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Capaian Pembelajaran           Mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan paper based on library research yang komprehensif, berbobot dengan 

analisis yang tajam (radikal). 

Deskripsi Mata Kuliah                      Matakuliah Filsafat Pendidikan Islam merupakan Ilmu pendidikan Islam bersendikan filsafat dan atau Ilmu pendidikan 
(Pedagogik) bersendikan filsafat Islam. Filsafat Pendidikan Islam memiliki kedudukan untuk mengkritisi, merekontruksi dan 
mengembangkan pemikiranpemikiran teoretis mengenai pendidikan. Selain itu Filsafat Pendidikan Islam juga diperlukan 
untuk mengilluminasi dan membantu menyelesaikan problem-problem keilmuan, baik pada dimensi ontologi, epistemologi, 
maupun aksiologi. Sedemikian rupa mata kuliah ini menekankan pada Filsafat Pendiddikan Islam sebagai kritik/ analisis kritis 
(philosophy ascritical) sehingga dengannya akan menjadikan para ilmuwan pendidikan Islam (Moslem scholar of education) 
mampu mendinamisasi/menghidupkan disiplin keilmuan pendidikan Islam (living Islamic education) yang ditekuninya. Dalam 
mata kuliah ini dibahas secara kritis dari sudut pandang filsafat pendidikan Islam berbagai pemikiran pendidikan kritis, 
progresif dan transformatif (critical, progresive and transformative pedagogic) dari para pemikir besar dunia maupun di 
Indonesia. Matakuliah ini juga mencakup berbagai isu kontemporer dalam pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif 
global dari sudut pandang Filsafat. 
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Dosen Pengampu Prof. Drs. H. Abdurrahman Mas’ud, M.A. Ph.D. 

Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag. 
Minggu 

ke 
Kemampuan yang 

diharapkan 
Bahan Kajian 

Bentuk Pembelajaran 
 

Waktu Pengalaman 
Belajar Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mampu 

memahami visi 
misi institusi, 
kontrak 
perkuliahan, dan 
tata tertib 
perkuliahan. 

Visi misi institusi, kontrak 
perkuliahan, dan tata tertib 
perkuliahan. 

Ceramah interaktif, 
brainstorming, dan 
diskusi. 

150 
menit. 

1. Menyebutkan 
visi misi 
institusi. 

2. Membacakan 
tata tertib 
perkuliahan 
Filsafat 
Pendidikan 
Islam dan 
mendiskusikan 
tatib yang belum 
ada. 

3. Brainstorming 
untuk 
menyepakati 
kontrak 
perkuliahan. 

1. Ketepatan 
menyebutkan visi 
misi institusi 
(Universitas, 
Fakultas, dan Prodi). 

2. Ketepatan 
menjelaskan tata 
tertib perkuliahan. 

3. Ketepatan 
menjelaskan kontrak 
perkuliahan Filsafat 
Pendidikan Islam. 

- 

2 Mampu 
mengembangkan 
nilai dari daftar 
riwayat hidup dan 
mengulas buku 
“Mendakwahkan 
Smiling Islam” 
secara 
komprehensif. 

1. Curriculum Vitae (CV) 
Prof. H. Abdurrahman 
Mas’ud, Ph.D 

2. Mengulas buku: 
“Mendakwahkan Smiling 
Islam” 

Ceramah interaktif, book 
review, diskusi. 

150 
menit. 

1. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif 
seputar 
Curriculum 
Vitae (CV) Prof. 
H. 
Abdurrahman 
Mas’ud, Ph.D 

2. Mahasiswa 
mengulas buku 

1. Ketepatan 
mengembangkan 
nilai-nilai dari 
Curriculum Vitae 
(CV) Prof. H. 
Abdurrahman 
Mas’ud, Ph.D 

2. Ketepatan dan 
ketajaman dalam 
mengulas buku 
“Mendakwahkan 
Smiling Islam” 

5 % 
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“Mendakwahk
an Smiling 
Islam” 

3. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi terkait 
buku yang 
bersangkutan. 

3. Ketepatan melakukan 
tanya jawab terkait 
buku yang 
bersangkutan. 

3 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 
komprehensif 
pada sesi reading 
assignment 

Dari Haramain ke Nusantara, 
(Abdurrahman Mas’ud 2006, 
Jakarta: Kencana) 

Review, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menuliskan 
review 
terhadap buku 
yang 
bersangkutan. 

2. Mahasiswa 
memaparkan 
hasil tulisan 
review 
tersebut. 

3. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi dan 
saling tanya 
jawab dengan 
kolaboratif dan 
kooperatif. 

