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Reading Comprehension (Teks Theology and Philosophy)
PAF6201, 2 sks
Mata kuliah ini ditujukan untuk membekali mahasiswa berbagai
pengetahuan untuk memahami teks-teks bertemakan theology dan
filsafat yang berbahasa Inggris, baik yang klasik maupun teks
kontemporer. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar
mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan. Oleh
karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian tetang
teks berbahasa Inggris yang bertemakan Aqidah dan Filsafat dalam Islam
dalam bentuk mini research.
Mahasiswa mampu mengetahui dan menerapkan berbagai reading
strategies seperti; making inference, contextual clues; idiomatic
expression; skimming and scanning, summarizing and paraphrasing
tentang teks teologi dan filsafat, Sehingga mahasiswa mampu memahami
berbagai teks teologi dan filsafat berbahasa Inggris dengan menerapkan
berbagai reading techniques dan reading strategies dengan tepat.
Sesuai dengan SAP yang didesain oleh dosen pengampu
Muthala’ah Teks Aqidah dan Filsafat
PAF6202, 2 sks
Mata kuliah ini ditujukan untuk membekali mahasiswa berbagai
pengetahuan untuk memahami teks-teks bertemakan theology dan
filsafat yang berbahasa Arab, baik yang klasik maupun teks kontemporer.
Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa
mampu memahami dan menganalisa topik bahasan. Oleh karena itu pada
mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian tetang teks berbahasa
Arab yang bertemakan Aqidah dan Filsafat dalam Islam dalam bentuk mini
research.
Mahasiswa mampu mengetahui dan mengaplikasikan berbagai strategi
qira’ah dan muthalaah, fahm al-maqru’ pemahaman kontekstual,
ikhtishor/summarizing dan nuqil/ paraphrasing tentang teks teologi dan
filsafat, Sehingga mahasiswa mampu memahami berbagai teks teologi dan
filsafat berbahasa Arab dengan menerapkan berbagai teknik muthalaah
dan pemahaman makna teks dengan tepat.
Sesuai dengan SAP yang didesain oleh dosen pengampu
Hermeneutika
PAF6203, 2 sks
Mata Kuliah ini menstressingkan studi tentang teori dan analisa tentang
hermeneutika, dengan cara antara lain mengkaji corak pemikiran para
tokoh hernemenetika dan kemudian menggembangkan dengan
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Kompetensi

menganalisa beberapa hasil keberadaan teks. Mahasiswa diberi tugas
terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa secara hermenetis pada sebuah teks. Oleh karena itu
pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan
menggunakan analisis Hermeneutis dalam bentuk mini research.
1. Menguraikan kerangka fikir dan epistemologi tentang teori
Hermeneutika
2. Mampu mengambil paradigma dari para pemikir tersebut
sebagai pisau analisa terhadap prolem teks dan isu-isu
kontemporer.
3. Mahasiswa mampu men-insight diri dalam kapasitas sebagai
pemikir Muslim.

Tema Bahasan

Fokus materinya adalah:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, pdf, alamat web yang recomended).
- Hermeneutics of Schleiermacher,
- Hermeneutics of Dilthey,
- Hermeneutics of Gadamer,
- Hermeneutic of Bettie,
- Hermeneutics of Ricouer,
- History of Textuality of Jorge J.E Gracia,
- Hermeneutic of Martin Heidegger,
- Hermeneutic of Bultmann,
- The Scripture in Religions; Wilfred Cantwell Smith,
- Trancendens Hermeneutic of Ibnu Araby thought.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Mata Kuliah
Kode, SKS
Diskripsi Singkat

Ontologi Filsafat Islam Klasik
PAF6204, 2 sks
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang tema-tema
pemikiran para filosof Muslim Klasik, dibidik dari berdebatan ontologi
dan epistemologi. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri
agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan.
Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian
dengan menganalisa tema dalam Filsafat Islam Klasik dalam bentuk
mini research.
- Memiliki pengetahuan tentang pemikiran para filsuf Muslim klasik
- Memiliki sikap kritis dan arif dalam menjelaskan perdebatan ontologi.
- Mampu mengaplikasikan sistem pemikiran Islam para filosof muslim
klasik dalam menghubungkannya dengan perkembangan keilmuan
dan peradaban umat manusia sekarang
Tema :
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, pdf, alamat web yang recomended).
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Kompetensi
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi singkat
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Kompetensi

Tema Bahasan

Epistemologi Filsafat Islam (Sayyed Housein Nasr, Oliver
Leaman, Ibrahim Madkour),
Fisika dan metafisika (al-Farabi dan Ibnu Sina),
Kesatuan kebenaran dan filsafat (al-Farabi, Ibnu Arabi),
Akal [kecerdasan, intelek, sumber pengetahuan transenden],
emanasi, dan al-faidh (al-Farabi, al-Kindi, Ibnu Bajjah, dan
Ihwanusshofa),
Filsafat Kenabian (al-Farabi, alghazali, Ibnu Rusyd,
Fazlurrahman),
Jiwa/akal dan Ruh (al-Razi, Ibnu Sina),
Maqashid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah and Tahafut Tahafut
(Al-ghazali and Ibnu Rusyd),
Imajinasi kreatif Ibnu Arabi (Henry Corbin, William C Chittick),
wahdtul wujud, wahdatussyuhud, kasyf (Ibnu Arabi, al-Hallaj,
dan Al-Ghzali),
Filsafat Sadra (Mullah Sadra),
Epic Hay bin Yaqdhan dan korelasinya dengan lifestyle dan
sekularisme (Ibnu Bajjah),
Tahdzibul akhlaq (Ibnu Maskawaih),
Rekonstruksi Pemikran Islam (M. Iqbal).
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.

