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PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita, semoga dedikasi kita pada
almamater menjadi amal jariyah sebagai bekal kita menghadap Ilahi Rabbi.
Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi
Besar Muhammad SAW. yang telah menuntun kita menjadi muslim ke jalan yang
lurus dan diridhai Allah SWT.
Ujian komprehensif adalah bagian dari proses akademik mahasiswa Fakultas
Keislaman yang harus dilalui demi terciptanya lulusan yang bermutu sebagaimana
harapan kita bersama dan harapan Fakultas Keislaman.
Untuk memperlancar dan menyeragamkan proses kegiatannya, diperlukan
adanya pedoman dan aturan yang jelas, bagi para mahasiswa, admin, dan dosen di
lingkungan Fakultas Keislaman.
Panduan ini terdiri dari dari sepuluh item atau sub bahasan. Demi terciptanya
hasil yang lebih baik, seluruh mahasiswa, admin dan dosen sebagai penguji harus
berpedoman pada buku panduan ini dalam melaksanakan proses ujian
komprehensif.
Kami menyadari sepenuh hati bahwa pedoman ini masih belum sempurna.
Berbagai saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk revisi dan
perbaikan pada tahap-tahap selanjutnya.
Pedoman ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang
memerlukan, baik dalam rangka melaksanakan tugas akademik di Fakultas
Keislaman maupun tugas yang lain, terutama pelayanan dan pelaksanaan ujian
komprehensif.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
mensukseskan pedoman ini dan mensukseskan pelaksanaan ujian komprehensif.
Semoga Allah mengalirkan keberkahan pada kita, keluarga kita, dan Fakultas
Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Aamiin
Wassalamualaikum Wr WB

Bangkalan, 26-7-2018
Jurusan Ilmu Keislaman
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PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN ILMU KEISLAMAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
A. Latar Belakang
Institusi Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan memiliki
mandat menyiapkan lulusan professional dengan kompetensi sebagaimana
yang diharapkan oleh Negara dan sekaligus pengguna lulusan.
Upaya yang dilakukan penyelengara pendidikan harus berorientasi pada
terwujud

dan

terbentuknya

kualitas

kompetensi.

Semakin

lulusan

berkompeten, maka kepercayaan dari pengguna lulusan akan semakin tinggi.
Begitu juga berlaku sebaliknya.
Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura sebagai institusi
pendidikan berikhtiyar menjawab kebutuhan tersebut diantaranya dengan
menyelenggarakan ujian komprehensif.
Ujian komprehensif merupakan ujian lisan yang wajib diikuti oleh
mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah dan Ekonomi Islam Fakultas
Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Ujian Komprehensif meliputi
matakuliah yang mendukung keprofesionalan di bidang Hukum Bisnis Syari’ah
dan Ekonomi Islam. Materi ujian meliputi matakuliah pokok Program Studi
Hukum Bisnis Syari’ah dan Ekonomi Islam.
B. Maksud dan Tujuan
Ujian komprehensif dimaksudkan untuk :
1. Mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang Hukum Bisnis
Syari’ah dan bidang Ekonomi Syari’ah.
2. Menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara kritis dan
interdisipliner.
3. Standarisasi keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari
Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah dan Ekonomi Syari’ah Fakultas
Keislaman Universitas Trunojoyo.
4. Mendapatkan SKL dari jurusan sebagai syarat mengikuti ujian proposal
skripsi
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C. Peserta Ujian Komprehensif
Mahasiswa

