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SILABUS 

I. Identitas Mata kuliah  

 
Mata Kuliah : PAI I 

 
Kode Mata Kuliah : MPK 102  

 
Bobot SKS : 2 sks 

 
Semester/kelas 
Sifat Mata Kuliah 

: I (Gasal)/ Reguler dan UMM 
: Wajib 

 
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi-Manajemen-Ekbang 

 

Dosen : Ma’zumi, S.Ag., M.Ag. 

II. Deskripsi  

Pembekalan pendidikan Agama Islam sebagai sumber, nilai, dan  pedoman yang dalam pengembangan profesi dan kepribadian Islami yang diwujudkan dalam kehidupan yang beriman dan 
bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia, serta menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berfikir filosofis dan berperilaku dalam pengembangan profesi. 

Muatan materi PAI I meliputi esensi ajaran, tentang hakikat din al-Islam, sumber ajaran (Al-Qur’an, hadits, dan ijtihad), akidah, ibadah dan muamalah, serta akhlak dan tasawuf; memaknai 
hakikat iman yang diimplementasikan dalam ritual lima rukun Islam dalam konteks yang lebih luas; memetakan, membedah, dan menawarkan solusi atas problem kemanusiaan dengan 
pendekatan Islam [Krisis dan problem kemanusiaan dapat dibedakan menjadi: (1) problem kekufuran, dan (2) problem kemiskinan. Kemiskinan dapat mengarah kepada kekafiran atau 
kemusyrikan. Islam menjawab dan menyelasikan problem tersebut dengan dua jalur. Problem syirik diselesaikan dengan ibadah mahdhoh (shalat dan puasa) yang menekankan pada 
kesalehan pribadi. Sedangkan problem kemiskinan diselesaikan (disamping aktualisasi shalat-puasa) dengan ibadah maliah seperti zakat dan haji yang menekankan pada pembentukan 
solidaritas sosial/kesalehan sosial]; membaca dan mendaras al-Qur’an dan hadits, untuk memicu berfikir kreatif, dan berani mengambil keputusan sesuai kaidah istimbat hukum dalam Islam; 
hakikat tauhid: rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah dan implikasi iman tauhid pada perilaku dan pembentukan kepribadian manusia sebagai perlawanan terhadap thoghut; Takdir dan keadilan 
Allah melalui sunnah-sunah-Nya yang berlaku pada alam semesta, beroperasi dalam sejarah peradaban manusia, dan syari’at, membangun masyarakat berbasis keluarga sakinah sebagai 
tunas tatanan sosial yang religius; serta akhlak dan tasawuf  yang mengasah spiritualitas Islam yang seimbang dalam suatu pesona pribadi yang adiluhung, sambil memahami beberapa 
konsep sufistik, seperti: taubat, zuhud, ma’rifah, mahabbah, ittihad, hulul, wahdatul wujud. Pada akhirnya mahasiswa menyadari bahwa segala gerak langkah dan setiap tarikan nafas mereka 
harus diabdikan hanya kepada Allah dan percaya bahwa Allah selalu hadir. 



III. Kompetensi Dasar 
Pengembangan kepribadian mahasiswa kepada kualitas iman dan takwa dalam bentuk nyata (baik dalam berfikir, bertindak, dan berperilaku), taat beragama yang ditandai dengan sikap 
pekerti luhur, mengaplikasikan konsep dan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari berpikir filosofis, dan bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, aktif memanfaatkan 
ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, dengan mengamati, dan mendiskusikan; menganalisa, memahami dan mendeskripsikan; serta menilai dan merealisasikan 
konsep dan prinsip ajaran islam, meliputi tauhid, ibadah dan akhlak-tasawuf . 

IV. Rencana Perkuliahan dan Materi Perkuliahan 
  

Pertemuan Bahan Ajar Sub Bahan Ajar 
I.  Pemgantar I. Kontrak dan kode etik perkuliahan   

II.  Kelas dibagi 4 Kelompok 
III.  Penjelasan mengenai general map perkuliahan dan program II.Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di Untirta 
(1) PAI I, 
(2) PAI II, 
(3) Lingkar Studi Pekanan (LSP). 