Hadis Sosial
PAF6205, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang Hadits yang
bertemakan sosial kemasyarakatan, Mahasiswa diberi tugas terstruktur
dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa topik bahasan. Oleh karena itu pada mata kuliah ini
mahasiswa melakukan penelitian dengan menganalisa tema dalam
Hadis Sosial dalam bentuk mini research.
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis yang relefan
dengan problem sosial kekinian, yang mendorong berfikir filosofis,
bersikap kritis dan arif, serta mampu mennganalisa untuk mencari
solusi yang bijakssana berdaarkan pemahaman dan semangat
mengaplikasikan nilai-nilai filosofi sosial yang diajarkan Nabi dalam
peradaban umat manusia sekarang
Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas mandiri dan
tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi (buku, kitab, pdf, alamat
web yang recomended).
Hadis tentang silaturrahim
Hadis tentang kasih sayang
Hadis tentang perdamaian
Hadis tentang relasi suami istri
Hadis tentang relasi anak dengan orang tua
Hadis tentang relasi tuan dan pelayan
Hadis tentang relasi penguasa dan rakyat
Hadis tentang relasi muslim non muslim
Hadis tentang relasi guru murid
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Hadis tentang relasi bertetangga
Hadis tentang etika bertamu
Hadis tentang etika berkumpul (majelis)
Hadis tentang etika makan minum
Hadis tentang etika berbicara
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.
Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standart
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Tafsir ayat-ayat Sosial
PAF6206, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang penafsiran ayat alQur’an yang bertemakan sosial kemasyarakatan, Mahasiswa diberi tugas
terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa topik bahasan. Oleh karena itu pada mata kuliah ini
mahasiswa melakukan penelitian dengan menganalisa tema dalam
menafsirkan ayat-ayat sosial dalam bentuk mini research.
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang berbagai penafsiran ayat alQur’an yang relefan dengan problem sosial kekinian, yang mendorong
berfikir filosofis, bersikap kritis dan arif, serta mampu mennganalisa
untuk mencari solusi yang bijakssana berdasarkan pemahaman dan
semangat mengaplikasikan nilai-nilai filosofi yang diajarkan oleh alQur’an dalam peradaban umat manusia sekarang
Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas mandiri dan
tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi (buku, kitab, pdf, alamat
web yang recomended).
Ayat-ayat tentang silaturrahim
Ayat-ayat tentang kasih sayang
Ayat-ayat tentang perdamaian
Ayat-ayat tentang relasi suami istri
Ayat-ayat tentang relasi anak dengan orang tua
Ayat-ayat tentang relasi tuan dan pelayan
Ayat-ayat tentang relasi penguasa dan rakyat
Ayat-ayat tentang relasi muslim non muslim
Ayat-ayat tentang relasi guru murid
Ayat-ayat tentang relasi bertetangga
Ayat-ayat tentang etika bertamu
Ayat-ayat tentang etika berkumpul (majelis)
Ayat-ayat tentang etika makan minum
Ayat-ayat tentang etika berbicara.
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.
Deradikalisasi Aqidah Islam (Khawarij dan Murji’ah)
PAF6207, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberi bekal kepada mahasiswa
tentang akar dan asal pemikiran radikal, militansi, skeptis, fatalis dalam
beraqidah dengan mempelajari genealogi dan pemikiran aqidah aliran
Khawarij dan Murji’ah dalam perspektif sejarah pemikiran teologi Islam
. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa
mampu memahami dan menganalisa topik bahasan. Oleh karena itu
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat
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pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan
menggunakan analisis deradikalisasi aqidah yg terkait dengan isu-isu
kontemporer atau fonomena sosialdalam bentuk mini research.
-.Mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas tentang aqidah Khawarij
dan Murij’ah
- Mahasiswa mempunyai sikap dan perilaku sebagai orang yang
memiliki aqidah inklusive, tidak radikal juga tidak fatalis.
- Mahasiswa mampu menggunakan metode yang dipakai
mutakallimun (Khawarij dan Murji’ah) secara kontekstual serta
menggunakan ilmu kalam sebagai analisis wacana kontemporer,
erutama mampu menetralisir radikalisme dalam beraqidah
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas mandiri
dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi (buku, kitab,
pdf, alamat web yang recomended).
- Latar belakang dan kepentingan politik / isu agama dalam
perpolitikan aliran Khawarij,
- Fanatisme golongan dan Radikalisme aliran Khawarij dan Sikap
skeptisisme aliran Murji’ah,
- Konsep Kepemimpinan /khilafah dan politik kenegaraan
(Khawarij, Murjia’ah),
- Iman dan perbuatan/amal (Khawarij, Murji’ah),
- Dosa besar dan kafir (Khawarij, Murji’ah),
- Amar makruf Nahi Munkar (Khawarij, Murji’ah),
- Al-qur’an dan corak memahaminya (Khawarij, murji’ah),
- Radikalisme dalam Agama-agama,
- Radikalisme agama dan angan-angan sosial,
- Teologi Pembebasan dan Perdamaian dalam Islam,
- civil religion, dan Teologi Inklusife.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.
Filsafat Indigeneous
PAF6208, 2 sks
Mata Kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa mengenai Filsafat Indigenous sebagai bagian diskursus dan
nalar Post Kolonialisme, dalam hal ini Filsafat Jawa sebagai representasi
filsafat Indigenous. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas
mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik
bahasan. Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan
penelitian tentang Indigenous dalam bentuk mini research
Mahasiswa dapat memahami Filsafat Indigenous, nalar kearifan lokal,
dan kerangka fikir filsafat Jawa yang mencakup asal-usul dan
epistemologinya.
Tema :
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Narasi-narasi besar dan hegemoni Pengetahuan
- Filsafat Indigenous dan Budaya,
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Nalar keilmuan dalam kearifan Lokal,
Indigenous dalam sosiologi dan antrpologi,
Antropologi Filsafat Jawa,
Pengetahuan Kolonial dan Post Kolonial,
Kearifan dan filosofi Masyarakat Samin,
Kearifan dan filosofi aliran Kebatinan,
Kosmologi Jawa, Ruang dan waktu sakral dalam filsafat
Idigenous,
Filsafat arsitektur Jawa,
Filsafat Pelestarian Alam dan Lingkungan Jawa,
Filosofi Keluarga dalam Jawa,
Eksistensi manusia Jawa,
Etika sosial Jawa,
Simbolisme dan cagkriman dalam masyarakat Jawa.
Overview Mini Research
Overview Mini Research.

Filsafat Ilmu dan Paradigma
PAF6209, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji pengertian,
sejarah/genealogi Nalar dalam sebuah struktur keilmuan dan
paradigma, asal usul kebenaran, nilai, dan bentuk revolusi
pengetahuan. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri
agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan.
Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian
dengan menggunakan analisis filsafat Ilmu dan Paradigma yg terkait
dengan cara berpikir, isu-isu kontemporer atau fonomena sosial dalam
bentuk mini research.
- Memiliki pengetahuan tentang filsafat ilmu dan pergeseran
paradigma ilmu pengetahuan.
- Memiliki sikap kritis terhadap perkembangan pemikiran
Tema:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Dasar Pengetahuan; epistemologi, ontology, sarana berpikir
ilmiah (Jujun s Sumantri, Noeng Muhadjir),
- Kritik akal murni dan kritik praktik akal (Immanuel Kant),
- Filsafat Sejarah dan Nalar Sejarah (G.W.F Hegel),
- Matrealisme dialektis (Karl Marx)
- Will to Power (Neitzsche),
- Pengetahuan Positivistik, Falsifikasi dan refutasi (Karl Raimund
Popper),
- Logika Penemuan Ilmiah (Karl R Popper),
- Sosiologi Pengetahuan (Karl Menheim),
- Kebenaran dan Metode (Gadamer),
- Arkeologi Pengetahuan (Michel Focault),
- Paradigma, Anomali dalam Pengetahuan,
- Revolusi dalam Ilmu Pengetahuan (Thomas Khun).
- Overview Mini Research
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Overview Mini Research.

Tafsir ayat Akidah
PAF6210, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang penafsiran ayat alQur’an yang bertemakan masalah Teologi / Aqidah dan relefansi serta
urgensi bagi kehidupan kemasyarakatan, sehingga Mahasiswa memiliki
pengetahuan tentang berbagai penafsiran ayat al-Qur’an yang relefan
dengan problem Aqidah Islam dengan sosial kekinian, yang mendorong
berfikir filosofis, bersikap kritis dan arif, serta mampu mennganalisa
untuk mencari solusi yang bijakssana berdasarkan pemahaman dan
semangat mengaplikasikan nilai-nilai Aqidah / Teologi yang diajarkan
oleh al-Qur’an dalam peradaban umat manusia sekarang. Mahasiswa
diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu
memahami dan menganalisa topik bahasan. Oleh karena itu pada mata
kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan menganalisa tema
dalam menafsirkan ayat-ayat Aqidah dalam bentuk mini research.
Menyediakan atau menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pengetahuan
tentang prinsip-prinsip aqidah yang telah dikemukakakan dalam AlQur’an, meyakini dan mengimplementasikannya dalam kehidupan
1. Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
2. Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang Sifat-Sifat Allah. [Sifat Dzatiyyah :
QS. Luqman : 25, AQS. Al-Hadid : 3, QS. Al-Baqarah : 255, QS. AlAn’am :59, QS. An-Nisa’ : 58, QS. Al-Baqarah : 253, QS. Al-A’raf
:143, Sifat Af’al : QS. Al-Baqarah :210, QS. Al-Fajr : 22. Sifat Af’alul
Ikhtiyariyyah : QS. Al-Mujadalah : 22, QS. An-Nisa’ :93, QS.
Muhammad : 28. Sifat Khabariyyah; QS. Ar-Rahman : 27, QS.
Shad : 75, QS. Al-Maidah : 64, QS. Al-Qamar : 13-14]
3. Ayat al-Qur’an tentang Asmaul Husna [QS. Al-A’raf : 179, QS. AlIsra’ : 110 ].
4. Al-’Amal bainallah wal insane (Perbuatan Allah atau perbuatan
manusia) [QS.Ash-Shaffat : 95-96, QS.Ar-Ra’du : 18, QS.Al-Anfal :
17, QS. Thaha : 67-69 ].
5. Al-Hidayah wal idhlal (member petunjuk atau sebaliknya) [QS.
Ibrahim : 4, QS.Al-An’am : 39, QS. Ar-Ruum : 29, QS.fathir : 8, QS.
Ghafir : 34 ]
6. Kalamullah (Firman Allah) [QS.Al-An’am :115, QS.Al-A’raf : 143,
QS.Al-baqarah : 75, QS.Al-Fath : 15, QS.Yaasiin : 82 ].
7. Mempercayai Keberadaan para Malaikat [QS.At-Tahrim : 6,
QS.Anbiyaa’ : 20, 27, QS.Fathir : 1, QS.Al-An’am : 61, QS.AtTahrim : 6, QS.An-Najm : 27-28, QS.Az-Zuhruf : 19, QS.Al-Infithar
: 10-12, QS. Qaf : 17-18, QS.As-Sajdah : 12, QS.Az-Zumar : 42,
QS.An-nahl : 28, 32, QS.Qaf : 20-25 ]
8. Kitab-Kitab Suci (Al-Kutubus Samawiyyah) [QS.As-Syura : 15,
QS.Ali Imran : 3-4, QS. Al-Israa’ : 55, QS. Al-Hijr : 9, QS. Al-Maidah
: 48, QS.Al-Baqoroh : 285, QS.An-Nisaa’ : 136, QS.Al-Baqarah :
75, QS. Al-Baqarah : 213, QS. Ali Imran : 184.].
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9. nubuwwah dan risalah [QS.Al-An’am : 83-87, QS. Al-Ahdzab : 7,
QS. Al-Baqarah : 285, QS. Al-Ahdzab : 40, QS. Ali Imran : 164, QS.
Al-Anbiyaa’ : 107, QS. An-Nahl : 63, QS. Ibrahim : 4, QS.Faathir :
24, QS. An-Nisaa’ : 164, QS. Faathir : 87, QS. Al-Baqoroh : 136,
QS. Al-An’am : 83-90 ].
10. Janji dan Ancaman [Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Janji : QS. AlBaqarah ; 25, QS. At-Tawbah : 111-112, QS. Muhammad :15.
Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang Ancaman, yaitu : Ancaman untuk
Orang kafir : QS. Al-Hajj : 19-22, QS. Al-A’raf : 40-41, QS. AnNisaa’ : 56, QS. Az-Zumar : 71. Ancaman untuk orang musyrik :
QS. Az-Zumar : 65, QS. An-Nisaa’: 48 dan 115, QS. Al-Maidah : 72.
Ancaman untuk orang Dzalim : QS. Ash-Shaffat : 62-67, QS. AlKahfi : 29. Ancaman untuk orang yang berbuat dosa besar : QS.
Al-Mudatsir : 42, Al-Furqan : 68, QS. An-Nisaa’ : 92, QS. AtTawbah : 34-35. Ancaman untuk orang munafiq : QS. An-Nisaa’ :
145 ]
11. Hari Kiamat (Yawmul Qiyamah) [QS.Az-Zumar : 60, QS.Al-Qomar
: 1, QS.Al-A’raf : 187, QS.Luqman : 34, QS. Abasa : 33-37 ].
12. Yawmul Ba’ats (Hari Kebangkitan) [QS.Yaasiin : 78-79, QS.Al-Hajj
: 5-7, QS.Ar-Ruum : 27, QS.Al-Waqi’ah : 60-62 ].
13. Al-Hisab (Pengadilan Akhirat) [QS. Al-Jatsiyah : 21-22, QS. AnNajm : 21, QS.Az-Zilzal : 6-8, QS. An-Nuur : 24-25, QS. Fushilat :
19-23 ].
14. As-Suhf wal Wazn (Buku dan Neraca Amal) [Ayat Al-Qur’an
tentang Buku Amal [ QS.Al-‘Isra’ : 13-14, QS.Al-Kahfi : 49, QS. AlInsyiqaq : 6-15, Ayat Al-Qur’an tentang Neraca Amal ; QS. AlAnbiya’ : 47, QS. Al-Mu’minun : 102-103 ].
15. An-Nar (Neraka) [QS. :Al-Mudatsir : 26-30, QS. Al-Humazah : 4-9,
QS. At-Tahrim : 6, QS. Al-Hajj : 19-22, QS. Az-Zumar : 16, QS. AnNisa’ : 56, QS. Al-Kahfi : 29 ].
16. Al-Jannah (Surga) [QS. Al-Baqarah : 25, QS. Az-Zumar : 73-75 ].
17. Qalam, Lauh Mahfudz, Arasy, Kursi, dan Baitul Makmur [Hakikat
Qalam, QS. Al-Qalam :1, QS. Ath-Thur : 2, QS. Al-Ahdzab : 6, QS.
Al-Hajj : 70, QS. Al-Hadid : 22. Hakikat Lauh Mahfudz; QS.AlBuruuj : 22. Hakikat ‘Arasy; -QS.Al-Haqqah : 17, QS. Thaahaa : 5,
QS. Az-Zumar : 75, QS. Hud : 7, QS. Al-A’raf : 53. Hakikat Kursi;
QS. Al-Baqarah : 255 . Hakikat Baitul Makmur; -QS. Ath-Thur : 4]
18. Overview Mini Research.
19. Overview Mini Research.