yang

dapat

mengikuti

ujian

komprehensif

adalah

mahasiswa aktif Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah dan Ekonomi Syari’ah
yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. SKS yang ditempuh mahasiswa sekurang kurangnya 100 sks
2. Sudah lulus matakuliah pokok yang mendukung profesionalisme prodi
Hukum Bisnis Syari’ah atau Ekonomi Syari’ah.
3. Matakuliah pokok yang dimaksudkan, untuk Prodi Hukum Bisnis Syari’ah
sebagai berikut : Fiqh Muamalah, Hukum Acara Perdata dan Peradilan
Agama, Hukum Perdata, Lembaga Keuangan Bank dan Non bank, serta
Ushul dan Qowaid Fiqhiyyah
4. Matakuliah pokok yang dimaksudkan untuk Prodi Ekonomi Syari’ah sebgai
berikut : Fiqh Muamalah, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syari’ah
Non Bank, Ekonomi Mikro Islam dan Ekonomi Makro islam
D. Materi Ujian Komprehensif
Materi soal Prodi Hukum Bisnis Syari’ah terdiri dari :
1. Fiqh Muamalah
2. Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama
3. Hukum Perdata
4. Lembaga Keuangan Bank dan Non bank
5. Ushul dan Qowaid Fiqhiyyah
Materi soal Prodi Ekonomi Syari’ah terdiri dari :
1. Fiqh Muamalah
2. Perbankan Syariah
3. Lembaga Keuangan Syari’ah Non Bank
4. Ekonomi Mikro Islam
5. Ekonomi Makro islam
E. Pelaksanaan
Ujian komprehensif dilaksanakan pada Hari Jumat, 12-14 Oktober 2018
Bertempat di Gedung RKB C Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo
Madura
F. Ketentuan Saat Ujian
1. Peserta ujian komprehensif hadir tepat waktu
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2. Untuk menjaga ketenangan selama ujian komprehensif berlangsung,
handphone harus disilence
3. Penguji komprehensif berpakaian rapi dan santun sebagaimana karakter
Islami Fakultas Keislaman.
4. Peserta berpakaian rapi, sopan, santun sebagaimana karakter Islami
Fakultas Keislaman, dan memakai jas almamater.
5. Mahasiswa membawa perlengkapan sebagai berikut :
a. Berita acara ujian komprehensif
b. Lembar penilaian,
c. Daftar hadir dewan penguji dan peserta ujian komprehensif;
6. Saat ujian terdapat dua penguji dengan dua meja dalam satu ruangan
atau dengan ruangan yang berbeda
7. Peserta ujian melaksanakan ujian mulai dari meja satu selaku penguji
pertama dan selanjutnya menuju meja kedua selaku penguji kedua atau
sebaliknya.
8. Setiap penguji sudah disediakan soal terstruktur beserta jawabannya.
9. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bersifat penalaran
10. Setiap matakuliah, penguji berhak mengajukan pertanyaan kepada
peserta sebanyak 2 sampai 10 soal.
G. Penilaian dan Kelulusan
1. Rentang skor soal tiap matakuliah 10-100
2. Aspek

penilaian

mencakup

penilaian

pemahaman

materi

dan

kemampuan menjelaskan dengan jelas dan sistematik
3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan ketentuan :
a. Nilai setiap mata kuliah yang diujikan di atas 50
b. Nilai total rata-rata dari dua penguji minimal C atau 55. Sedangkan
rentang penilaian mengacu pada Pedoman penilaian akademik
sebagai berikut:
i. > 80-100 A
ii. 75 - 79,9 B+
iii. 70 - 74,9 B
iv. 65 - 69,9 C+
v. 55 - 64,9 C
vi. 50 - 54,9 D+
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4. Mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan untuk memperbaiki
nilainya dengan mengulang ujian komprehensif.
5. Batas pengulangan ujian maksimal tiga kali
6. Jika setelah ujian yang ke tiga tetap tidak lulus, maka ujian komprehensif
akan diulang pada semester berikutnya.
H. Dosen Penguji
Dosen penguji adalah dosen aktif di Prodi Hukum Bisnis Syari’ah dan
Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yang
ditunjuk dan di SK oleh pimpinan Fakultas.
I. SOP Pelaksanakan
SOP Pelaksanaan ujian komprehensif sebagai berikut
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J. Penutup
Demikian petunjuk tehnis penyelenggaraan ujian komprehensif dibuat
dengan harapan semakin memudahkan pelaksanaan. Hal hal yang belum
jelas akan disampaikan lebih lanjut.

Bangkalan, 26 Juli 2018
Jurusan Ilmu Keislaman
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