
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH KODE MK BOBOT SKS SEMESTER DIREVISI DIBUAT   

PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM 

 2 SKS 1 (satu)     

        

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

1. Mahasiswa dapat memahami dan dapat membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan 

2. Menikamati dan menghayati nilai-nilai agama yang menyelaraskan dlaam ilmu pengetahuan  

3. Dapat menjadikan landasan sebagai landasan etika moral dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakt, 

berbangsa dan bernegara. 

DESKTIPSI SINGKAT 

MK 

Pada  mata kuliah pendidikan agama islam, mengajarkan mahasiswa yang berkaitan dengan sang pencita dan bagaimana 

hubunga mahluk di muka bumi ini, yaitu bagaimana intraksi dengan baik sesama manusia ataupaun dengan mahluk lainya, 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

1. Keimamanan dan ketakwaan 

2. Hakikat  dan martabat manusia 

3. Filsafat ketuhanan 

4. Agama sebagai moral, akhlak mulia dalam kehidupan 

5. Kewajiban menuntut danmengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

6. Kerukunan antara umat beragama 

7. Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera 

8. UTS 

9. kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni 

10. pandangan tentang keluarga, KB dan ritual pada masa hamil dan kelahiran 

11. pandangan agama tentang narkoba, remaja dan sek bebas, aborsi 

12. HAM dan Demokrasi 

13. budaya akademis, etos kerja, sikap terbuka dan adil 

14. pandagan agama tentang KB, transplantasi organ, bayi tabung, donor seperma, sewa rahim, adopsi 

15. UAS 

PUSTAKA 

1. Abdul Majid, filsafat Islam Majelis Tarqih. 

2. Abdullah Masyim, dkk. 2008. Keluarga Sejahtera dan kesehatan reprodukdi dalam pandangan islam. Jakarta . 

BKKBN 

3. Dasar-dasar agama islam, buku pendidikan agama islam pada perguruan tinggi oleh tim PT Bulan Bintang 

4. Fatuddin H(2002) The moslem ummah and family planning movement in indonesia BKKBN 

5. Kepmendiknas No. 043/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu rambu pelaksana kelompok mata kuliah pengembangan 

kepribadian di perguruan tinggi 

6. Wiknjosanto, G (2004) islam dan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan 

7. Wiknjosatro G (2004) perempuan dan agama 

Media pembelajaran LCD dan Proyektor 

 

PERT

EMUA

N 

KEMAMPUAN AKHIR 

YANGDIHARAPKAN 
BAHAN KAJIAN 

METODE 

PEMBELAJARAN 
WAKTU 

PENGALAMAN 

BELAJAR 

MAHASISWA 

INDIKATOR 

PENILAIAN 

BOBOT 

NILAI 

1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan hakekat 

manusia 

1. Definisi manusia 

2. Penciptaan manusia 

3. Hakikat manusia 

4. Kelebihan manusia dari 

makhluklainya 

5. Fungsi dn tanggung 

jawab manusia 

Seminar, ceramah, 

tanyajawab 

2x50 Tugas: menulis sifat 

sifat yang baik 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

hakikat manusia 

10 

2 Mahasiswa mampu 

memjelaskan keimanan 

dan ketaqwaan 

1. Definisi keimanan 

2. Defenisi ketqwaan 

3. Wujud iman dan taqwa 

4. Proses terbentuknya 

iman dan taqwa 

5. Tanda-tanda orang 

beriman 

6. Tanda-tanda orang 

bertaqwa 

Ceramah, tanyajawab 2x50 Tugas: merangkumkan 

pengertian rukun iman 

dan islam 

Mahasiswa 

mampumenjelaska

n keimanan dan 

ketaqwaan 

10 

3 Mahasiswa mampu 

menjelaskan filsafat 

ketuhanan dan nilai-nilai 

ketuhanan 

1. Pengertian filsafat 

ketuhanan 

2. Paham-paham 

ketuhanan (teisme, 

deisme, agnostisisme, 

ateisme) 