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Hadis Akidah
PAF6211, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang Hadits yang
bertemakan Aqidah / teologi Islam serta urgensi dengan sosial
kemasyarakatan, sehingga Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang
hadis-hadis yang relefan dengan problem Aqidah yang progresif dan
sesuai dengan sosial kekinian, yang mendorong berfikir filosofis, bersikap
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kritis dan arif, serta mampu mennganalisa untuk mencari solusi yang
bijakssana berdaarkan pemahaman dan semangat mengaplikasikan nilainilai teologis yang diajarkan Nabi dalam peradaban umat manusia
sekarang. Mata Kuliah ini memuat Hadits-Hadits Nabi yang terkait dengan
prinsip-prinsip akidah yang tercakup dalam persoalan ilahiyat, nubuwat,
dan sam’iyyat . Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar
mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan. Oleh
karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan
menganalisa tema hadis-hadis Aqidah dalam bentuk mini research.
Menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pengetahuan yang mendalam
tentang prinsip-prinsip akidah, seperti tertera dalam hadits-Hadits Nabi
kemudian meyakini dan mengimplementasikannya dalam kehidupan
sehari-hari
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas mandiri dan
tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi (buku, kitab, pdf, alamat
web yang recomended).
- Hakikat Iman.
- maratibul iman.
- Cabang Iman
- Pembatal/perusak Iman
- Syirik dan jenis-jenisnya
- Kufur dan jenis-jenisnya
- Hakikat nifaq
- Al-Kabair (dosa-dosa besar)
- Sifat dan Nama-Nama Allah
-Al-Wasilah
- Tanda-Tanda Qiamat
- Nubuwwah dan Risalah
- Yawmul Bahtsi wal Hisab
- Janji dan ancaman (Al-Wa’du wal wa’id)
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi singkat

Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Kritik Wacana dan Ideologi
PAF6212, 2 sks.
Mata Kuliah ini mengkaji tentang teori-teori kritik dalam berfilsafat
yang meliputi dinamika wacana dan ideologi dalam sebuah pola
pemikiran. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar
mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan Oleh
karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian
dengan menggunakan analisis kritik wacana dan ideologi dalam bentuk
mini research.
- Mahasiswa memahami teori kritik wacana dan ideologi dalam
berfilsafat.
- Mahasiswa memiliki sikap kritis dan analitis tentang ola-pola
dan perkembangan pemikiran wacana dan ideologi.
- Mahasiswa mampu menerapkan teori kritik dan wacana guna
membangun peradaban dan kemanusiaan yang lebih baik.
Tema:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas mandiri
dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi (buku, kitab,
pdf, alamat web yang recomended).
- Pengertian dan asal wacana dan ideologi (Louis Althuser).
- Ideologi dan bentukan kesadaran masyarakat,
- Masarakat Ekonomi marxis,
- Madzhab Frankfurt,
- Komunikasi Kritis,
- Menggugat positivisme dan empiris logis,
- Teori Kritik Max Horkheimer,
- Teori Kritik Theodor W. Adorno,
- Manusia satu Dimensi (Herbert Marcuse),
- Teori Kritik Jurgen Habermas,
- strategi Kebudayaan Anthony Giddens,
- kriitk ideologi dalam agama sebagai akar kekerasan.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Filsafat Modern dan Realitas
PAF6213, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang fokus kajian
filosofis yang berkaitan dengan realitas oleh para filsuf Barat Modern.
Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa
mampu memahami dan menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu
pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan
menggunakan analisis filsafat Barat Modern terhadap
realitas/fenomena dalam bentuk mini research.
- Memiliki pengetahuan tentang beragam pemikiran realitas oleh para
filsuf Barat Modern
- Memiliki sikap kritis dan arif
- Mampu mengaplikasikan sistem pemikiran filsuf Barat dalam
kehidupan realitas dan meningkatkan peradaban umat manusia
Tema:
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- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas mandiri dan
tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi (buku, kitab, pdf, alamat
web yang recomended).
-Renaisance spere aude, Rasionalisme, empirirsme (David Hume),
- Filsafat politik (Nocolo Machiavelli),
- Humanisme (Erasmus),
- Sekularisme (Thomas More),
- Filsafat agama (Martin Luther, John Calvin),
- Filsafat sains (Copernicus, Galileo Gaalilei, Isaac Newton),
- Meditation (Rene Descastes),
- Filsafat Etika (Spinoza, Leibniz),
- Filsafat radikal dan liberal (Voltaire),
- Eksitensialisme (Soren Kierkegaard, Karl Jasper, Hiedegger),
- Kapitalisme (Karl Marx),
- Ubermench, nihilisme, dan genealogi (Nietzsche),
- Utilitarianlisme (John Stuart Mill),
- Teori Keadilan (John Rawls),
- Being and Nothingness (Jean Paul Sartre).
- Masyarakat Absurd (Albert Camus).
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standart
Kompetensi

