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Capaian Pembelajaran           1. Melakukan analisis epistemologis terhadap berbagai disiplin/ilmu keislaman yang sudah dianggap mapan, untuk kemudian 

melakukan rekonstruksi metodologis.  
2. Mengetahui paradigma yang mendasari langkah-langkah dalam melakukan integrasi ilmu.  
3. Mengenali dan memahami cara melakukan kajian secara integratif dalam penelitian baik dalam konteks Islam in book 

maupun Islam in action.  
4. Memahami berbagai macam pendekatan dengan menggunakan Ilmu-ilmu sosial dan Humaniora sebagai “pisau analisis” 

Deskripsi Mata Kuliah                      Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam melakukan studi Islam secara akademik dengan menggunakan berbagai 
pendekatan baik klasik seperti yang telah dikenal selama ini (lingkup pendekatan bayani, irfani, burhani atau lingkup) maupun 
pendekatan kontemporer seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan lingkungan.  Tujuan utama mata kuliah ini adalah 
membekali mahasiswa dalam memahami Islam secara akademik dari berbagai disiplin. Setelah mengikuti mata kuliah ini, 
mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman Islam yang kritis dan komprehensif dari multidisplin. 

Dosen Pengampu Prof. Drs. H. Abdurrahman Mas’ud, M.A. Ph.D. 
Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag. 
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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 
memahami dan 
menyelesaikan 
topik diskusi 
dengan 
komprehensif. 

Islam Sebagai Objek Studi 
dan Penelitian 

Presentasi, diskusi, 
feedback tertulis, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
melakukan 
penyampaian 
materi. 

2. Mahasiswa 
melakukan 
tanya jawab 
dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendampingan 

1. Ketepatan 
penyampaian materi. 

2. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Ketepatan memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

5 % 
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materi. 
4. Mahasiswa 

memberi 
feedback 
tertulis terkait 
tema 
perkuliahan. 

3 Mampu 
memahami dan 
menyelesaikan 
topik diskusi 
dengan 
komprehensif. 

Objek-objek Kajian Filsafat 
Ilmu (Ontologi, Epistemologi 
dan Aksiologi 

Presentasi, diskusi, 
feedback tertulis, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
melakukan 
penyampaian 
materi. 

2. Mahasiswa 
melakukan 
tanya jawab 
dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendampingan 
materi. 

4. Mahasiswa 
memberi 
feedback 
tertulis terkait 
tema 
perkuliahan. 

1. Ketepatan 
penyampaian 
materi. 

2. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Ketepatan memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

5 % 

4 Mampu 
memahami dan 
menyelesaikan 
topik diskusi 
dengan 
komprehensif. 

Problematika Integrasi Ilmu Presentasi, diskusi, 
feedback tertulis, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
melakukan 
penyampaian 
materi. 

2. Mahasiswa 
melakukan 
tanya jawab 

1. Ketepatan 
penyampaian materi. 

2. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Ketepatan memberi 
feedback tertulis 

5 % 
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dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendampingan 
materi. 

4. Mahasiswa 
memberi 
feedback 
tertulis terkait 
tema 
perkuliahan. 

terkait tema 
perkuliahan. 

5 Mampu 
memahami dan 
menyelesaikan 
topik diskusi 
dengan 
komprehensif. 

Kritik terhadap Ulum al-
Qur’an (Ilmu Tafsir), Ilmu 
Hadits (Dirayah dan 
Riwayah), dan Ilmu Fiqh 
(Ushul al-Fiqh) 

Presentasi, diskusi, 
feedback tertulis, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
melakukan 
penyampaian 
materi. 

2. Mahasiswa 
melakukan 
tanya jawab 
dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendampingan 
materi. 

4. Mahasiswa 
memberi 
feedback 
tertulis terkait 
tema 
perkuliahan. 

1. Ketepatan 
penyampaian materi. 

2. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Ketepatan memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

5 % 
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6 Mampu 
memahami dan 
menyelesaikan 
topik diskusi 
dengan 
komprehensif. 