4. Mahasiswa 
Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif. 

1. Ketepatan 
menuliskan review 
terhadap buku yang 
bersangkutan. 

2. Ketepatan 
memaparkan hasil 
tulisan review 
tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi. 

5% 

4 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 
komprehensif 

Menggagas Format 
Pendidikan Nondikotomik 
(Abdurrahman Mas’ud, 2007, 
Yogyakarta: Gama Media) 

Review, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menuliskan 
review 
terhadap buku 

1. Ketepatan 
menuliskan review 
terhadap buku yang 
bersangkutan. 

5% 
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pada sesi reading 
assignment 

 yang 
bersangkutan. 

2. Mahasiswa 
memaparkan 
hasil tulisan 
review 
tersebut. 

3. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi dan 
saling tanya 
jawab dengan 
kolaboratif dan 
kooperatif. 

4. Mahasiswa 
Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif. 

2. Ketepatan 
memaparkan hasil 
tulisan review 
tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi. 

5 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 
komprehensif 
pada sesi reading 
assignment 

Muslim Education Before 
Establishment of Madrasa 
(Mendakwahkan Smiling 
Islam oleh Abdurrahman 
Mas’ud, 2019, Tangerang: 
Pustaka Compass, Halaman 
113) 

Review, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menuliskan 
review 
terhadap buku 
yang 
bersangkutan. 

2. Mahasiswa 
memaparkan 
hasil tulisan 
review 
tersebut. 

3. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi dan 
saling tanya 
jawab dengan 

1. Ketepatan 
menuliskan review 
terhadap buku yang 
bersangkutan. 

2. Ketepatan 
memaparkan hasil 
tulisan review 
tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi. 

5% 
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kolaboratif dan 
kooperatif. 

4. Mahasiswa 
Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif. 

6 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 
komprehensif 
pada sesi reading 
assignment 

The Transmission of 
Knowledge in Medieval Cairo 
(Mendakwahkan Smiling 
Islam oleh Abdurrahman 
Mas’ud, 2019, Tangerang: 
Pustaka Compass, Halaman 
195) 

Review, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menuliskan 
review 
terhadap buku 
yang 
bersangkutan. 

2. Mahasiswa 
memaparkan 
hasil tulisan 
review 
tersebut. 

3. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi dan 
saling tanya 
jawab dengan 
kolaboratif dan 
kooperatif. 

4. Mahasiswa 
Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif 

1. Ketepatan 
menuliskan review 
terhadap buku yang 
bersangkutan. 

2. Ketepatan 
memaparkan hasil 
tulisan review 
tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi. 

5% 

7 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 
komprehensif 
pada sesi reading 

Antologi Studi Agama dan 
Pendidikan (Abdurrahman 
Mas’ud, 2004, Semarang: 
Aneka Ilmu) 
 

Review, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menuliskan 
review 
terhadap buku 
yang 

1. Ketepatan 
menuliskan review 
terhadap buku yang 
bersangkutan. 

2. Ketepatan 

5% 
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assignment bersangkutan. 
2. Mahasiswa 

memaparkan 
hasil tulisan 
review 
tersebut. 

3. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi dan 
saling tanya 
jawab dengan 
kolaboratif dan 
kooperatif. 

4. Mahasiswa 
Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif 

memaparkan hasil 
tulisan review 
tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi 

8 Ujian Tengah 
Semester (UTS) 

Ujian Tengah Semester (UTS) Ujian Take-Home 150 
menit. 

Mahasiswa 
mengumpulkan 
paper yang telah 
direvisi. 

Ketepatan isi paper 
setelah direvisi dengan 
masukan dari dosen. 

20% 

9 Mampu 
memahami Tujuan 
Pendidikan 
Nasional 
Perspektif 
Filsafat 
Pendidikan Islam. 

Tujuan Pendidikan Nasional 
Perspektif Filsafat 
Pendidikan Islam 

Ceramah interaktif, 
diskusi, brainstorming 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
melakukan 
brainstorming 
terkait tujuan 
pendidikan 
nasional dalam 
perspektif 
filsafat islam. 

2. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi tanya 
jawab. 

3. Mahasiswa 

1. Ketepatan 
penyampaian materi. 

2. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi 
terkait tujuan 
pendidikan nasional 
dalam perspektif 
filsafat islam. 

5% 
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menerima 
pengarahan 
dari dosen 
seputar materi. 