Tema Bahasan

Filosofi Akidah Mu’tazilah
PAF6214, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk member bekal kepada mahasiswa
tentang filosofi dan perspektif yang digunakan aliran Mu’tazilah dan
spirit progrsifitas baik dalam pemikiran maupun dalam aktifitas
keseharian, sehingga ada relasi antara teologi dengan kehidupan
keseharian. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar
mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan Oleh
karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian
dengan menggunakan analisis filosofi Aqidah Mu’tazilah dan
significansinya dalam praktik kehidupan dalam bentuk mini research.
1. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas tentang aqidah Aliran
Mu’tazilah.
2. Mahasiswa mempunyai sikap dan perilaku sebagai orang yang
memiliki aqidah yang mantap dan dewasa.
3. Mahasiswa mampu menggunakan metode dan pradigma berfikir
teologi muktazilah yang bisa dipakai secara kontekstual dan
menggunakan Ilmu Kalam sebagai analisis wacana kontemporer.
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Latar belakang munculnya aqidah muktazilah,
- Mu’tazilah; respon dan afiliasi aqidah dalam politik,
- Tauhid menurut mu’tazilah (antara esensi dan eksistensi),
- Al-qur’an menurut mu’tazilah (menalar firman Tuhan),
- Relasi rasio dengan wahyu,
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standart
Kompetensi

Tema Bahasan

Perilaku manusia dan konsep dosa,
Etika kepala negara dan kepemerintahan,
Kekuasaan Tuhan,
Keadilan Tuhan,
Sebab kemunduran Mu’tazilah dan implikasinya terhadap
pemikiran dalam Islam,
Spirit Mu’tazilah di dunia modern,
Spirit mu’tazilah di tengah absurditas masyarakat,
Spirit mu’tailah dan spiritualisme.
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.

Islam dan Sains
PAF6215, 2 sks.
Mata Kuliah ini mengkaji hubungan antara Islam dan perkembangan
sains melalui pola integrasi dan interkoneksi antar keduanya.
Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa
mampu memahami dan menganalisa topik bahasan Oleh karena itu
pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan
menggunakan analisis relasi antara Islam dengan Sains dalam bentuk
mini research.
- Mahasiswa memahami pola, tema tertentu, paradigma
pertemuan Islam dengan sains.
- Mahasiswa memiliki analisis kritis terhadap tema yang terkait
dengan Islam dan sains.
- Mahasiswa mampu menjembatani gap (kesenjangan) antara
islam dengan perkembangan sains.
Tema:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Agama bertemu Sains (Ian G Barbour, Huston Smith)
- Pola Integrasi Islam dan sains,
- Al-qur’an dan sains,
- Tauhid dan sains,
- Teori optik dalam sains dan Islam,
- Teori kedokteran dalam Islam dan sains,
- Teori embriologi dalam islam dan sains,
- Matematika dalam islam dan sains,
- Politik dalam Islam dan sains,
- Seni dalam Islam dan sains,
- Teori gerak dalam Islam dan sains,
- Teknologi dalam Islam,
- Astronomi dalam Islam dan sains.
- Sains islami masa depan,
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standart
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, 2 sks
Diskripsi Singkat

Orientalisme dan Oksidentalisme
PAF6216, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji pandangan para orientalis
tentang Islam dalam berbagai aspeknya . Mahasiswa diberi tugas
terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa topik bahasan Oleh karena itu pada mata kuliah ini
mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan analisis relasi
tema kajian para orientalis dan oksidentalis dalam bentuk mini
research.
Mahasiswa memiliki pengetahuan sejarah munculnya orientalisme
sebagai bagian dari globalisasi pemikiran dan kolonialisasi ilmu
pengetahuan.
Mahasiswa memiliki sikap kritis terhadap pandangan para orientalis
tentang Islam,
Mahasiswa mampu merespon pandangan-pandangan para orientalis
yang mendiskreditkan Islam dengan menggunakan nalar oksidentalis.
Tema:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Kekuasaan dan pembetukan ilmu pengetahuan kolonial (Edward
W. Said, Laila Gandhi)
- Mitos tentang Barat dan setereotipe tentang timur,
- Kolonialisasi dan bentukan orientalisme,
- Cara-cara yang ditempuh oleh para orientalis dalam mengkaji
Islam,
- Orientalis dan Kajian Al-Qur’an,
- Orientalis dan Kajian Hadits,
- Orientalis dan kajian Biografi Nabi Muhammad,
- Orientalis dalam berbagai aspek kajian dalam Islam,
- Orientalisme tentang Islam di Indonesia,
- Hegemoni pengetahuan kontrol referensi dan media,
- Narasi politik ekonomi globalisasi dan pendidikan,
- Kolonialisme budaya dan pop culture,
- Oksidentalisme dan postkolonialisme pengetahuan,
- Membongkar teks marginal,
- Membongkar perilaku barat dan timur yang telah diproduksi
barat,
- Oksidentalisme Hasan Hanafi,
- Menggunakan Barat M. Arkoun,
- The Great Disruption (Francis Fukyama),
- Masa depan Islam (John L Esposito).
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.
Teologi Islam di Nusantara
PAF6217, 2 sks.
Mata Kuliah ini mengkaji beberapa pemikiran dan corak teologi
kelompok, golongan, dan ulama yang pernah berkembang di Nusantara.
Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa
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Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, 2 sks
Diskripsi Singkat

Standar
Kompetensi

mampu memahami dan menganalisa topik bahasan Oleh karena itu
pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian tentang Teologi
Islam di Nusantara dalam bentuk mini research.
- Mahasiswa mengetahui pola pemikiran, ajaran, sejarah
pemikiran teologi kelompok dan ulama di Nusantara.
- Mahasiswa meiliki analisis kritis terhadap perkembangan
teologi di Nusantara.
- Mahasiswa mamapu menerapka nilai-nialai teologi Nusantara
untuk membangun peradaban dan kemanusiaan di Indonesia.
Tema:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Jaringan Intelektual Ulama Nusantara,
- Teologi sunni di Nusantara,
- Teologi walisongo Aba’ah,
- Teologi Walisongo Futi’ah,
- Teori wujudiyah ulama Nusantara (Ḥamzah Fanṣurī, Shams alDīn al-Sumatrānī dan Shaykh Siti Jenar),
- Syah Waliyullah al-Dahlawi ,
- Pengaruh Ibnu Taimiyah dan wahabi (Padri dan gejolak Polotik
di Sumatera Barat 1803),
- Corak teologi Nūr al-Dīn al-Rānīrī,
- Relasi teologi tasawuf dan fiqh (Muḥammad Nawawī bin ‘Umar
al-Bantanī al-Jāwī),
- Integrasi Tasawuf falsafi dan sunni di Nusantara (‘Abd al-Ṣamad
al-Palimbānī),
- Akulturasi Islam dan Budaya Lokal (Sultan Agung),
- Msitik Jawa (Ranggawarsito),
- Teologi revivalist (KH Ahmad Rifa’i Kalisalak),
- Teologi progresif (K.H Sholeh Darat Semarang),
- Teologi islam pembaharuan (KH. Ahmad Dahlan),
- Teologi Islam tradisionalis (KH Hasyim Asy’ari).
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Teologi Agama-agama.
PAF6218, 2 sks.
Mata Kuliah ini memuat kajian tentang konsep berteologi dalam
agama-agama dunia, terutama yang ada di Indonesia, sehingga bisa
meminimaisir konflik antar agama berbasis pada pemahaman teologi.
Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa
mampu memahami dan menganalisa topik bahasan Oleh karena itu
pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian tentang Teologi
agama-agama dalam bentuk mini research.
Mahasiswa menguasai berbagai konsep berteologi dalam agamaagama, mampu mengetahui batasan dan etika dialog antar beragama,
dan menciiptakan perdamaian antara beragama dalam pemahaman
berteologi.

