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Deskripsi Perkuliahan
Perkuliahan ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa lAlN Purwokerto termasuk mahasiswa Fakultas Tarbiyah (PAl, PBA, Kl,
PGMI, TBl, TMA, PIAUD) dengan maksud untuk membekali mahasiswa berkaitan dengan konsep dan praktik akhlak mulia/etika
lslami (pada Tuhan, antar manusia, dan alam semesta).
Pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai yang dipraktikkan ini dapat dijadikan sebagai basis mental atau pondasi dasar dalam
berbagai kegiatan (pribadi, profesi, social), dan selanjutnya dapat ditransformasikan ke dalam spec!rum lingkup yang lebih luas.
Dengan mempertimbangkan lujuan mata kuliah tersebut, diperlukan ranerngan perkuliahan sedemikian rupa sehingga dapat
mempersiapkan mahasiswa dengan skill yang menjadi tuntutan masyarakat (stakehalders).
Tujuan Akhir (Standar Kompetensif Perkuliahan
Mahasiswa dapat berprilaku positif (karimah) pada diri, Allah, manusia, dan alam semesta
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NO
1.

2.

KOMPETENSI DASAR
Pengantar & Kontrak
Kuliah

Menielaskan definisi
akhlak dan tasawuf dan
hubungan keduanya

a.
b.

c.
a
b

c.

INDIKATOR
Personal lntroduction
Kontrak Kuliah
Kuliah pendahuluan
Dapat menjelaskan defi nisi akhlak
Dapat menjelaskan pengertian
tasawuf baik secara bahasa
maupun istilah.
Dapat menjelskan hubungan
antara akhlak dan tasawuf.

MATERI

Materi Tatap Muka:
Pengertian akhlak dan Tasawuf, serta
hubungannya.

STRATEGI

lnteractive
Lecturing dan
Elisitasi

Tugae Terstruktur:
Mencari definisiAkhlak dari lbnu
Miskawaih dan lmam Ghazali (Terttrlis
baik Teks Arab dan terjemahnya)

Tugas Mandiri:
Mencari dan membaca buku tentang
perbedaan antara akhlak, moral, dan
etika
3.

Menjelaskan Keagungan
Allah
dan posisi manusia di
alam semesta

a.
b.

c.

Mengidentifikasi kebesaran Allah
mengidentifi kasi kehebatan
manusia dibanding makhluk lain.
Mengidentifikasi tugas manusia di

Materi Tatap Muka:
Allah, Alam semesta, dan manusia.
Tugas manusia di bumi

bumi.

Tugas tercruktur:
Membaca menulis inti tafsir tentang
khalifah di QS. 2: 30 daritafsir alMisbah (M. Quraisy Shihab)

Makna khalifah di bumi (pemimpin
dan wakil)

Film AV
lnteraklif
lecturing &
Praktik

Tugas Mandiri:
Menqidentifi kasi contoh peran
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4.

Dapat mempraktikkan Inti
Tasawuf

a.
b.

Dapat menjelaskan elemen
tasawuf KIM (Kuras, lsi,
Mancar/Mancur)
Dapat mempraktikkan proses KIM
di kelas (Kuras)

mahasiswa terhadap peran
kekhalifahan (pemimpin dan wakil)
Tatap muka:
Inti Tasawuf: KIM
Praktik Kuras

Ceramah,
Elisitasi,
Praktik Kuras

Tugas terctruktur:
Merapikan identifikasi perilaku baik &
buruk diri sendiri

Tugas Mandiri:
Membaca dan mecari intisari dari QS.
al-Waqi'ah
5.

Dapat mempraktikkan proses KIM
(Kuras, lsi, Mancur)
b. Menyusun rumusan visi misi
pribadi

Tatap muka:
IntiTasawuf: KIM # 2
Rumusan Visi dan Misi

Praktik
Membuat Visi
Misi

Tugas terctruktur:
Membaca materi "Cara membuat visi
misi" di www.suwitons.com" dan
meresum.

Tugas mandiri
Membuat jabaran konsep pertama visi
menjadi2 program aksi akhlak mulia
nyata
6.

Menjelaskan proses
meluncur (desendent
way\ dan menaniak naik

a.

Dapat menyebut keinginankeinginan manusia secara
individual.

Tatap muka:
Tiga komponen manusia: Ruh, hati, dan
nafs.

Film AV
Interactive
Lecterinq
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(asendent wall

b.

c.

Dapat menyebut cara-cara yang
dilakukan untuk mencapai
keinginan tersebut.
Menjelaskan peran ruh, hati, dan
nafs dalam merealisasikan
keinginan tersebut.

Tugas tensruktur:
Membaca dan meresum inti artikel
tentang potensi manusia
Tugas mandiri
Merapikan dan menghafalvisi misi dan
program diri.

7.

I

MID
Menjefaskan maqamat
dan Ahwal dalam
perjalanan spiritual (KlM)

a.
b.

c.

Mampu menjelaskan konsep
magamatdan ahwal
Dapat mengidentifikasi kekurangan
diri.
Mampu mempraktikkan proses
KIM sederhana. Penelitian.

Tatap muka:
Pengertian Maqamat & Ahwal
Tahapan Maqamat & Ahwal

Reading Guide
dan
Simulasi
(Praktik)

Tugas tenstruktur:
Membaca materi maqamat dan ahwal
dari buku tasawuf.

Tugas mandiri:
Mendefinisikan arti taubat, zuhud, dan
wara'
9.

Akhlak dalam Bingkai
lbadah
(Thaharah)

a.
b.