10 Mampu 
memahami secara 
komprehensif 
tentang berbagai 
isu kontemporer 
dalam pendidikan 
(contemporary 
issues on 
education) dan 
diversifikasi 
pemikiran 
pendidikan Islam 
(diversification of 
educational 
thought) sebagai 
solusi dari isu-isu 
tersebut dalam 
skope nasional. 

Isu kontemporer dalam 
pendidikan 
(contemporary issues on 
education) dalam skope 
nasional, antara lain: 

1. Permasalahan pendidikan 
Islam dan Radikalisme 
Agama. 

2. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Demokratisasi 

3. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Hak asasi 
manusia 

4. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Lingkungan 
hidup (global warming) 

5. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Korupsi. 

6. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Nation and 
Character Building 

Pembelajaran yang 
kolaboratif dan 
kooperatif, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menyelesaikan 
paper sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

2. Mahasiswa 
mempresentas
ikan hasil 
paper. 

3. Mahasiswa 
berdiskusi 
dengan adanya 
tanya jawab 
terkait paper. 

4. Mahasiswa 
menerima 
masukan dari 
dosen sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

5. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif. 

1. Ketepatan memahami 
isu kontemporer 
dalam pendidikan 
(contemporary issues 
on education) dalam 
skope nasional. 

2. Ketepatan memahami 
diversifikasi 
pemikiran 
pendidikan Islam 
(diversification of 
educational thought) 
sebagai solusi dari 
isu-isu tersebut 

3. Ketepatan isi paper. 
4. Ketepatan 

memaparkan hasil 
paper. 

5.  Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi. 

5% 

11 Mampu 
memahami secara 
komprehensif 
tentang berbagai 
isu kontemporer 

Isu kontemporer dalam 
pendidikan 
(contemporary issues on 
education) dalam skope 
global, antara lain: 

Pembelajaran yang 
kolaboratif dan 
kooperatif, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menyelesaikan 
paper sebagai 
bentuk 
pembelajaran 

1. Ketepatan 
memahami isu 
kontemporer dalam 
pendidikan 
(contemporary issues 

5% 
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dalam pendidikan 
(contemporary 
issues on 
education) dan 
diversifikasi 
pemikiran 
pendidikan Islam 
(diversification of 
educational 
thought) sebagai 
solusi dari isu-isu 
tersebut dalam 
skope global. 

1. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Globalisasi 
Pendidikan. 

2. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Globalisasi 
politik 

3. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Globalisasi 
ekonomi 

4. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Globalisasi 
IPTEK 

5. Permasalahan Pendidikan 
Islam dan Perdamaian 
dunia 

kolaboratif. 
2. Mahasiswa 

mempresentas
ikan hasil 
paper. 

3. Mahasiswa 
berdiskusi 
dengan adanya 
tanya jawab 
terkait paper. 

4. Mahasiswa 
menerima 
masukan dari 
dosen sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

5. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif 

on education) dalam 
skope global. 

2. Ketepatan 
memahami 
diversifikasi 
pemikiran 
pendidikan Islam 
(diversification of 
educational thought) 
sebagai solusi dari 
isu-isu tersebut 

3. Ketepatan isi paper. 
4. Ketepatan 

memaparkan hasil 
paper. 

5. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi. 

12  Mampu 
memahami secara 
komprehensif 
tentang berbagai 
isu kontemporer 
dalam pendidikan 
(contemporary 
issues on 
education) dan 
diversifikasi 
pemikiran 
pendidikan Islam 
(diversification of 
educational 

Isu kontemporer dalam 
pendidikan 
(contemporary issues on 
education) dalam skope yang 
lebih luas, antara lain: 
1. Permasalahan 

Pendidikan Islam dan 
Kesejahteraan manusia 
(well being) 

2. Permasalahan 
Pendidikan Islam dan 
Pengarusutamaan gender 
(Gender mainstreaming). 

3. Permasalahan 

Pembelajaran yang 
kolaboratif dan 
kooperatif, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menyelesaikan 
paper sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

2. Mahasiswa 
mempresentas
ikan hasil 
paper. 

3. Mahasiswa 
berdiskusi 
dengan adanya 
tanya jawab 

1. Ketepatan memahami 
isu kontemporer 
dalam pendidikan 
(contemporary issues 
on education) dalam 
skope global. 

2. Ketepatan memahami 
diversifikasi 
pemikiran 
pendidikan Islam 
(diversification of 
educational thought) 
sebagai solusi dari 
isu-isu tersebut. 

5% 
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thought) sebagai 
solusi dari isu-isu 
tersebut dalam 
skope yang lebih 
luas. 

