesor da n doktor sena memiliki

kompetensi keilmuan yang relevan dengan kurikulum Program Doktor Pendidikan Agama lslam Direktorat Program

Pascasarjana Universitas lvluhammadiyah tvlalang.

I KT]RIKT]LTJM
Rancangan kurikulum Program Doktor Pendidikan Agama lslam dimaksudkan sebagai suatu instrumen

epistemologis untuk mencapaivisi, misi, tujuan, serta memperkuat profillulusan. Beradasarkan visi, misi, dantujuan
maka dalam program doktor Pendidikan Agama lslam disajikan beberapa mata kuliah yang dikelompokkan tebagai

berikut pertama: lvlata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD)yang terdiri dari 2(tiga) mata kuliah: (l) Filsafal Sains dan

Metodologi Penelitian Pendidikan Agama lslam; (2) Pemikiran Pendidikan lslam
Kedua, Mata Kuliah Kompetensi lJtama (MKU)yang meliputi: (1) Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran

Pendidikan Agama lslam; (2) Kajian Kelembagaan Pendidikan Agama lslam; (3) Kajian Multidisipliner Nlateri

Pendidikan Agama lslam;(4)Seiarah 5o5ial Pendidikan Agama lslam.

Ketiga, l\4ata Kuliah Kompetensi Penuniang (tr4KP), yakni mata kuliah yang dapat menunjang kemampuan

mahasiswa dalam memahamidan menganalisis topikyang dikajidalam disertasi mahasiswa-

Keempat, Disertasi yang meliplti: (1) Ujian Kelayakan Proposal Disenasii (2) Ujian Proposal Disertasi;(3) Ujian

Kelayakan Hasil Penelataan; (4) Lljian Tahap I (Tenutup); (5) Ujian Tahap ll (Terbuka).

xurikulurn Program Doktor Pendidikan

Komponen
Mata Ku!iaい
Kompetensi
Oasar(MKD)

Mata Kuliah
Kompetensi
utama(MKu)

Mat. xuliah
Kompetahsi
Pehuni.ng
(MKP)
Dis€rt.3i

l  Filsafat Sains dan Metodolo91 P
pendidikan Agama lslam

2  Pemikiran Pendidikan islam

l  Pengembangan Kurikulun dan
Pembelajaran Pendidikan Agama lslam

2. Kajian Kelembaqaan Pendidikan Aqama
Irlam

3. Kajian Multidisipliner Materi Pendidikan
Agama lslam

4. Kajian Kebiiakan Pendidikan l5lam di
lndonesia

Mata Kuliah Penunjang Disertasi

Ujian Kelayakan Proposal Disertasi
Uiian Proposal Disertasi
Ujian Kelayakan Hasil Penelitian
Uiian DisertasiTahap I (Tertutup)
Ujian DisertasiTah.p ll (Terbuka)

JUTILAH TOTAL

3

3

3

3

6

1

4
5

8
8

50

Filsafat Sains dan Metodologi Penelitian

LATAR BELAKANG
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang informasi dan komunikasi, transformasi

masyaraln! dan pembangunah nasional di segala bidang menutut adanya kualatas sumber daya manusiayang
profesional, memalika standar kompetensiyang kompetitil memiliki kemampuan metodologig dan belwawasan
muldisipliner. Di Bidang keagamaan, dipe ukan agamawan (ulama) yan9 intelek dan memiliki integritas,
berwawasan lua5 dan multidisipliner, memiliki kelnampuan metodologis, dan mampu memecahkan b€rbagai
problem keumatan secara arifdan biiaksana. Dibidang pendidikan lslam, dipe.lukan guru/dosen agama yang
profesional, memiliki kemampuan manajerialdan kepemimpinan yang baik5ehingga mampu mentranrformari
pendidikan lslam yang sebagian besar kurang bermutu kearah yang lebih baik. Semangat umat lslam untuk
menyelenggarakan pendidikan lslam tidakdiragukan lagi, terbukti banyaknya lembaga pendidikan lslam dalam
berbagaijenas dan modelnya. Akan tetapisemangat tersebut pada umumnya kurang disenaidengan kapasitas dan
kapabilitas keilmuan, manajerial, pendanaan yang memadaisehingga terdapat kesenj.ngan amara kuantitasdan
kualitas. Pendidikan lslam masih saja mendapat label sebagai pendidikan kelasdua dan bahkan kelas tiga.
Kondisi initentunya sangat memprihatinkan bagi umat lslam sendiri maupun pemerintah khususnya Kementerian
agama. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidiknn dan Kebudayaan juga telah
melakukan reinforcement anta ra lain dalam bentuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Naslonal, Undang-Undang
Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteriyanq intinya dalam rangka meningkatkan meningkatkan
suberdaya manusia lndonesia melalui pendidikan pas(asarana.

Atas dasar itulah Prog6m Pascasarjana UhiveBitas Muhammadiyah Malang dengan penuh komitmen dan
dedikasimera5a terpanggiluntuk memberikan kontribusidalam meningkatkan sumberdaya manusiaterutama para
agamawan, guru/dosen agama, para pengawas pendidikan Agama lslam, Kepala sekolah, dan pengelola lembaga
pendidikan lslam untuk mengembangkan kemampuan keilmuan, profesionalasme dan wawasan kependidikan lslam
melalui pendirian Program Doktor Pendidikan Agama l5lam.

Memperhatikan berbagaisumber daya, sarana dan prasarana, dan serta penimbangan aspekdemografi,
geografi, ekonomi, serta sosialbudaya masyarakatJawa Timur, maka Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Malang berkeyakinan bahwa program iniakan memilikitingkat keberlaniutan (sustainability) yang
tinggi.

vrsr, Mrsr, DAN TUIUAN

Menjadi lembaga pendidikan setingkat dokor yang ungguldalam bidang pendidikan. penelitian dan publikaii
i,miah dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam ditinglat nasionaldan A5ia.

1 . Menyelenggarakan pendidikan berbasis rhet yang berorientasi pada pengemb.ngan Pendidikan Agama |rlam
sebagaisuatu sistem yang telbuka.

2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasiilmiah untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan permasalahan Pendidikan Agama lslam.

3. Mengembangkan kerja.ama nasional dan intemasional dalam penyelenggaraan pendidikan pendidikan,
penelitian, publikasi ilmiah dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang Pendidikan Agama lslam.

Tujuan'1. Melahirkan sar.iana tingkat doktor di badang Pendidikan Agama lrlam yang memllaki integritas inteleltual,
moraldan rpiritual, memilikijiwa kepemimpinan (leadership)dan komitmen teftadap pengembangan
Pendidikan Agama lslam.

2. Melahirkan sariana tingkat doktor di bidang Pendidikan Agama lslam yang memilikikehampuan lrlirteridan
metodologis multidisipliner dalam mengembangkan Pendidikan Agama lslam.
Terlaksananya kegiatan penelitian dan p€ngabdian yang bero,ientari pnda p€me<ahan dan pengembangan
PeMidikan Agama lslam sena dapat dipublialsikan dalam berbagai rnedi. ilmi.h yang be.eput ii nasional.
Terjalinnya kerja sama dengan l€mbaga pemerintah d.n lembaga pendidik n bait di daLm n€geri rn upun lu.i
negeri unluk menyeleogg.rakan b€rbagai b€ntuk kegiatan ilmhh yang berorientasi pada pemecahan masalah
dan p€nqembang€n pendidikan Aq6ma lslam.

Kuliah
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