15
Tema Bahasan

Tema:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Etika Dialog antar Agama,
- Teologi dalam agama Kepercayaan Primitive,
- Relasi teologi dan Animisme, dinamisme.
- Teologi dalam agama Hindhu,
- Teologi dalam agama Budha,
- Teologi dalam agama Khong Hu cu,
- Teologi dalam Taoisme,
- Teologi agama Shinto,
- Teologi agama Yahudi,
- Teologi agama katholik,
- Teologi agama kristen Protestan,
- Teologi agama Sikh,
- Teologi Zen.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Eksistentialisme Filsafat Islam Pertengahan (1250 – 1800 M)
PAF6219, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang tema-tema yang
berhubungan dengan eksistensi pada Periodei Pemikiran Filosof muslim
Masa Abad Pertengahan. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas
mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik
bahasan Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan
penelitian tentang eksistensalisme pada masa pertengahan dalam
Filsafat Islam, dalam bentuk mini research.
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pemikiran para filsuf Muslim
Abad Pertengahan, mahahsiswa memiliki sikap kritis dan analisis
terhadap tema-tema filsafat islam yang berkembang pada masa
pertengahan, mahasiswa mampu menerapkan tema-tema tersebut
dalam perkembangan keilmuan dan kehidupan kemasyarakatan.
Tema:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Kondisi Dunia Islam Abad Tengah,
- Ortodoksi dan Filsafat (IbnuHazm),
- Relasi Manusia dan Tuhan (Ibnu Taymiyyah),
- Libaralisme akal dan agama (Fakhruddin al-Razi),
- Manusia sebagai makluk sosal dan sejarah (Ibnu Khaldun),
- Ontologi dan perdebatan Being/wujud (Ibnu ‘Arabi),
- Kosmologi, astronomi dan etika (Nashirudin at-Thusi),
- Teori dan prosedur kebenaran (Suhrawardi),
- Filsafat agama dan sains (Quthbudin al-Shirazi),

Standar
Kompetensi

Tema Bahasan
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Mata Kuliah
Kode, sks
Dikripsi Singkat

Standart
Kompetensi

Tema Bahasan

Epitemologi kebenaran dan kebajikan (Mulla Sadra),
Filsafat Hukum (Imam Malik, abu Hanifah, imam syafi’i, Imam
Ibnu Hambal),
Tasawuf akhlaq (zunun al-Mushri),
Tasawuf fasafi (Abu Yazid Al-busthami),
Tauhid dan Matematika (al-Hawarizmi),
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.

Filsafat Agama
PAF6220, 2 sks
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji agama dengan
pendekatan filosofis . Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas
mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik
bahasan Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan
penelitian tentang tema keagamaan yang akan dianalisa secara filosofis
dalam bentuk mini research.
- Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai perbedaan corak
pendekatan teologis dan filosofis terhadap agama,
- Mahasiswa memahami konsep-konsep Ketuhanan, aliran-aliran dalam
konsep ketuhanan, berbagai bentuk keraguan dan penolakan
terhadap agama,
- Mahasiswa memahami argumen tentang wujud Tuhan, aspek-aspek
agama : Tuhan, manusia dan eskatologi; dan agama dan sains modern
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Pengertian filsafat agama dan agama sebagai obyek kajian
filsafat,
- Perbedaan pendekatan teologis dan filosofis terhadap Agama,
- Teori dan pemikiran tentang ketuhanan: Animisme, dinamisme, politeisme, henoteisme dan monoteisme,
- Konsep-konsep Ketuhanan : deisme, panteisme, panente-isme,
agnotisisme, teisme, dan ateisme.
- Paham-paham yang menimbul-kan keraguan agama: materialism, naturalism, dan positivism.
- Argumen-argumen ketuhanan : Ontologis, Kosmologis,
teleologis, deontologist (moral),
- Sejarah dan pengalaman keagamaan, dan sains modern.
- Kebaikan dan Kejahatan.
- Kekuasaan Tuhan dan kebebasan manusia.
- Ruh dan Kehidupan sesudah mati.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standar
Kompetensi

Tafsir ayat Falsafi
PAF6221, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang berbagai
penafsiran Ayat-ayat Falsafi. . Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan
tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa
topik bahasan Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa
melakukan penelitian tentang tema penafsiran ayat-ayat falsafiyang
akan dianalisa secara filosofis dalam bentuk mini research.
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang penafsiran Ayat al-Qur’an
yang mendorong berfikir filosofis, bersikap kritis dan arif, serta mampu
mengaplikasikan nilai-nilai filosofi yang diajarkan al-Qur’an dalam
peradaban umat manusia sekarang

Tema Bahasan

Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Penafsiran ayat-Ayat yang Memuat ajakan menggunakan nalar
dan akal.
- Penafsiran Ayat-Ayat tentang keutamaan membaca.
- Epistemologi : Penafsiran Ayat tentang Al- Hikmah.
- Penafsiran Ayat tentang al-‘Ilmu.
- Penafsiran Ayat ‘Ulama,
- Penafsiran Ayat ‘Ulul Albab.
- Metafisika : Penafsiran Ayat tentang Teologi,
- Penafsiran Ayat tentang Anthropologi.
- Penafsiran Ayat tentang Kosmologi.
- Penafsiran Ayat tentang Eskatologi Penafsiran Ayat tentang
Demonologi.
- Etika : Penafsiran Ayat tentang Etika.
- Estetika : Penafsiran Ayat tentang Seni dan Keindahan.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Mata Kuliah
Kode, sks
Dskripsi Singkat

Cultural Studies
PAF6222, 2 sks.
Mata Kuliah ini mengkaji tentang teori-teori culural studies. Mahasiswa
diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu
memahami dan menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu pada mata
kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan
analisis Cultural Studies dalam bentuk mini research.
- Mahasiwa mengetahui teori-teori Cultral studies
- Mahasiswa memiliki analisis kritis terhadap fenomena dan gaya
hidup masyarakat.
- Mahasiswa mampu menerapkan teori cultural studies untuk
membangun masyarakat dalam konteks peradaban dan
kemanusiaan.
Tema;

Standar
Kompetensi

Tema Bahasan
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskrpsi Singkat
Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
Budaya, ideologi, wacana dan budaya pop,
Pengertian Cultural Studies (Cris Barker),
Teori Hegemoni (Antonio Gramsci),
Simulakra dan hiperrealitas (Jean Baudrilard),
Marxisme dan Budaya Populer,
Habitus (Piere Bourdeu),
Industri Budaya, Industri dan developmentalisme,
Mitos dan budaya populer,
Second Sex (Simone de Beauvoir) dan Feminisme.
Ekofemeinisme.
Lifestyle;nilai tanda dan nilai simbol, politik pop,
Membaca film, televisi, dan iklan,
Konsumsi, kesenangan, dan selera.
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.

Hadis Falsafi
PAF6223, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang Hadits Falsafi
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang hadis Nabi yang mendorong
berfikir filosofis, bersikap kritis dan arif, serta mampu mengaplikasikan
nilai-nilai filosofi yang diajarkan Nabi dalam peradaban umat manusia
sekarang. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar
mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan Oleh
karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian
tentang tema hadis-hadis falsafi yang akan dianalisa secara filosofis
dalam bentuk mini research
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Pemahaman Hadits-Hadits yang Memuat ajakan menggunakan
nalar dan akal,
- Epistemologi : Pemahaman Hadits tentang Al- Hikmah.
- Epistemologi : Pemahaman Hadits tentang al-‘Ilmu.
- Epistemologi : Pemahaman Hadits ‘Ulama. Pemahaman Hadits
‘Ulul Albab.
- Metafisika : Pemahaman Hadits tentang Teologi.
- Pemahaman Hadits tentang Anthropologi.
- Pemahaman Hadits tentang Kosmologi.
- Pemahaman Hadits tentang Eskatologi.
- Pemahaman hadis tentang Demonologi.
- Etika : Pemahaman Hadits tentang Etika.
- Estetika: Pemahaman Hadits tentang Seni dan Keindahan
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi singkat

Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Filosofi Akidah Salaf
PAF6224, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang seluk beluk Aliran
Salaf , beserta perkembangannya dalam konteks konspirasi
international dan keindonesiaan. Mahasiswa diberi tugas terstruktur
dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu pada mata kuliah ini
mahasiswa melakukan penelitian dengan menganalisis fenomena
wahabisme-salafi dalam bentuk mini research.
- Memiliki pengetahuan tentang cara berpikir corak masa aliran salaf
- Memiliki sikap kritis dan arif dalam mensikapi persoalan
kontemporer dari apa yang sudah dikontribusikan para kalangan
salaf
- Mampu bersikap kristis terhadap fenomena aliran wahabisme,
sebagai refitalisasi aliran salaf, dan membantu menciptakan
kedamaian berteologi dan peradaban umat manusia sekarang
Tema:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Pengertian Salaf, Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya paham
Salaf,
- Corak Pemikiran Salaf, Konsepsi Teologi dan persepsi filsafat
ulama Salaf,
- Pemikiran teologi dan filsafat Ibnu Hanbal (780 M-855 M),
- Teologi, al-quran dan kebebasan manusia menurt Ibnu
Taymiyyah,
- Teologi dan pemahaman teks Muhammad bin Abdul Wahhab,
- Aliran Wahabi di negara Timur tengah,
- Teori konspirasi politik international,
- Isu-isu keagamaan dan kepentingan kapitas,
- Metode Penyebaran Aqidah Wahabi,
- Perkembangan Aqidah Wahabi di Indonesia.
- Negara Islam dan Demokrasi,
- Penerapan hukum Islam.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Pragmatisme dalam Akidah Asy’ariyah
PAF6225, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang seluk beluk aliran
Asy’ariyah dan axiologinya, yaitu sisi penerapan pragmatisnya, sehingga
cara berfikir asyariyah bisa diterapkan dalam keseharian. Mahasiswa
diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu
memahami dan menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu pada mata
kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan menganalisis sisi
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Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, sks.
Diskripsi singkat