(a)Bimbingan Baca-tulis al-Qur’an, 
(b)Praktikum Ibadah, 
(c)Konsultasi agama Islam. 

Ditegaskan bahwa mahasiswa diharuskan mengikuti LSP, membawa mushhaf al-Qur’an, 
Memunculkan produk dari setiap topik kajian LSP, dan  disarankan aktif dalam aktivitas dakwah 
(khususnya di lingkungan kampus). 

II.  Mengenal diri  manusia 
 

I.  Istilah basyar, ins, nas, banu adam 

II.  Asal usul dan perkembangan manusia 

III.  Mengenal diri  manusia III. Falsafah kehidupan manusia [tujuan limardhatillah, cita-cita menjadi syahid, tugas sebagai 
‘abdullah, peran sebagai khalifatullah, menjadikan al-qur’an dan as-sunnah sebagai 
pedoman hidup, muhammad sebagai teladan hidup, para muhsinin dll sebagai teman dan 
syaithon sebagai musuh, takwa sebagai bekal hidup, hijrah, dakwah, jihad, dan amar ma’ruf 
nahi munkar sebagai prinsip hidup, alam semesta sebagai sarana penghidupan, dan 
memahami segala yang ada di dunia sebagai ujian hidup] 

IV.  Din al-Islam I. Definisi, karakteristik, dan ruang lingklup din al-Islam 

V.  Din al-Islam II.  Keutamaan al-Islam dan perbedaannya secara fundamental dengan agama lain. 

VI.  Ibadah I. Kolektifitas dan  timbal balik antara  rukun  iman, rukun Islam dan  ihsan 



II.  Krisis dan problem kemanusiaa 

(1)  Problem kemusyrikan, diselesaikan dengan ibadah mahdhoh (shalat dan puasa) yang 
menekankan pada kesalehan pribadi 

VII.  Ibadah (2)  Problem kemiskinan, diselesaikan dengan ibadah maliah seperti zakat dan haji yang 
menekankan pada pembentukan solidaritas sosial/kesalehan sosial (disamping 
aktualisasi shalat-puasa). 

VIII.  Ujian Tengah Semester 

IX.  Sumber Nilai Islam      I. Al-Qur’an dan Hadits 
(1) Pengertian dan kedudukan al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber nilai 
(2) Fungsi al-Qur’an dan Hadits 
(3) Fungsi Hadits terhadap al-Qur’an 

X.  Sumber Nilai Islam II.  Ijtihad 
(1) Definisi dan ruang lingkup ijtihad 
(2)  Kualifikasi dan klasifikasi mujtahid 
(3) Metode ijtihad 

XI.  Tauhid Versus Syirik I. Ranah Tauhid 

(1) Rububiyah 

(2) Mulkiyah 

(3) Uluhiyah  

II.  Implikasi tauhid pada perilaku dan pembentukan kepribadian  manusia 

XII.  Takdir dan Keadilan Ilahi      I. Sunnatullah 

II.  Qadla’ dan Qadar 

III.  Keadilan Allah 

XIII.  Tatanan Sosial Religius I. Masyarakat Berbasis Keluarga Sakinah 
(1) Pra pernikahan 
(2) Pasca Pernikahan 
(3) Hak dan kewajiban dalam keluarga 

XIV.  Tatanan Sosial Religius II.  Waris, Wasiat, Wakaf dan Hibah 

XV.  Akhlak dan Tasawuf I. Asal usul tasawuf, ruang lingkup dan tujuannya 
II.  Konsep sufistik: taubat, zuhud, ma’rifah, mahabbah, ittihad, hulul, wihdatul wujud 



XVI.  Ujian Akhir Semester 
 
V. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Perkuliahan akan menggunakan metode ceramah, dialog, studi kasus dan portofolio (laporan  tugas/presentasi karya mahasiswa) 
 
VI. Alat Bantu Mengajar dan Media Pembelajaran 

Selain alat bantu mengajar, seperti slide proyektor, media yang digunakan akan disesuaikan dengan materi perkuliahan 
 
VII. Asesmen 

Monitoring  proses, observasi proses lapangan, analisis pelaksanaan, dan pelaporan  tugas. 
 
