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Assalamu’alaikum wr. wb. 

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., pertama-tama, penulis panjatkan atas taufiq, 

hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaian 

penulisan buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum (PTU) 

yang berjudul Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Agama Islam di 

Perguruan Tinggi Umum. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah 

kepada Nabi Muhammad saw. yang telah mengantarkan kita umat Islam meniti jalan 

yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah 

dari Allah Swt. 

Buku Ajar PAI di PTU ini ditulis sebagai upaya untuk mengisi salah satu 

khazanah referensi buku-buku Pendidikan Agama Islam sehingga dapat dipergunakan 

sebagai salah satu bahan ajar atau buku pegangan bagi para mahasiswa di perguruan 

tinggi umum (PTU) dalam memahami dasar-dasar Islam. Dengan bekal dasar-dasar 

Islam ini diharapkan para mahasiswa dapat mengembangkannya sendiri melalui buku-

buku lain yang lebih detail atau lebih khusus mengkaji bidang-bidang keilmuan yang 

terkandung dalam ajaran Islam. Dengan bekal ini pula para mahasiswa diharapkan dapat 

mengkaji berbagai ilmu yang ditekuninya dengan tetap berpegangan pada ajaran Islam 

yang benar, sehingga akan semakin yakin bahwa kebenaran ilmu yang dipelajari juga 

seiring dan sejalan dengan kebenaran Islam. Buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 

ini juga bisa digunakan oleh para dosen PAI di perguruan tinggi umum (PTU) sebagai 

salah satu pegangan atau bahan ajar dalam perkuliahan PAI di kelas.  

Buku ajar PAI di PTU ini secara umum menyajikan tiga bagian kajian dalam 

kajian keislaman. Bagian pertama buku ini berisi kajian pengantar keislaman yang 

berisi pengenalan tentang hubungan manusia dengan agama, konsep agama Islam, dan 

sumber-sumber ajaran Islam yang terdiri dari al-Qur’an, Sunnah, dan Ijtihad. Bagian 

kedua buku ini berisi kajian dasar-dasar ajaran Islam yang terdiri dari uraian tentang 

tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Tiga konsep ajaran 

inilah yang menjadi inti dari kajian keislaman. Dan bagian ketiga buku ini berisi kajian 

pelengkap ajaran Islam, yaitu kajian-kajian tentang berbagai permasalahan keislaman. 
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Pada bagian yang ketiga ini tidak disajikan semua bidang kajian keislaman yang ada, 

tetapi hanya sebagiannya saja yang dianggap sangat penting bagi mahasiswa, seperti 

kajian konsep politik Islam, konsep masyarakat madani, konsep ilmu pengetahuan 

dalam Islam, konsep kebudayaan Islam, konsep toleransi umat beragama dalam Islam, 

konep gender dalam Islam, dan faham fundamentalisme dalam Islam. 

Terselesaikannya penulisan buku ajar PAI di PTU ini tidak lepas dari bantuan 

dari berbagai pihak, baik bantuan material maupun spiritual, dan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya 

penulisan buku ini. Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah Swt. memberikan balasan 

yang takterhingga atas amal baik mereka semua. 

Penulis menyadari bahwa buku ajar PAI di PTU ini masih jauh dari sempurna 

dan masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi muatan materi, bahasa, 

maupun penyajiannya. Karena itu, bagi para pembaca disarankan agar membaca buku-

buku lain yang lebih detail dan lebih komprehensif sehingga memperoleh gambaran 

yang utuh tentang berbagai kajian yang ada di buku PAI ini. Atas kekurangan dari buku 

ini penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya dan penulis sangat berharap adanya 

masukan, saran, dan kritik dari siapa pun demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini.  

Akhirnya, penulis berdoa mudah-mudahan buku ajar ini memberikan manfaat 

bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Hanya kepada Allahlah 

semuanya penulis kembalikan. 

 

       Wassalamu’alaikum wr. wb. 

       Yogyakarta, 25 Maret 2012 

       Penulis, 

 

 

        Dr. Marzuki, M.Ag. 

       NIP. 19660421 199203 1 001 

 