Dapat menjelaskan muatan akhlak
dalam thaharah.
Dapat menjelaskan muatan akhlak
akademik dalam thaharah.

Tatap muka:
Persentasi Nilai spiritual dan moral
Wudlu
Presentasi kelompok 1+2

Presentasi
makalah,
Interactive
Lecturing

Tugas terstruktur:
Membuat bagan hubungan antara
thaharah untuk peningkatan akhlak.

Tugas mandiri:
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Membuat agenda (minimal 1
agenda/rencana) untuk diri sendiri
dalam peningkatan akhlak yang dipantik
darithaharah.
10.

11.

Akhlak dalam Bingkai
lbadah
(Shalatl

Akhlak dalam Bingkai
lbadah

(Puas)

Dapat menjelaskan muatan akhlak
dalam shalat dalam kehidupan
sehari-hari.
Dapat menjelaskan muatan akhlak
dalam shalat dalam kehidupan
seorang mahasiswa.

d.

Dapat menjelaskan muatan akhlak
dalam puasa dalam kehidupan
sehari-hari.
Dapat menjelaskan muatan akhlak
dalam puasa dalam kehidupan
seorang mahasiswa.

Tatap muka:
Nilai spiritual dan moralShalat
Presentasi kelompok 3+4

Presentasi
makalah,
Interactive
Lecturing

Tugas terstruktur:
Membuat bagan hubungan antara
shalat untuk peningkatan akhlak.

Tugas mandiri:
Membuat agenda (minimal 1
agenda/rencana) untuk diri sendiri
dalam peningkatan akhlak yang dipantik
dari shalat.
Tatap muka:
Nilai spiritual dan moral puasa
Presentasi kelompok 5+6

Presentasi
makalah,
Interactive
Lecturing

Tugas terctruktur:
Membuat bagan hubungan antara
puasa untuk peningkatan akhlak.

Tugas mandiri:
Membuat agenda (minimal 1
agenda/rencana) untuk diri sendiri
dalam peningkatan akhlak yang dipantik
dari puasa.
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12.

'13.

Akhlak dalam Bingkai
lbadah
(Zakat)

Akhlak dalam Bingkai
lbadah
(Hajtt

Dapat menjelaskan muatan akhlak
lingkungan dalam zakat dalam
kehidupan sehari-hari.
b. Dapat menjelaskan muatan akhlak
dalam zakat dalam kehidupan
seorang mahasiswa,

e.

f.

Dapat menjelaskan muatan akhlak
lingkungan dalam haji dalam
kehidu pan sehari-hari.
Dapat menjelaskan muatan akhlak
dalam haji dalam kehidupan
seorang mahasiswa.

Tatap muka:
Nilai spiritual dan moralzakat
Presentasi kelompok 7+8

Presentasi
makalah,
lnteractive
Lecturing

Tugas tenstruktur:
Membuat bagan hubungan antara zakat
untuk peningkatan akhlak.

Tugas mandiri:
Membuat agenda (minimal 1
agenda/rencana) untuk diri sendiri
dalam peningkatan akhlak yang dipantik
darizakat.
Tata Muka:
Nilai spiritual dan moral puasa
Presentasi kelompok 9+1 0

Presentasi
makalah,
lnteractive
Lecturing

Tugas terstruktur:
Membuat bagan hubungan antarahaji
untuk peningkatan akhlak.

Tugas mandiri:
Membuat agenda (minimal 1
agenda/rencana) untuk diri sendiri
dalam peningkatan akhlak yang dipantik
dari haji
14

Pengenalan Aliran
Tasawuf

Mengenal tokoh-tokoh Sufi dan
pemikiran tasawuf al-Ghazali)

Tatap muka:
Sejarah tokoh,
Pemikiran dan Praktik Tasawuf alGhazali (Presentasi kelomPok 11)

Presentasi
makalah,
lnteractive
Lecturinq
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Tugas terstruktur:
Menulis daftar isi kitab lhya' Ulum al-Din
(Juz 1)

Tugas mandiri:
Membaca biografi al-Ghazali
UAS

16.
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Evaluasi
Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek-aspek di bawah ini:

1.

Tugas dan Keaktivan 30%
Tugas yang dimaksudkan di sini adalah penyesaian tugas-tugas rumah, yang dikontrol dengan buku kerja mahasiswa yang
dikerjakan secara individual maupun kelompok adapun bobot penilaian penyelesain tugas-tugas tersebut adalah 20 o/o.
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Sedangkan keaktivan yang dimaksud di sini adalah keaktivan hadir setiap tatap muka yang bobot peniliannya 10
sehingga akumulasi dari tugas dan keaktivan menjadi 30 %.
MID Semester 30 %
Ujian Akhir Semester 40 %

o/0,

Lain-lain
1. Toleransi keterlambatan kuliah adalah 15 menit, jika lebih dari ketentuan, maka mahasiswa tidak diperkenankan masuk
kelas, atau jika dosen yang bersangkutan terlambat lebih dari ketentuan, maka kuliah ditiadakan dan diganti pada waktu
yang akan disepakati bersama
2. Kuliah tidak diperkenankan memakai SANDAL, KAOS DAN BAJU KETAT.
3. tlemakai baju ketat pada perkuliahan (poin -10)
4. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir; jika kehadiran tidak kurang dan 70 o/o
E Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar berhalangan dengan alasan yang dapat
pertanggungjawabkan
6. Mahasiswa berhak komplain atas nilai yang diperoleh, dengan ketentuan tidak lebih dan 12hai setelah nilai diumumkan.
Penanggungjawab Kejlnuan,

PuMokerlo, 24 Agustus 2017
Dosen Fengampu,
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