VIII. Tugas 

Individu dan kelompok dalam bentuk pembuatan makalah dan  pemetaan masalah, studi kasus lapangan,  dan pelaporan studi kasus/karya mahasiswa (portofolio). Mahasiswa diminta 
menyelesaikan tugas dengan ketentuan: 
a. Tema tugas: Tradisi Keagamaan 
b. Jumlah halaman Isi minimal 5 hal, Font face: Time New Roman, Font size: 12,  Line spacing: 1,5, Ukuran  kertas A4 
c. Wajib berliteratur, minimal 3 judul yang dirujuk dalam  bentuk foot note 
d. Sistematika penulisan: Halaman Judul; I. Pendahuluan; II. Pembahasan; III. Kesimpulan; IV. Daftar Pustaka    

     
IX. Evaluasi 

Proses evaluasi dilakukan selama perkuliahan, tengah semester, dan akhir semester. 
Evaluasi dalam bentuk praktik (simulasi) dan tertulis.  

 
X. Kriteria Penilaian 

a. Terstruktur, meliputi tugas, aktifasi proses perkuliahan, kehadiran dan lingkar studi pekanan (20%) 
b.  Ujian Tengah Semester  (30) 
c. Ujian Akhir Semester(50%) 

 
XI. Buku Sumber 
 

Buku Wajib: 
1. al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI 
2. Islam Progresif, karya Tim Dosem MKPK PAI UNTIRTA 
3. Mu'jizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang IPTEK, karya Ahmad As-Shouwi, dkk. 
4. Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, karya Abdurrahman An-Nahlawi 
5. Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum , karya Hamdan Mansur, dkk., 



6. Fiqih Islam, karya Sulaiman Rasyid 
7. Zakat dalam Perspektif Sosial, karya Muhammad Abu Zahrah 
 
Buku Anjuran: 
1. Kitab Hadits Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Bulughul Maram 
2. Kuliah Ijtihad, Handout, Ma’zumi, tidak terbit, 2010. 
3. Kuliah Sumber Hukum Islam, Handout, Ma’zumi, tidak terbit, 2010. 
4. Kuliah Zakat, Waris, Wakaf, Hibah, Sedekah-Infak-Hadiah, Handout, Ma’zumi, tidak terbit 2011. 
5. Psikologi Agama, karya Jamaludin 
6. Studi Agama: antara Normartivitas dan Historisitas, karya Amin Abdullah 
7. Emotional Spiritual Quotion (ESQ), karya Ary Ginanjar 
8. Islam Rahmatan Li al-'Alamin, karya Agus Afandi 
9. Sejarah Peradaban Islam, karya Badri Yatim 
10. Pendidikan Ruhani, karya Ali Abdul Halim Mahmud 
11. al-Qur'an, Ilmu Jiwa, dan Kedokteran, Dadang Hawari 
12. Etika Agama dalam membangun Msyarakat Madani m, karya Din Syamsudin 
13. Agama dan Perubahan Sosial , karya Dokosuryo, dkk.,  
14. Mistisisme Islam , karya Harun Nasution,. Jakarta 
15. Keajaiban al-Qur'an ditinjau dari Sain Modern. (VCD), karya Harun Yahya 
16. IslamSufistik , karya M. Alwi Shihab 
17. Lentera Hati, karya  M. Qurays Shihab 
18. Membumikan al-Qur'an, karya  M. Qurays Shihab 
19. Wawasan al-Qur'an , karya M. Qurays Shihab 
20. Agama, Negara, dan Penerapan Syari'ah, karya  Muhammad Abid al-Jabiri. 
21. Islam dan Pluralitas, karya  Muhammad Imarah 
22. Islam Doktrin dan Peradaban, karya Nurcholish Madjid. 
23. Meningkatkan Mutu Dakwah, karya Hasanudin Abu Bakar 
24. Islam, Konsep dan Inplementasi Pemberdayaan, karya Syahrin Harahap 
25. 'Ulumul Qur'an, Manna' al-Qaththan 
26. Tafsir al-Maraghy, karya Ahmad Mustafa al-Maraghy 
27. Membumikan al-Qur'an, karya M. Quraisy Shihab 
28. Sistematika Filsafat 3, karya Sidi Gazalba 
29. Pengantar Psikologi Agma, karya Robert H. Thouless 
30. Islam Alternatif, karya Jalaludin Rachmat 
31. Aqidah wa Syari'ah, karya Mahmud Syaltut 
32. Dekonstruksi Syari'ah, karya Abdullah Amed an-Na'im 



33. Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam, karya Muhammad Azhar 
34. Pembaharuan Usul Fikih, karya Hasan al-Turabi 
35. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, karya M. Dawud Ali 
36. Musthalahatul Hadits, karya Fatchur Rahman 
37. Ushul al-Fiqh, karya Hudlori Beik 
38. Risalah Tauhid, karya Muhammad Abduh 
39. Akhlak-Ilmu Tauhid, Depag RI 
40. Mukasyafah al-Qulub, karya Syeikh Imam Al-Ghazal 
41. Ihya' 'Ulumuddin, karya Syaikh Imam al-Ghazali 

42. Minhaj al-Muslim, karya Abu bakr Jabir al-Jazair 
43. Aqidah Islam: Pola Hidup Manusia Beriman, karya Sayyid Sabiq 
44. Fiqih Sunnah, karya Sayyid Sabiq 
45. Hukum Islam dalam Tinjauan Akal dan Wahyu, karya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim 
46. Masail al-Fiqhi, karya Masjfuk Zuhdi 
47. Petunjuk Pemberdayaan Zakat, Depag RI 
48. Teori dan Praktik Ekonomi Islam, karya M. Abdul Manan 
49. Hukum Islam di Indonesia, karya Ahmad Rafiq 
50. Sistem Etika Islam, karya Rahmat Djatnika 
51. Jati Diri Wanita Menurut al-Qur'an dan al-Hadits, karya Abu Syuqqah 
52. Seni dalam Pandangan Islam, karya Abdurrahman al-Baghdadi 
53. Sistem Pemerintahan dalam Islam, karya Taqiyuddin An-nabhani  

 

 

Serang, September 2011 

Dosen Pengampu,                 Koordinator MPK PAI, 

 

 

 

Ma’zumi, S.Ag., M.Ag.                Dr. Fadlullah, S.Ag., M.Si. 

 



 
 
 
 

 
 

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI 

TAHUN AKADEMIK 2011-2012 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 
A.   Identitas Mata kuliah  

Mata Kuliah : PAI I 
Kode Mata Kuliah : MPK 102 
Bobot SKS : 2 sks 
Semester/kelas : II (Genap)/Reguler dan UMM 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Standar Kompetensi Pengalaman Belajar Materi Pendekatan 

Media/ 
Alat 

Tindak 
Lanjut 

Estimasi 
Waktu 

Reference 

1 Mahasiswa 
memahami 
general map 
perkuliahan dan 
program 
Pendidikan 
Agama Islam 
(PAI) di Untirta, 
khususnya pada 
semester berjalan. 

Mahasiswa memahami 
general map perkuliahan 
dan program Pendidikan 
Agama Islam (PAI) di 
Untirta, khususnya pada 
semester berjalan. 

Mahasiswa melakukan 
pengembangan diri melalui 
LSP (disamping perkuliahan 
dalam kelas)  serta  berperan 
aktif dalam aktivitas dakwah 
(khususnya di lingkungan 
kampus). 

Dosen memberikan 
penjelasan mengenai 
general map perkuliahan 
dan program Pendidikan 
Agama Islam (PAI) di 
Untirta yang meliputi: (1) 
PAI I, (2) PAI II 

Pada Semester berjalan 
mahasiswa wajib mengikuti 
program Lingkar Studi 
Pekanan (LSP), yang 
meliputi (a)Bimbingan 
Baca-tulis al-Qur’an, 
(b)Praktikum Ibadah, 

Pengantar Perkuliahan Auditorial 

Kuliah 

Hand out, 
LCD 

Monitoring 
proses 

1 x TM Silabus PAI I 

 



(c)Konsultasi agama Islam; 
membawa mushhaf al-
Qur’an; dan memunculkan 
produk dari setiap topik 
kajian LSP, serta  
disarankan aktif dalam 
aktivitas dakwah 
(khususnya di lingkungan 
kampus). 