3. Nilai-nilai ketuhanan 

Ceramaha, tanya jawab, 

diskusi, penugasan 

2x50  Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

filsafat ketuhanan 

dan nilai-nilai 

ketuhanan 

10 

4 Mahasiswa mampu 

menjelaskan kajian nilai-

nilai moral, akhlak mulia 

dan kepribadian 

1. Pengertian moral 

2. Agama sebagai sumber 

moral 

3. Pengertian dan teori 

kepribadian 

4. Tipe-tipe kepribadian 

5. Hubungan kepribadian 

dan sikap agama 

Ceramah, tanyajawab 2x50  Mahasiswa 

mampu 

mejalaskan kajian 

nialai-nilai moral, 

akhlak mulai dan 

kepribadian 

5 

5 Mahasiswa mampu 

mejelaskan han dan 

tanggung jawab, peran 

umat beragama dalam 

mewujudkan berbangsa 

1. Definisi hak 

2. Defenisi kewajiban 

3. Definisi kewajiban 

4. Peran umat beragama 

dalam mewujudkan 

Ceramah, tanyajawab, 

diskusi penugasan 

2x50  Mahasiswa 

mampu 

mejelaskan hak 

dan tanggung 

jawab, peran umat 

5 



dan bernegara berbangsa dan bernegara beragama dalama 

mewujudkan 

berbangsa dan 

bernegara 

6 Manusia mampu 

mejelaskan hakekat, 

martabat dan tanggung 

jawab manusia 

1. Hakekat manusi 

2. Martabat manusia 

3. Tanggung jawab 

manusia 

Ceramah, tanyajawab, 

diskusi dan penugasan 

2x50  Mahasiswa 

mampu 

mejelaskan 

hakekat, martabat 

dan tanggung 

jawab manusia 

5 

7 Manusia mampu 

mejelaskan taat hukm 

tuhan dan fungsi profetik 

agama 

1. Pengertian fungsi 

profetik agama 

2. Kesadaran taat hukum 

3. Pengertian hukum 

4. Azas hukum 

5. Profetik agama dalam 

taat hukum 

6. Pengertian profetik 

agama dalam taat 

hukum 

7. Pungsi profetik agama 

Ceramah, tanyajawab, 

diskusi 

2x50  Mahasiswa mapu 

mejelaskan taat 

hukum tuhan dan 

fungsi profetik 

agama 

5 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

9 Manusia mampu 

mejelaskan pandangan 

agama tentang hakekat 

manusia dan agama, 

kewajiban menuntut dan 

mengamalkan ilmu 

pengetahuan, tekhnologi 

dan seni 

1. Pandangan agama 

tentang hakekat manusia 

dan agama 

2. Iman, iptek dan amal 

sebagai kesatuan 

3. Kewajiban menuntut 

dan mengamalkan ilmu 

4. Tangung jawab ilmuan 

dan seniman 

5. Kerukunan antara umat 

beragama 

Ceramah, tanyajawab dan 

diskusi 

2x50  Manusia mampu 

menjelaskan 

pandangan agama 

tentang hakekat 

manusia dan 

agama, 

kewajiaban 

menuntut dan 

mengamalkan 

ilmu pentahuan, 

tekhnologi dan 

seni 

 

10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan pandangan 

tentang keluarga, KB dan 

ritual pada masa hamil dan 

kelahiran 

1. Pandangan agama 

tentang keluarga 

2. Keluarga berancana 

3. Ritual pada masa hamil 

dan kelahiran 

Ceramah, tanyajawab, 

diskusi, penugasan 

2x50  Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pandangan agama 

tentang keluarga, 

KB dan ritual 

masa hamil dan 

kelahiran 

 

11 Mahasiswa mampu 

mejelaskan pandangan 

agama tentang narkoba, 

remaja dan sek bebas, 

aborsi 

1. Pandangan agama 

tentang narkoba 

2. Remaja dan sek bebas 

3. Aborsi  

Ceramah, tanyajawab, 

diskusi 

2x50  Mahasiswa 

mampu 

mejelaskan 

pandangan agama 

tentang narkoba, 

remaja dan sek 

bebas, aborsi 

 

12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan HAM dan 

Demokrasi 

1. Pengertian HAM 

2. Konsep-konsep HAM 

3. Prinsip-prinsip HAM 

4. Pengertian demokrasi 

5. Perinsip-prisnsip 

demokrasi 

Ceramah, tanyajawab, 

diskusi 

2x50  Mamahsisma 

mampu 

menjelaskan 

HAM dan 

Demokrasi 

 

13 Mahasiswa mampu 

mejelaskan budaya 

akademis, etos kerja, sikap 

terbuka dan adil 

1. Memaknai makna 

budaya akademis dalam 

pandangan agama 

2. Etos kerja, sikap terbuka 

dankeadilan dalam 

pandangan agama 

Ceramah, tanyajawab, 

diskusi 

2x50  Mahasiswa 

mampu 

mejelaskan 

budaya akademis, 

etos kerja, sikap 

terbuka dan adil 

 

14 Mahasiswa mampu 

menjelaskan peran agama 

mewujudkan kehidupan 

berpolitik serta persatuan 
dan kesatuan bangsa 

1. Kontribusi agama dalam 

kehidupan politik 

2. Peran agama dalam 

mewujudkan persatuan 
dan kesatuan bangsa 

Ceramah, tanyajawab, 

diskusi 

2x50  Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan peran 

agama 
mewujudkan 

kehidupan 

berpolitik serta 

persatuan dan 

kesatuan bangsa 

 

15 Mahasiswa mampu 

mejelaskan pandagan KB, 

transplantasi organ, bayi 

tabung, donor seperma, 

sewa rahim, adopsi 

Pandangan agama terhadao 

keadaan tindakan medis: 

1. KB 

2. transplantasi organ, 

3.  bayi tabung, 

4.  donor seperma, 

5.  sewa rahim,adopsi 

Ceramah, tanyajawab, 

diskusi 

 

2x50 

 Mahasiswa 

mampu 

mejelaskan 

pandagan KB, 

transplantasi 

organ, bayi 

tabung, donor 

seperma, sewa 

rahim, adopsi 

 



16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 

 

 