Standar
Kompetensi

yang bisa diaktualisasikan dalam ajaran aqidah Asy’riyah dalam bentuk
mini research.
- Memiliki pengetahuan tentang cara berpikir kalangan Asy’ariyah
- Memiliki sikap kritis dan arif dalam mensikapi persoalan
ontemporer dari apa yang sudah dikontribusikan para kalangan
Asy’ariyah
- Mampu mengaplikasikan sistem cara berpikir kalangan Asy’ariyah
dan menghubungkannya dengan peradaban umat manusia sekarang
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Sejarah Lahir dan Latar belakang munculnya Aliran Asy’ariyah,
- Akal dan Wahyu dalam Pemikiran Asy’ariyah dalam onteks
Unity of sciences,
- Perbuatan Manusia dalam Pemikiran Asy’ariyah dan
progresifitas mansia,
- Kekuasaan dan Kehendak Mutlak Tuhan dalam Pemikiran
Asy’ariyah dan spiritualitas kerja,
- Keadilam Tuhan dalam Pemikiran Asy’ariyah dan hikmah
kehidupan,
- Iman dan Kufur dalam Pemikiran Asy’ariyah dan antispasi truth
claim,
- Relasi Asy’ariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah,
- Perkembangan Asy’ariyah di Indonesia,
- Pengaruh Teologi Asy’ariyah Terhadap etos kerja muslim
Indonesia,
- Analisa Perbandingan : Konsep Teologi Asy’ariy dan Mu’tazilah,
- Asy’ariyah dan teologi progresive di Indonesia.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Axiologi Tasawuf Falsafi
PAF6226, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang axiologi yang ada
dalam tasawuf Falsafi. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas
mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik
bahasan . Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan
penelitian dengan menganalisis axiologi teori-teori taswuf Falsafi yang
ada dalam khazanah keislaman dalam ajaran aqidah Asy’riyah dalam
bentuk mini research.
- Memiliki pengetahuan tentang tema-tema pemikiran tasawuf falsafi
- Memiliki sikap kritis dan arif dalam mensikapi persoalan
kontemporer dari apa yang sudah dikontribusikan pada bidang
tasawuf falsafi
- Mampu mengaplikasikan sistem cara berpikir corak tasawuf falsafi
dalam kaitannya dengan diskurus kekinian dan peradaban umat
manusia sekarang
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Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Hubungan Tasawuf Falsafi dengan Ilmu-Ilmu KeIslaman dan
ilmu intedisipliner.
- Beraktifitas bersama kehadiran Tuhan (Dzun Nun Al-Mishriy),
- Kebenaran dan absolutisme (Al-Hallaj),
- Manifestasi sifat Tuhan dalam kehidupan (Abu Yazid alBisthami),
- Epistemologi Irfani /Hikmatul Isyraq (Suhrawardi),
- Pengetahuan sakral/imajinasi kratif dan kesatuan Being
/Wahdatul Wujud (Ibnu ’Arabi),
- Insan Kamil / relasi makrokosmos dengan mikrokosmos (Ibnu
Arabi).
- Taraqqi /Manusia-Tuhan dan Tanazzul /Tuhan-Manusia (AlJilliy),
- Perjalanan spiriualitas / aforisme musyawarah burung
(Fariduddin al-Aththar),
- Tuhan, Cinta, dan Ilmu (Jalaluddin Al-Rumiy),
- Kewaliyan dan perjalanan mistik dalam agama (Hakim alTirmidzi),
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Psikologi Sosial
PAF6227, 2 sks.
Mengkaji mengenai teori-teori dalam psikologi sosial, interaksi sosial,
kelompok sosial, kepemimpinan, sikap sosial, motif sosial, prasangka
sosial, altruisme, prososial, perilaku agresi, pengaruh sosial, persepsi
diri, persepsi sosial, dan ketertarikan antar manusia. Mahasiswa diberi
tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu
memahami dan menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu pada mata
kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan menganalisis
personal, fonomena sosial dengan menggunakan analisa Psikologi Sosial
dalam bentuk mini research.
Mahasiswa memahami tentang konsep-konsep dalam psikologi sosial
sebagai dasar pengetahuan agar dapat mengatasi masalah-masalah
dalam kehidupan bermasyarakat
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Pengertian dan Sejarah Perkembangan Psikologi Sosial.
- Metode-metode dalam Psikologi Sosial.
- Teori-teori dalam Psikologi Sosial.
- Interaksi Sosial.
- Kelompok Sosial.

Standart
Kompetensi
Tema Bahasan

22
-

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskrpsi Singkat

Standart
Kompetensi

Tema Bahasan

Kepemimpinan; Sikap Sosial, Motif Sosial, Prasangka Sosial,
Altruisme dan Prososial.
Perilaku Agresi.
Pengaruh Sosial.
Persepsi diri dan persepsi Sosial.
Ketertarikan antar manusia.
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.

Teologi Islam Terapan
PAF6228, 2 sks.
Mata kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengerti cara
menerapkan Teologi Islam yang mengkaji perilaku teologi manusia
dalam hubungannya dengan Tuhan, alam semesta, sesama dan dengan
dirinya sendiri. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri
agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan .
Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian
dengan menganalisis problem personal, fonomena sosial dengan
menggunakan analisa Teologi Islam Terapan dalam bentuk mini
research.
1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang ajaran-ajaran teologi
islam yang harus diterapkan dalam kehidupan.
2. Mahasiswa memiliki sikap keimanan yang benar dan bersikap
benar terhadap gejala dan fenomena yang berkaitan dengan teologi
di masyarakat,
3. Mahasiswa mampu menerapkan ajaran-ajaran teologi Islam dalam
kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan solusi atas
permasalahan yang timbul di masyarakat terutama masalah yang
berhubungan dengan teologi.
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Pengertian dan Epistemologi Teologi Islam Terapan.
- Sejarah dan Dinamika Perkembangan Teologi dalam Islam.
- Teologi Islam dan Problem Kemanusiaan.
- Tauhid : Manifestasi Kesatuan atas Keragaman.
- Tauhid : Ketaatan terhadap Moral dan hokum.
- Tauhid : Pondasi Kepribadian.
- Iman : Basis Membangun Peradaban.
- Iman bil-ghaib : Landasan Pengembangan IPTEK.
- Iman kepada Malaikat : Loyalitas kepada Tugas dan Kebenaran.
- Iman kepada Kitab : Budaya Membaca dan Menulis.
- Iman kepada Nabi : Pribadi yang bertanggung jawab.
- Iman kepada Hari Akhir : Hidup yang visioner.
- Iman kepada taqdir : Hidup dalam keteraturan.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standart
Kompetensi

Wacana Filsafat Islam Kontemporer
PAF6229, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang pemikiran dan
Ragam pendapat Filosof Muslim Kontemporer, baik tentang ontology,
,epistemologinya, teologinya, kosmologinya, dan paradigma keislaman
kekinian. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar
mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan . Oleh
karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian tetang
teori-teori dalam wacana filsafat Islam kontemporer dalam bentuk mini
research.
- Memiliki pengetahuan tentang pemikiran tokoh filosof muslim
kontemporer dan berbagai metode pendekatannya
- Memiliki sikap kritis dan arif terhadap wacana kontemporer
- Mampu mengaplikasikan sistem pemikiran filsafat Islam kontemporer
dalam meningkatkan peradaban umat manusia
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Hubungan antara filsafat dan wahyu (Fazlur Rahman),
- Pengetahuan dan kesucian, dan seni (Sayyed Hossein Nasr),
- Kiri Islam dan Oksidentalisme (Hasan Hanafi),
- Nalar Arab, Bayani, (Abed al-Jabiri),
- Burhani, dan Irfani. (Abed al-Jabiri),
- Hermeneutika Teks dalam Islam (Nasr Hamid Abu zayd),
- Dekonstruksi dan Hermeneutika Kebenaran (Ali Harb),
- Teologi Pembebasan (Ali Asghar Angineer),
- Kesakralan dalam wacana keislaman. (Abdul Karim Sorous),
- Sejarah Kalam Tuhan (Muhammad Atah’ al-Shid),
- Nalar Islam dan pembacaan al-Qur’an. (Muhammad Arkoun),
- Qira’ah Mu’ashirah (Muhammad Shahrour),
- Al-Tsabit wa Mutahawwil (Adonis),
- Filsafat Hukum dalam Islam (Jasser Auda’)
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Postmodern dan Postrukturalisme
PAF6230, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang seluk beluk
Filsafat Postmodern dan Posttrukturalisme. Mahasiswa diberi tugas
terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu pada mata kuliah ini
mahasiswa melakukan penelitian tetang teori-teori Postmodern dan
Postrukturalisme dalam bentuk mini research.
- Memiliki pengetahuan tentang cara berpikir para filosof Barat era
Postmodern dan Postrukturalis
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-