2 Mahasiswa 
mampu 
memahami secara 
implementatif  
tentang istilah-
istilah  manusia  
dalam al-Qur’an 
dan asal-usul 
perkembangannya 

Mahasiswa memahami 
bentuk ungkapan al-Qur’an 
tentang manusia [basyar, 
ins, nas, banu adam], asal 
usul dan perkembangan 
manusia, kehidupan manusia 
[tujuan limardhatillah, cita-
cita menjadi syahid, tugas 
sebagai ‘abdullah, peran 
sebagai khalifatullah, 
menjadikan al-qur’an dan 
as-sunnah sebagai pedoman 
hidup, muhammad wa 
warastatuhu (al-‘ulama`) 
sebagai teladan hidup, para 
muhsinin, syuhada wa 
shalihin  sebagai teman dan 
syaithon sebagai musuh, 
takwa sebagai bekal hidup, 
hijrah, dakwah, jihad, dan 
amar ma’ruf nahi munkar 
sebagai prinsip jalan hidup, 
alam semesta sebagai sarana 
penghidupan, dan 
memahami segala yang ada 
di dunia sebagai ujian 

Mahasiswa membaca dan 
menelaah isi kandungan 
Q.S. al-Mukminun: 12-16; 
al-Hajj: 5 

Mahasiswa menuliskan 
pokok pikiran tentang 
tentang asal usul, 
perkembangan dan falsafah 
hidup manusia secara 
individual. 

Mengenal diri manusia (Who 
am I?) 

1.Istilah basyar (Q.S. Ali 
Imran: 47 dan 79; al-
Maidah: 18; al-Nahl: 103; 
al-Anbiya’: 3;  al-Mukminun: 
24), ins (Q.S. al-Dzariyat: 
56) , nas (Q.S. al-Baqarah: 
213; al-Nas), insan (Q.S. al-
Nisa’: 28; Yunus: 12; Hud: 9; 
Yusuf: 5; Ibrahim: 24; al-
Hijr : 26; Yasin: 77; al-
Zumar: 8 dan 49; Fushshilat: 
49-51; al-Syura: 48; al-
Zukhruf: 15), dan   banu 
adam/dzurriyat Adam (Q.S. 
al-A’raf: 172 

2.Asal usul dan 
perkembangan manusia (Q.S. 
al-Mukminun: 12-16; al-Hajj: 
5) 

o Ceramah 
o Dialog 
o Tugas  

Individu 

Presentasi 

Hand out, 
Power-
point, 
LCD. 

Penugasan 

*Menelaah 
isi 
kandungan 
Al-Qur’an 
surat Al-
Insan, dan 
membuat 
laporan 
tertulis  

*Membuat 
deskripsi 
latar 
belakang 
keberminatan 
mengambil 
kuliah 
akuntansi 

 

2 x TM  



hidup] 

3 Mahasiswa 
memahami dan 
meyakini 
keutamaan al-
Islam dan 
perbedaannya 
secara 
fundamental 
dengan agama 
lain.  

 

Mahasiswa memahami 
Definisi, karakteristik dan 
ruang lingkup din al-Islam 
serta keutamaan dan 
perbeedaan antara al-Islam 
dengan agama lainnya 

Mahasiswa membaca 
menelaah Q.S. Al-Baqarah:  
255-257;   

 

1.Din al-Islam: Definisi, 
Karakteristik, dan Ruang 
lingklup 

2.Keutamaan al-Islam dan 
perbedaannya secara 
fundamental dengan agama 
lain 

o Ceramah 
o Dialog 

Presentasi 

Hand out, 
Power-
point, 
LCD. 