Kedudukan dan Fungsi 
Filsafat dalam Pendekatan 
Studi Islam 

Presentasi, diskusi, 
feedback tertulis, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
melakukan 
penyampaian 
materi. 

2. Mahasiswa 
melakukan 
tanya jawab 
dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendampingan 
materi. 

4. Mahasiswa 
memberi 
feedback 
tertulis terkait 
tema 
perkuliahan. 

1. Ketepatan 
penyampaian materi. 

2. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Ketepatan memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

5 % 

7 Mampu 
memahami dan 
menyelesaikan 
topik diskusi 
dengan 
komprehensif. 

Studi Islam dengan 
Pendekatan Fenomenologis 

Presentasi, diskusi, 
feedback tertulis, ceramah 
interaktif. 

150 
menit. 

1. Mahasiswa 
melakukan 
penyampaian 
materi. 

2. Mahasiswa 
melakukan 
tanya jawab 
dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendampingan 

1. Ketepatan 
penyampaian materi. 

2. Ketepatan tanya 
jawab dalam diskusi 
terkait topik. 

3. Ketepatan memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

5 % 
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materi. 
4. Mahasiswa 

memberi 
feedback 
tertulis terkait 
tema 
perkuliahan. 

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

1. Otobiografi Prof. Drs. H. 
Abdurrahman Mas’ud, 
M.A. Ph.D 

2. Memperkenalkan Buku: 
“Mendakwahkan Smiling 
Islam” 
(Mendakwahkan Smiling 
Islam oleh Abdurrahman 
Mas’ud, 2019, 
Tangerang: Pustaka 
Compass) 

Ceramah interaktif, book 
review, diskusi, feedback 
tertulis. 

150 
menit. 

1. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif 
seputar 
Otobiografi 
Prof. Drs. H. 
Abdurrahman 
Mas’ud, M.A. 
Ph.D 

2. Mahasiswa 
mengulas buku 
“Mendakwahk
an Smiling 
Islam” 

3. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi terkait 
buku yang 
bersangkutan. 

4. Mahasiswa 
memberi 
feedback 
tertulis terkait 

1. Ketepatan 
mengembangkan 
nilai-nilai dari 
Otobiografi Prof. Drs. 
H. Abdurrahman 
Mas’ud, M.A. Ph.D 

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

3. Ketepatan melakukan 
diskusi terkait buku 
yang bersangkutan. 

4. Ketepatan memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

5 % 
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tema 
perkuliahan. 

10 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 
komprehensif 
pada sesi reading 
assignment 

Pendalaman Tema Buku: 
“Mendakwahkan Smiling 
Islam” 
(Mendakwahkan Smiling 
Islam oleh Abdurrahman 
Mas’ud, 2019, Tangerang: 
Pustaka Compass) 

Ceramah interaktif, book 
review, diskusi, feedback 
tertulis. 

150 
menit. 

1. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendalaman 
materi. 

2. Mahasiswa 
membuat 
review buku 
yang 
ditentukan. 

3. Mahasiswa 
memaparkan 
hasil review 
buku. 

4. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi secara 
kolaboratif dan 
kooperatif. 

5. Mahasiswa 
memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

1. Ketepatan menuliskan 
review terhadap buku 
yang bersangkutan. 

2. Ketepatan 
memaparkan hasil 
review tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi. 
4. Ketepatan 

memberikan feedback 
tertulis. 

5% 

11 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 
komprehensif 
pada sesi reading 
assignment 

Moderasi Beragama 
(Kementerian Agama RI, 
2019, Jakarta: Badan Litbang 
dan Diklat Kementerian 
Agama RI) 
 

Ceramah interaktif, book 
review, diskusi, feedback 
tertulis. 

150 
menit. 

1. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendalaman 
materi. 