Memiliki sikap kritis dan arif dalam mensikapi persoalan dan
menerapkan sebagai analisa research, dari apa yang sudah
dikontribusikan para fisofof Barat post modern
Mampu mengaplikasikan sistem cara berpikir Postmodern dan
Postrukturalis dan menghubungkannya dengan peradaban umat
manusia sekarang

Tema Bahasan

Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Post Modern (Lyotard),
- Struktralisme (Ferdinand de Saussure),
- Budaya dan sistem simbolis (Claude Levi Strauss),
- Ironi dalam berfilsafat (Richard Rorty)
- Dekonstruksi (Jaques Derrida),
- Kegilaan dan Peradaban (Michel Foucault),
- Kekuasaan / Pengetahuan (Michel Faucault),
- Wacana dan Kuasa (Edward W. Said),
- Sejarah Seksualitas (Michel Faucault),
- Masyarakat Konsumsi (Jean Baudrillard),
- Semiotika (Roland Barthes),
- Intertekstuaitas (Julia Kristeva),
- Feminisme, seni postmodern.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi singkat

Filsafat dalam Syi’ah
PAF6231, 2 sks.
Mata kuliah ini mengkaji tentang sejarah munculnya aliran-aliran Syi’ah
dan tradisi kefilsafatan yang dimikinya, baik dalam ontologi,
epistemologi, axiologi, dan teologinya. Mahasiswa diberi tugas
terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu pada mata kuliah ini
mahasiswa melakukan penelitian tetang teori-teori kefilsafatan dalam
tradisi Syi’ah dalam bentuk mini research.
Mahasiswa dapat memahami tradisi kefilsafatan yang ada dalam syi’ah,
dan memiliki kajian kritis terhadap ajaran dan faham yan ada dalam
teoogi islam, kemudian bisa mengambil sisi kemanfaatan bagi
kehidupan sosial dan peradaban.
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Tradisi kefilsafatan dalam aliran Syia’ah,
- Ilmu Hushuli, Ilmu Huduri (mehdi Hairi Yazdi),
- Filsafat Kenabian (Murtadho Muthahhari),
- Filsafat Muta’aliyah (Mullah Sadra),

Standar
Kompetensi

Tema Bahasan
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Mata Kuiah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standart
Kompetensi

Tema Bahasan

Filsafat Etika Politik (Imam Khumaeni),
Alqur’an dan Filsafat (Muhammad Thaba thaba’i)
Konflik interes politik dan ideologi Syi’ah Kaysaniyah, Zaydiyah,
Isma’iliyah, Imamiyah, Syi’ah Ghulat.
Tauhid dan keadilan Tuhan (fi-al-zat, fi al-sifat, dan fi al-ibadah,
al-‘Adl al-Ilahiy).
Al-Ma’ad dan beberapa peristiwa yang ditemukan di dalamnya.
Ajarannya tentang Taqiyyah dan resolusi konflik,
Ajaran tentang Bada’,
Ajaran tentang Raj’ah
Syi’ah di Indonesia.
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.

Filsafat Nilai
PAF6232, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji pengertian nilai, sejarah,
sumber hirarki, aliran-aliran dan problematika nilai. Mahasiswa diberi
tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu
memahami dan menganalisa topik bahasan .Oleh karena itu pada mata
kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan
analisis Filsafat Nilai dalam bentuk mini research.
- Memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai dan problematikanya
- Memiliki sikap kritis terhadap obyek yang dijadikan kajian filsafat
terhadap fenomena dan peradaban umat manusia
- Mampu mengadakan penilaian yang tepat
Tema
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Pengertian Filsafat Nilai, Persoalan Pokok Filsafat Nilai,
- Kedudukan Nilai,
- Makna Nilai dan Teori Nilai,
- Sumber Nilai, Hakikat Nilai,
- Kriteria dan Peringkat Nilai,
- Nilai dan Kepentingan,
- Nilai dan Aliran Pemikiran Filsafat Nilai,
- Nilai dan Sumber daya manusia,
- Sistem Nilai dan Nilai Hidup dalam Humanisme,
- Kaitan Nilai dengan Moral, etika dan pandangan hidup,
- Hubungan Nilai dengan Budaya,
- Hubungan Nilai dengan Logika, dan estetika.
- Islam dan Filsafat Nilai.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standar
Kompetensi

Pemikiran Teologi Islam Modern
PAF6233, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberi bekal kepada mahasiswa
tentang pemikiran Teologi Islam Modern. Mahasiswa diberi tugas
terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu pada mata kuliah ini
mahasiswa melakukan penelitian tetang Pemikiran Teologi Islam
Modern dalam bentuk mini research.
1. Memiliki pengetahuan tentang perkembangan pemikiran Teologi
Islam Modern.
2. Memiliki sikap kritis terhadap pemikiran Teologi Islam Modern.
3. Mampu member motivasi semangat pembaharuan dan pembebasan
dalam berteologi.
Tema:
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Latar belakang timbulnya pemikiran teologi Islam Modern
- Pemikiran teologi pembaharuan Muhammad Abduh
- Pemikiran Teologi dan pemaham kitab suci Rasyid Ridho.
- Pemikiran Teologi fundamental Hassan Al-Bana
- Pemikiran Sekularisme Kamal attatruk.
- Pemikiran Rekonstruksi dalam Teologi Muhammad Iqbal
- Pemikiran Teologi dan tantangan peradabn menueurt
Ahmadiyah dan Lahore.
- Pemikiran Teologi dan ide Moral Fazlur Rahman.
- Pemikiran Teologi Pembebasan Hassan Hanafi.
- Pemikiran Teologi dan paradigma keilmuan menurut Ismail Raji
Al-Faruqi.
- Pemikiran Teologi / Spiritualitas dan sains M Naquib Al-Attas.
- Pemikiran Teologi Islam Keindonesiaan Nurcholish Madjid.
- Pemikiran Teologi dan peradaban Islam Muhammad Arkoun.
- Pemikiran teologi kerukunan Abdurrahman Wahid.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Genealogi Pemikiran dan Kebudayaan Islam di Indonesia
PAF6234, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberi bekal kepada mahasiswa
tentang sejarah nalar ragam perkembangan pemikiran dan kebudayaan
di Indonesia . Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri
agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan .
Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian
tetang Genealogi Pemikiran dan Kebudayaan Islam di Indonesia dalam
bentuk mini research.
-.Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang perkembangan pemikiran
Islam di Indonesia
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Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