Tanya jawab 2 x TM   

4 Mahasiwa 
memahami  
hubungan timbal 
balik secara 
integral dan 
kolektif antara 
Rukun iman, 
Rukun Islam, dan 
ihsan   

Mahasiswa memahami 
secara integral: kolektifitas 
Rukun iman, Rukun Islam, 
dan ihsan  mengenai 
hubungan timbal balik antar 
ketiga elemen tersebut. 

Memamahi secara 
implementatif bahwa rukun 
Islam sebagai implementasi 
rukun Iman yang mampu 
mengatasi problem 
kemusyrikan dan 
kemiskinan 

Mahasiswa menganalisa 
pengaruh zakat terhadap 
kesalihan pribadi dan soial 

I. Kolektifitas dan  timbal 
balik antara  rukun  iman, 
rukun Islam dan  ihsan 

II.  Krisis dan problem 
kemanusiaa 

(1) Problem 
kemusyrikan, 
diselesaikan dengan 
ibadah mahdhoh 
(shalat dan puasa) 
yang menekankan 
pada kesalihan 
pribadi 

(2) Problem kemiskinan, 
diselesaikan dengan 
ibadah maliah 
seperti zakat dan haji 
yang menekankan 
pada pembentukan 

o Ceramah 
o Dialog 

 
 
Kisi-kisi 
UTS 
semester 
ganjil 2011 

Presentasi 

Hand out, 
Power-
point, 
LCD. 

Tugas essai: 
Zakat 
perspektif 
soial 
ekonomi 

2 x TM  



solidaritas 
sosial/kesalehan 
sosial (disamping 
aktualisasi shalat-
puasa). 

5 Ujian Tengah Semester Ganjil 2011 

6 Mahasiswa 
senang membaca 
dan mendaras al-
Qur’an dan 
hadits, mampu 
berfikir kreatif, 
dan berani 
mengambil 
keputusan sesuai 
kaidah istimbat 
hukum dalam 
Islam. 

 

Mahasiswa memahami 
kedudukan dan  fungsi al-
Qur’an dan Hadist; 
memahami fungsi hadits 
terhadap al-Qur’an; 
Memahami Ijtihad dan 
metodologinya; serta 
mampu berfikir kreatif, dan 
berani mengambil 
keputusan sesuai kaidah 
istimbat hukum dalam 
Islam. 

Mahasiswa membaca Q.S. 
al-Nisa’: 58-59 dipimpin 
oleh petugas dari kelompok 
yang bertugas.  

Mahasiswa menyusun 
makalah tentang Al-Qur’an 
dan Hadits serta Ijtihad dan 
dinamika sosial secara 
berkelompok dengan 
menggunakan footnote.  

Mahasiswa menggandakan 
dan mempresentasikan 
makalah dalam bentuk 
kerja tim, kemudian 
memperbaiki makalahnya 
sesuai hasil diskusi dan 
saran dosen. 

I. Al-Qur’an dan Hadits 

(1) Pengertian dan 
kedudukan al-Qur’an 
dan Hadits sebagai 
sumber nilai 

(2) Fungsi al-Qur’an dan 
Hadits 

II.  Fungsi Hadits terhadap 
al-Qur’an 

III.  Ijtihad 
(4) Definisi dan ruang 

lingkup ijtihad 

(5)  Kualifikasi dan 
klasifikasi mujtahid 

IV.  Metode ijtihad 

o Seminar 
Kelas 

o Hadap 
masalah 

o Bedah 
Kasus 

o Tanya-
jawab 

Makalah  

Presentasi 
Power-
point, 
LCD. 

Resume hasil 
seminar 
kelas 

2 x TM   

7 Mahasiswa 
memahami  
Tauhid dan 
Implikasinya 
terhadap perilaku 
dan 
pembentukan 
kepribadian  

Mahasiswa mampu 
menjelaskan hakikat tauhid: 
rububiyah, mulkiyah, dan 
uluhiyah serta pemahaman 
tentang asma wa shifat dan 
implikasi iman tauhid 
tersebut pada perilaku 
sosial-politik-ekonomi dan 

Membaca dan menelaah 
Q.S. al-An’am: 74 – 83 dan 
Q.S. al-Fatihah 

 

Tauhid Versus Syirik 

I. Ranah Tauhid 

(1) Rububiyah 

(2) Mulkiyah 

o ceramah 
o Tanya-

jawab 

Presentasi 

Hand out, 
Power-
point, 
LCD. 

