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A.   KETENTUAN UMUM  

1. Pengertian 

Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk 

mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa pada bidang 

studinya secara komprehensif (menyeluruh) dan terpadu. 

2. Tujuan dan target : 

Tujuan ujian komprehensif adalah mengukur dan memberi 

penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa yang di pelajari 

selama kuliah, baik dalam  bidang ilmu keislaman,  kompetensi  

keilmuan program studi, dan kemampuan keilmuan lain. 

 

B. MATERI UJIAN KOMPREHENSIF 

Materi ujian komprehensif meliputi : 

1. Penguasaan Ilmu keislaman, yang meliputi kemampuan baca/tulis 

Al-Quran, kemampuan hafalan ayat Al-Quran, hafalan Hadist,  dan 

pengetahuan agama Islam lain yang sesuai dengan program studinya. 

2. Penguasaan kompetensi Program studi. 

 

C.   PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF 

1. Ujian   komprehensif   diselenggarakan   mandiri   oleh Panitia ujian 

bersama KAPRODI. 

2. Ujian dilaksnakan mulai pukul 08.00 s/d selesai, peserta ujian wajib 

hadir 30 menit sebelum ujian dimulai. 

3. Ujian komprehensif merupakan ujian tertutup sehingga tidak dapat 

diikuti oleh mahasiswa lain. 

4. Ujian komprehensif diselenggarakan dalam ruangan berbeda antar 

penguji, dengan rumpun keilmuan yang telah ditentukan panitia. 

5. Semua peserta ujian komprehensif berpakaian: 

a. Mahasiswa: memakai atasan pulih berJAS HIJAU (almamater) 

dan celana gelap, serta bersepatu. 

b. Mahasiswa: memakai atasan putih berJAS HIJAU (almamater), 

bawahan berwarna gelap, bersepatu dan kerudung gelap. 

6. Waktu ujian komprehensif (Per-Mahasiswa) setiap penguji 10 -15 

menit 

7. Penguji  komprehensif  adalah  tenaga  pengajar  di STAI Darul-

hikmah dan berkualifikasi pendidikan Magister (S2) dan atau doktor 

(S3). 

8. Dewan penguji hanya dperkenankan mengajukan pertanyaan sesuai 

rumpun keilmuan yang telah ditentukan. 

 



 
 

    D. KUALIFIKASI PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF 

1. Ujian komprehensif dapat dilaksanakan jika 

mahasiswa  telah  lulus  semua  mata  kuliah  termasuk KKN dan 

PPL yang dibuktikan dengan transkip nilai sementara yang telah 

disahkan oleh Prodi. 

2. Peserta ujian masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif, bukan 

mahasiswa yang sedang cuti akademik atau berhenti kuliah/di 

berhentikan. 

3. Melakukan pembayaran ujian konprehensif terakhir dua hari sebelum 

pelaksanaan ujian. 

 

E. BENTUK UJIAN KOMPREHENSIF 

1. Ujian komprehensif dilaksanakan secara lisan. 

2. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam bentuk ujian materi kuliah 

keislaman dan pendidkan  islam. 

3. Ujian mata kuliah pokok program studi  merupakan ujian yang 

dimaksudkan untuk menguji penguasaan mahasiswa terhadap 

matakuliah pokok yang mencerminkan  pencapaian  kompetensi  

khusus program studi. 

 

F. PERSIAPAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF 

Hal-hal  yang  perlu  disiapkan  pra  ujian  komprehensif 

sebagai berikut : 

1. Mahasiswa yang telah lulus dalam KKN, maka secara otomatis 

menjadi peserta ujian komprehensif 

2. Panitia melakukan verifikasi dan pendataan atas pendaftaran 

komprehensif mahasiswa. 

3. Panitia melakukan penjadwalan  serta mengatur pelaksanaan ujian 

komprehensif. 

 

G. PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF 

1. Penilaian  ujian  komprehensif  didasarkan pada jawaban   yang   

diberikan   mahasiswa   terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 

penguji. 

2. Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap objek penilaian 

tersebut atau sesuai rumpun keilmuan yang ditentukan. 

3. Nilai  ujian  komprehensif  merupakan  nilai  rata-rata dari seluruh 

penguji. 

4. Pemberian  nilai    menggunakan  system penilaian  

yang berskala 50 - 100. 

5. Mahasiswa  peserta  ujian  komprehensif   dinyatakan lulus bila 

memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 60 

6. Kepada mahasiswa yang telah mencapai nilai rata-rata minimal 

diberikan keterangan lulus ujian dan sertifikat ujian komprehensif  

yang  dapat  digunakan  sebagai  syarat untuk mendaftarkan ujian 

skripsi. 

 

 



 
 

H. PENUTUP 

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ujian 

komprehensif ini akan diatur Melalui musyawarah panitia bersama 

KAPRODI dan penguji. 
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