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KONSEP PENDIDIKAN AGAMA 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
 

1. Latar Belakang Masalah 
Dalam konteks pendidikan dilingkungan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta secara intra kurikuler sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai 
ajaran Islam masih bersifat formalistik yang cenderung mengarah pada sistem 
pendidikan yang berorientasi kognitf, sedangkan aspek afektif 
psikomotoriknya masih  belum disentuh secara mendalam. 

Selain masalah kurikulum, problem yang timbul pada mahasiswa adalah 
terjadinya dekadensi moral, baik dalam pergaulan, pakaian, maupun 
pemahaman keagamaan yang sekarang muncul organisasi yang 
mengatasnamakan Islam tapi menyimpang dari ajaran Islam. 

Berangkat dari hal tersebut perlu dikembangkan suatu program 
internalisasi nilai-nilai islam yang bersifat intra kurikuler dalam bentuk yang 
lebih mengedepankan aspek afektif dan psikomotorik. Program tersebut akan 
dikemas dalam bentuk Pendampingan Agama Islam kemudian disebut PAI. 

 
2. Tujuan  

Secara umum tujuan konsep ini adalah untuk mengembangkan sikap dan 
pola pikir ke-Islaman mahasiswa menuju pemahaman Islam yang kaffah 
dengan pola-pola pendekatan cara belajar mahasiswa aktif, sehingga nantinya 
diharapkan nilai-nilai Islam akan semakin kuat tertanam dalam sanubari 
setiap mahasiswa. Dari pemahaman yang mendalam ini akan mendorong para 
mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga visi misi UMY menjadi universitas yang Unggul dan Islami 
dapat tercapai.  

Konsep Pendampingan Agama Islam (PAI) ini agar diminati 
seluruh mahasiswa dikemas dalam bentuk Mata Kuliah Pengembangan 
Diri sebagai syarat mengikuti ujian skripsi, sehingga wajib diikuti 
seluruh mahasiswa program studi akuntansi. Diharapkan setelah 
mahasiswa mengikuti kegiatan ini, lulusan Program Studi Akuntansi 
mempunyai keunikan pada nilai-nilai KeIslaman. 
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3. Bentuk Pendampingan Agama Islam 
a) Stadium General (SG) 

Yaitu pemberian materi-materi ke-Islaman oleh seorang nara sumber 
kepada para pendamping sebagai bekal sebelum dilaksanakan kegiatan 
PAI dalam satu kelompok besar dengan jadwal yang telah ditentukan. 
Kegiatan ini juga merupakan pembukaan secara resmi pelaksanaan PAI 
sekaligus menjelaskan tentang Pendampingan Agama Islam itu sendiri. 

 
b) Bentuk Halaqoh (kelompok kecil) 

Bentuk forum dalam penyampaian materi adalah halaqoh (kelompok 
kecil melingkar), jumlah peserta 10-15 mahasiswa. Waktu pelaksanaan 
100 menit dengan agenda: pembukaan, tilawah al-quran, penyampaian 
materi, diskusi dan penutup. 

 
4. Materi Pendampingan Agama Islam 

Pendampingan Agama Islam berlangsung 10 kali tatap muka, maka 
materi pendampingan disusun dengan jumlah pertemuan: 

 
1). Mengenal Jalanku (Ma’rifatul Islam) 
2). Mengenal Sosok Idola (Ma’rifaturrasul) 
3). Al-Qur’an Cahaya Kebenaran 
4). Ma’rifatul Insan 
5). Hidup Bermuhammadiyah 
6). Mewaspadai bahaya Ghozwul Fikri 
7). Pergaulan Muda Mudi 
8). Adab Berbusana Muslim 
9). Menjalin Ukhuwah Islamiyah 
10). Menyikapi Media Sosial dengan bijak 
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