Resume 
Perkuliahan 

1 x TM  . 



manusia pembentukan kepribadian 
manusia. 

(3) Uluhiyah  

II.  Implikasi tauhid pada 
perilaku dan 
pembentukan 
kepribadian  manusia 

8 Mahasiswa 
mampu 
menjelskan 
keadilan Allah 
melalui sunnah-
sunah-Nya yang 
berlaku pada alam 
semesta dalam 
bentuk sain, 
hukum dan 
prinsip yang 
beroperasi dalam 
sejarah peradaban 
manusia, dan 
syari’at dalam 
kitab-kitab Allah. 

Mahasiswa memahami 
tentang sunnatullah, Qadla 
dan Qadar Allah; serta 
memahami  keadilan Allah  
dalam  realitas alam semesta 
raya  

Mahasiswa membaca Q.S. 
al-Baqarah: 284 - 286 

Takdir dan Keadilan Ilahi 

I. Sunnatullah 

II.  Qadla’ dan Qadar 

III.  Keadilan Allah 

o Ceramah 
o Tanya-

jawab 

Presentasi 

Hand out, 
Power-
point, 
LCD. 

Resume 
Perkuliahan 

1 x TM   

9 Mahasiswa 
memahami dan 
menjelaskan 
tatanan sosial 
religius, meliputi  
NTCRW3H. 
(Nikah, talak, 
cerai, ruju’, waris, 
wasiat, wakaf, 
dan hibah). 

Mahasiswa memahami 
batasan pergaulan pra 
pernikahan; pasca 
pernikahan; dan hak dan 
kewajiban dalam  keluarga 

Mahasiswa memahami 
tentang instrument-
instrumen kesejahteraan 
sosial 

Mahasiswa membaca ayat 
Al-Qur’an yang relevan  
dengan tema bahasan 
dipimpin oleh petugas dari 
kelompok yang bertugas.  

Mahasiswa menyusun 
makalah tentang 
NTCRW3H secara 
berkelompok dengan 
menggunakan footnote.  

I. Masyarakat Berbasis 
Keluarga SAMARA 
(Sakinah, Mawaddah wa 
Rahmah) 

(1) Pra pernikahan 

(2) Pasca Pernikahan 

II.  Hak dan kewajiban 
dalam keluarga 

III.  Waris, Wasiat, Wakaf 

o Seminar 
Kelas 

o Hadap 
masalah 

o Diskusi 
o Tanya-

jawab 

Makalah, 

Presentasi 
Power-
point, 
LCD. 

Resume 
seminar 
kelas 

2 x TM   



Mahasiswa menggandakan 
dan mempresentasikan 
makalah dalam bentuk 
kerja tim, kemudian 
memperbaiki makalahnya 
sesuai hasil diskusi dan 
saran dosen. 

dan Hibah 

10 Mahasiswa 
mampu mengasah 
spiritualitas Islam 
yang seimbang 
dalam suatu 
pesona pribadi 
yang adiluhung, 

Mahasiswa memahami etika 
relasi dengan Allah. 
Manusia dan semesta 

Mahasiswa memahami 
beberapa konsep sufistik, 
seperti: taubat, zuhud, 
ma’rifah, mahabbah, ittihad, 
hulul, wahdatul wujud 
(manunggaling kaulo-gusti). 

Pada akhirnya mahasiswa 
menyadari bahwa segala 
gerak langkah dan setiap 
tarikan nafas mereka harus 
diabdikan hanya kepada 
Allah dan percaya bahwa 
Allah selalu hadir. 

Mahasiswa membaca ayat 
Al-Qur’an surat al-Nur: 34-
38  

 

1. Akhlak (Relasi Allah-
Manusia-Semesta)  

2. Tasawuf dan Tarekat 

o Ceramah 
o Tanya-

jawab 
 
Kisi-kisi UAS 
semester 
ganjil 2011 

Presentasi 

Hand out, 
Power-
point, 
LCD. 

 1 x TM  
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