2. Mahasiswa 
membuat 

1. Ketepatan menuliskan 
review terhadap buku 
yang bersangkutan. 

2. Ketepatan 
memaparkan hasil 
review tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi. 
4. Ketepatan 

5% 
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review buku 
yang 
ditentukan. 

3. Mahasiswa 
memaparkan 
hasil review 
buku. 

4. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi secara 
kolaboratif dan 
kooperatif. 

5. Mahasiswa 
memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

memberikan feedback 
tertulis. 

12 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 
komprehensif 
pada sesi reading 
assignment 

The Pesantren Architech and 
Their Socio-Religious 
Teaching (1850-1950) 
(A Dissertation Overview by 
Prof. Drs. H. Abdurrahman 
Mas’ud, Ph.D) 

Ceramah interaktif, book 
review, diskusi, feedback 
tertulis. 

150 
menit. 

1. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendalaman 
materi. 

2. Mahasiswa 
membuat 
review buku 
yang 
ditentukan. 

3. Mahasiswa 
memaparkan 
hasil review 
buku. 

4. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi secara 

1. Ketepatan menuliskan 
review terhadap buku 
yang bersangkutan. 

2. Ketepatan 
memaparkan hasil 
review tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi. 
4. Ketepatan 

memberikan feedback 
tertulis. 

5% 
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kolaboratif dan 
kooperatif. 

5. Mahasiswa 
memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

13 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 
komprehensif 
pada sesi reading 
assignment 

Islam and Humanism (When 
Muslim learns from the West: 
a cross-cultural project) 
(A Postdoctoral Proposal by 
Prof. Drs. H. Abdurrahman 
Mas’ud, Ph.D) 

Ceramah interaktif, book 
review, diskusi, feedback 
tertulis. 

150 
menit. 

1. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendalaman 
materi. 

2. Mahasiswa 
membuat 
review buku 
yang 
ditentukan. 

3. Mahasiswa 
memaparkan 
hasil review 
buku. 

4. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi secara 
kolaboratif dan 
kooperatif. 

5. Mahasiswa 
memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

1. Ketepatan menuliskan 
review terhadap buku 
yang bersangkutan. 

2. Ketepatan 
memaparkan hasil 
review tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi. 
4. Ketepatan 

memberikan feedback 
tertulis. 

5% 

14 Mampu 
menyelesaikan 
dengan 

Menggagas Format 
Pendidikan Nondikotomik 
(Abdurrahman Mas’ud, 2007, 

Ceramah interaktif, book 
review, diskusi, feedback 
tertulis. 

150 
menit. 

1. Dosen 
memberikan 
ceramah 

1. Ketepatan menuliskan 
review terhadap buku 
yang bersangkutan. 

5% 
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komprehensif 
pada sesi reading 
assignment 

Yogyakarta: Gama Media) interaktif dan 
pendalaman 
materi. 

2. Mahasiswa 
membuat 
review buku 
yang 
ditentukan. 

3. Mahasiswa 
memaparkan 
hasil review 
buku. 

4. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi secara 
kolaboratif dan 
kooperatif. 

5. Mahasiswa 
memberi 
feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

2. Ketepatan 
memaparkan hasil 
review tersebut. 

3. Ketepatan berdiskusi. 
4. Ketepatan 

memberikan feedback 
tertulis. 

15 Mampu 
memahami materi 
perkuliahan 
secara mendalam. 

Pendalaman materi 
perkuliahan. 

Ceramah interaktif, 
diskusi, feedback tertulis. 

150 
menit. 

1. Dosen 
memberikan 
ceramah 
interaktif dan 
pendalaman 
materi. 

2. Mahasiswa 
melakukan 
diskusi secara 
kolaboratif dan 
kooperatif. 

3. Mahasiswa 
memberi 

1. Ketepatan berdiskusi. 
2. Ketepatan 

memberikan feedback 
tertulis. 

5 % 
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feedback tertulis 
terkait tema 
perkuliahan. 

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% 

 
 
 
 
 
     


