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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ateri mata kuliah Pendidikan Agama Buddha ini terdiri atas 3 SKS 
dengan 9 pokok bahasan yang dituangkan dalam 9 modul. Di 

dalamnya diuraikan tentang Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan, Manusia, 
Masyarakat, Hukum, Moral, Budaya, Ilmu Pengetahuan teknologi dan Seni, 
Politik dan Kerukunan antar Umat Beragama. Kesembilan modul dan uraian 
singkat masing-masing modul adalah sebagai berikut. 

 M

 
Modul 1: Ketuhanan Yang Maha Esa, di dalamnya diuraikan tentang 

keimanan dan ketaqwaan serta hakikat Ketuhanan Yang Maha 
Esa. 

 
Modul 2:  Manusia, di dalamnya diuraikan tentang hakikat manusia, 

martabat manusia, dan tanggung jawab manusia. 
 
Modul 3:  Masyarakat, di dalamnya diuraikan tentang hakikat masyarakat 

secara umum, pandangan masyarakat dari kajian Buddhis, 
perilaku-perilaku masyarakat, dan sebagainya. 

 
Modul 4:  Hukum, di dalamnya diuraikan tentang hukum, baik hukum yang 

berlaku di negara Indonesia maupun hukum alam semesta yang 
diajarkan oleh Sang Buddha. 

 
Modul 5:  Moral, di dalamnya diuraikan tentang pengertian moralitas (sila), 

kedudukan, dan fungsi sila dalam kehidupan secara pribadi 
maupun dalam masyarakat. 

 
Modul 6:  Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni, di dalamnya diuraikan 

tentang hubungan Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan, serta 
hubungan Agama Buddha dengan Ilmu Pengetahuan Modern. 

 
Modul 7:  Budaya, di dalamnya diuraikan tentang ruang lingkup 

kebudayaan, pembudayaan dan nilai budaya Budhis. 
 
Modul 8:   Politik, di dalamnya diuraikan antara lain tentang peran tokoh 

Buddha, peran politik, dan suntikan spiritualitas. 
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Modul 9:  Kerukunan Hidup Umat Beragama, di dalamnya diuraikan 
antara lain tentang kerukunan dalam Agama Buddha, toleransi 
dalam Agama Buddha, dan membangun kerukunan 

 
Dengan mempelajari kesembilan modul materi mata kuliah Pendidikan 

Agama Buddha ini, Anda diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai dasar 
ajaran Agama Buddha untuk menumbuhkan kerukunan antar umat beragama, 
kehidupan secara individual, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Adapun kompetensi khusus yang diharapkan dapat dimiliki setelah anda 
mempelajari mata kuliah Pendidikan Agama Buddha adalah sebagai berikut. 
1. Dapat menjelaskan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Dapat menjelaskan hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. 
3. Dapat menjelaskan pengertian masyarakat beradab, peran dan HAM. 
4. Dapat menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum dan fungsi 

agama. 
5. Dapat menjelaskan pengertian moral dan akhlak mulia. 
6. Dapat menjelaskan budaya akademik, etos kerja, sikap terbuka dan 

keadilan. 
7. Dapat menjelaskan peran IPTEKS dalam IMTAQ. 
8. Dapat menjelaskan peran agama dalam kehidupan berpolitik untuk 

mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. 
9. Dapat menerapkan nilai-nilai ajaran Agama Buddha sebagai rahmat 

Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan kerukunan antar umat 
beragama dalam kehidupan pluralistik di Indonesia. 
 
Selain mempelajari buku materi pokok mata kuliah ini secara mandiri, 

mendiskusikan dengan teman-teman kelompok belajar Anda akan sangat 
membantu apabila Anda menyiapkan materi-materi lain yang dianjurkan. 

Dalam kegiatan belajar hendaknya Anda membaca setiap materi pokok 
dengan baik, mengerjakan latihan, mencocokkan dengan kunci jawaban, 
menilai keberhasilan, kemudian baru melakukan tindak lanjut sesuai dengan 
tingkat keberhasilan Anda. 

 
Selamat belajar! Semoga sukses! 
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Peta Kompetensi 
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