Pendidikan Islam dan 
Etika Global. 

4. Permasalahan 
Pendidikan Islam dan 
Local Wisdom 

5. Permasalahan 
pendidikan Islam dan 
SDGs (Sustainability 
Development Goals). 

6. Permasalahan 
Pendidikan Islam dan 
Terorisme Global. 

7. Permasalahan 
Pendidikan Islam dan 
Literasi 
Digital/Informasi. 

terkait paper. 
4. Mahasiswa 

menerima 
masukan dari 
dosen sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

5. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif 

3. Ketepatan isi paper. 
4. Ketepatan 

memaparkan hasil 
paper. 

5. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi. 

13 Mampu memiliki 
kesadaran kritis 
level tinggi (higher 
level of critical 
study) tentang 
spektrum 
pendidikan Islam 
di era global, 
sehinggga akan 
mampu 
menghidupkan 
dan 
mendinamisasika
n pendidikan 
Islam. 

Permasalahan Pendidikan di 
dunia Islam dan 
Transformasi Global 

Pembelajaran yang 
kolaboratif dan 
kooperatif, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menyelesaikan 
paper sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

2. Mahasiswa 
mempresentas
ikan hasil 
paper. 

3. Mahasiswa 
berdiskusi 
dengan adanya 
tanya jawab 
terkait paper. 

4. Mahasiswa 
menerima 
masukan dari 
dosen sebagai 

1. Ketepatan 
mengkritisi level 
tinggi tentang 
spectrum pendidikan 
Islam di era global. 

2. Ketepatan isi paper. 
3. Ketepatan 

memaparkan hasil 
paper. 

4. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi. 

5% 
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bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

5. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif 

14 Mampu 
menyadari dengan 
kritis level tinggi 
(higher level of 
critical study) 
tentang spektrum 
pendidikan Islam 
di era Pendidikan 
4.0, sehinggga 
akan mampu 
menghidupkan 
dan 
mendinamisasika
n pendidikan 
Islam. 

Permasalahan Pendidikan di 
dunia Islam di era Revolusi 
Industri 4.0 

Pembelajaran yang 
kolaboratif dan 
kooperatif, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
menyelesaikan 
paper sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

2. Mahasiswa 
mempresentas
ikan hasil 
paper. 

3. Mahasiswa 
berdiskusi 
dengan adanya 
tanya jawab 
terkait paper. 

4. Mahasiswa 
menerima 
masukan dari 
dosen sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

5. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif 

1. Ketepatan 
mengkritisi level 
tinggi tentang 
spectrum pendidikan 
Islam di era 
Pendidikan 4.0. 

2. Ketepatan isi paper. 
3. Ketepatan 

memaparkan hasil 
paper. 

4. Ketepatan tanya 
jawab dala 

5% 

15 Mampu 
menyadari dengan 

Spektrum pendidikan Islam 
di era terkini, antara lain: 

Pembelajaran yang 
kolaboratif dan 

150 
Menit. 

1. Mahasiswa 
menyelesaikan 

1. Ketepatan 
mengkritisi level 

5% 
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kritis level tinggi 
(higher level of 
critical study) 
tentang spektrum 
pendidikan Islam 
di era terkini, 
sehinggga akan 
mampu 
menghidupkan 
dan 
mendinamisasika
n pendidikan 
Islam. 

1. Permasaahan Pendidikan 
Islam di Era Post Truth. 

2. Permasalahan 
Pendidikan Islam di Era 
Pandemi Covid 19. 

kooperatif, presentasi, 
diskusi, ceramah 
interaktif. 

paper sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

2. Mahasiswa 
mempresentas
ikan hasil 
paper. 

3. Mahasiswa 
berdiskusi 
dengan adanya 
tanya jawab 
terkait paper. 

4. Mahasiswa 
menerima 
masukan dari 
dosen sebagai 
bentuk 
pembelajaran 
kolaboratif. 

5. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif 

tinggi tentang 
spectrum pendidikan 
Islam di era terkini. 

2. Ketepatan isi paper. 
3. Ketepatan 

memaparkan hasil 
paper. 

4. Ketepatan tanya 
jawab dala 

16 Ujian Akhir 
Semester (UAS) 

Ujian Akhir Semester (UAS) Ujian Take-Home. 150 
menit. 

Mahasiswa 
mengumpulkan 
paper yang telah 
direvisi. 

Ketepatan isi paper 
setelah direvisi dengan 
masukan dari dosen. 

30% 

 
 
 
 
 
     