- Mahasiswa mempunyai sikap kritis terhadap berbagai pemikiran
Islam yang berkembang di Indonesia
- Mampu memberi motivasi dan semangat pembaharuan dalam
pemikiran Ke-Islaman di Indonesia.
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Sejarah dan Perkembangan Islam Indonesia.
- Menggagas Indonesia (Tan Malaka)
- Agama dan Kepemerintahan (Syahrir).
- Nasionalisme Indonesia (Soekarno).
- Ekonomi Kerakyatan Indonesia (Mohammad Hatta, HOS
Cokroamiinoto) .
- Arkeologi Pengetahuan pemikiran Islam IndonesiaTradisional.
- Genealogi pemikiran Islam Modernis di Indonesia.
- Genealogi pemikiran Islam Post-Tradisional di Indonesia.
- Genealogi pemikiran Islam Neo-Modernis di Indonesia.
- Arkeologi Pengetahuan pemikiran Islam Fundamentalis di
Indonesia.
- Wacana Islam Liberal.
- Gerakan Spritualitas di Indonesia.
- Pluralisme di Indonesia.
- Islam Nusantara dan Islam berkemajuan.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Filsafat Akhlak
PAF6235, 2 sks.
Mata Kuliah ini mengkaji tentang teori etika, moral dan akhlaq dari
kalangan pemikir muslim. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas
mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik
bahasan . Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan
penelitian tetang teori-teori dalam Filsafat Akhlaq, Etika, Moral dalam
bentuk mini research.
- Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang teori atika, moral,
dan akhlaq para pemikir muslim.
- Mahasiswa memilik kemampuan analisis kritis dalam
menganalisa perilaku individu maupun sosial dalam kontek
filsafat akhlaq,
- Mahasiswa mampu enerapkan teori akhlaq guna menciptakan
individu dan masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan
Tema;
1. Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi (buku, kitab,
pdf, alamat web yang recomended).
Pengertian, sumber, ruang lingkup, kedudukan, keistimewaan dan ciriciri akhlaq dalam Islam
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2.
Perbedaan antara Akhlaq dengan Moral, Etika, Ilmu Akhlak dan
Filsafat Akhlak
Moralitas Skriptural: Etos al-Qur’an
1. Teks dan interpretasi
2. Khayr dan birr
3. Keadilan Tuhan
4. Tanggung jawab manusia
Etika Teologis:
Etika rasionalisme
1. Dasar-dasar Deontologi benar dan salah
2. Kemampuan dan tanggung jawab manusia
3. Kebijaksanaan dan keadilan Tuhan
Etika Voluntarisme
1. Kehendak Tuhan sebagai dasar benar dan salah
2. Kemampuan dan kasb
3. Penerapan keadilan dan ketidakadilan pada Tuhan
Etika religious: Moralitas agama dan ide asketik
1. Definisi etika religious
2. Etika tradisionalisme Hassan al-Basri (w.728)
Etika religious: kecenderungan-kecenderungan ukhrowi dan duniawi:
Abu Hassan al-Mawardi
Tradisonalisme berwatak rasionalisme
Keistimewaan akal
Etika religious: kecenderungan-kecenderungan ukhrowi dan duniawi:
Abu Hassan al-Mawardi
Aturan-aturan perilaku agama
Aturan-aturan perilaku dunia
Aturan-aturan perilaku individu
Tradisionalisme pragmatism: Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm (w. 1064)
Dilemma etika dzahiriah
Menolak perasaan khawatir
Kehampaan ambisi duniawi dan kesombongan diri
Kebaikan-kebaikan utama
Kemuliaan syariah (makarim asy syariah Roghib al-Isfahani)
Kemuliaan agama, ibadah dan peradaban
Penyuciaan diri
Kemuliaan syariah (makarim asy syariah Roghib al-Isfahani)
Keistimewaan akal
Keadilan dan cinta
Menolak penderitaan dan ketakutan
Hubungan psikologi dan etika: Fakhr al-din al-Razi (w. 1209)
Kedudukan Manusia di alam semesta
Jiwa dan fakultas-fakultasnya
Hubungan psikologi dan etika: Fakhr al-din al-Razi (w. 1209
Kritik terhadap hedonism
Mencari kedudukan duniawi (jah) dan keburukannya
Sintesis al-Ghazali
Hubungan etika dengan ilmu-ilmu lain
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Kekuatan dan kebaikan jiwa
Sintesis al-Ghazali
Tipe-tipe kebaikan dan kebahagiaan
Mencari Tuhan
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi singkat

Standart
Kompetensi

Tema Bahasan

Sosiologi Agama
PAF6236, 2 sks.
Mata kuliah ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang teori-teori
sosiologi yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan beragama
sehingga mampu menganalisis, sebagai keangka teori dalam penelitian
terhadap fenomena-fenomena sosial keagamaan yang berkembang di
masyarakat. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri agar
mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan . Oleh
karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian tetang
teori-teori sosiologi Agama dalam menganalisa keberagamaan dalam
bentuk mini research.
1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang teori-teori sosiologi dalam
fenomena, ritual, tradisi, kepercayaan keagamaan.
2. Mahasiswa memiliki kemampuan menganalisa dalam sebuah
penelitian dengan penggunakan teori-teori yang ada dalam sosiologi
agama.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan akar beragamnya tradisi, faham,
mitos, ritual, kepercayaan, foklor keagamaan dengan menggunakan
perspktif sosiologi agama.
Tema :
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Pengertian, sasaran, metode, sejarah, jenis dan aliran sosiologi
Agama.
Rudolf Otto; The Sine Qua Non as “The Holy”.
- Karl Marx : Idealist Analysis and Revolutionary Program..
Sigmund Freud : Religion as Illusion.
William James : Varieties of Religious Experience.
Max Muller : The Creation of a Science of Religion.
Sir James Frazer : Magic, Religion and Science.
Herbert Spencer : Religion and Evolution.
E.B Tylor : The Emergence of a Science of Culture.
- Emile Durkheim: Religion Is Eminently Social.
Max Weber: The Verstehen Approach to Organic Coordination.
Clifford Geertz: Religion as a Cultural system.
Robert N. Bellah : Social Construction as Civil Religion.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.
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Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat
Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

Psikologi Kepribadian
PAF6237, 2 sks.
Mengkaji teori-teori kepribadian melalui konsep-konsep yang
dikemukakan oleh para tokoh psikologi kepribadian
Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi teori-teori
kepribadian sebagai dasar pengetahuan dalam memahami interaksi
sosial dan menganalisa kepribadian dan masyarakat. Mahasiswa diberi
tugas terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami
dan menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu pada mata kuliah ini
mahasiswa melakukan penelitian tetang teori-teori Psikologi Kepribadan
dalam menganalisa dan memberikan solusi/tanggapan kritis terhadap
sebuah problem, fenomena, sosial, individu, dalam bentuk mini
research.
Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
Teori psikoanalisis Sigmund Freud.
Teori analitik Carl Gustav Jung
Psikologi individual Alfred Adler
Teori Kepribadian Erich Fromm
Teori Kepribadian Karen Horney
Teori Kepribadian Harry Stack Sullivan.
Teori personologi Henry A. Murray.
Teori Kepribadian Kurt Goldstein
Teori Kepribadian Andras Angyal.
Teori Kepribadian Abraham Maslow
Teori diri (self) Carl Rogers.
Teori medan Kurt Lewin.
Psikologi individu Gordon W. Allport
Psikologi konstitusi William H. Sheldon.
Teori faktor Raymond B. Cattell.
Teori perkuatan operan B.F Skinner.
Teori Kepribadian Dollar & Miller.
Teori Kepribadian Kretschmer.
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.

Fenomenologi Agama
PAF6238, 2 sks.
Mata kuliah ini bermaksud memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang cara pendekatan fenomenologi pada agama,
sehingga diharapkan mahasiswa bisa menerapkan pendekatan tersebut
dalam memahami berbagai ajaran agama dan realtas keagamaan.
Adapun materi meliputi, arti fenomenologi agama, teori-teori dasar,
cara kerja serta praktek pendekatannya, tokoh-tokoh dan beberapa
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Standar
Kompetensi

Tema Bahasan

Mata Kuliah
Kode, sks
Diskripsi Singkat

pemikirannya. Mahasiswa diberi tugas terstruktur dan tugas mandiri
agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisa topik bahasan .
Oleh karena itu pada mata kuliah ini mahasiswa melakukan penelitian
tetang teori-teori Fenomengi Agama dalam menganalisa keberagamaan
dalam bentuk mini research.
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
fnomenologi sebagai metode dalam memahami fenomena keagamaan,
bersikap empati dan obyektif terhadap fenomena keberagamaan,
sekalius mampu menerapkan pendakatan fenomenologi dalam
peneltian studi agama.
Tema;
- Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi
(buku, kitab, pdf, alamat web yang recomended).
- Pengertian Fenomenologi dan lingkup kajiannya Fenomenologi
sebagai metode pemikiran filsafat, sejarah dan
Perkemangannya.
- Poul Ricoeur : Symbol and Thought.  Language of Religion.
- Aby Warburg: Religion as a Component in Cultural Analysis.
- Erwin Panofsky: Architecture and Reflection.
- Hajime Nakamura : Language Analysis as Method of CrossCultural Comparisons.
- Morris Jastrow: Phenomenology and Academic study of
Religion.
- Geo Widengren: History of Religion Become Phenomenology of
Religion.
- Mircea Eliade: Phenomenology as Integrative Worldview.
- Eric J. Sharpe : A Phenomenology of Religious Studies.
- Karl Rahner : Natural Religion Perfected, Not Destroed.
- Paul Tillich: Systematic Theology and The History of Religion.
- Ninian Smart: Religion as Multidimensional Organism.
- Wilfred Cantwell Smith: Cumulative Tradition and Personal
Faith.
- Overview Mini Research.
- Overview Mini Research.

Antropologi Agama
PAF6239, 2 sks.
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan
mengenai Agama dan keragamannya. Dengan pengetahuan
antropologi dan agama dan keragaman budaya ini diharapkan
mahasiswa dapat memanfaatkannya dalam profesinya maupun dalam
kehidupan mereka dalam masyarakat. Mahasiswa diberi tugas
terstruktur dan tugas mandiri agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa topik bahasan . Oleh karena itu pada mata kuliah ini
mahasiswa melakukan penelitian tetang teori-teori Antropologi Agama
dalam menganalisa keberagamaan dalam bentuk mini research.
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Standar
Kompetensi
Tema Bahasan

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Antropologi Agama dan
keragaman budaya sehingga mampu memanfaatkannya bagi
pengembangan dakwah dengan spesifikasi jurusannya masing-masing
Tema:
Introduction, dan pembagian tugas mini research / tugas
mandiri dan tugas terstruktur, sosialisasi sumber referensi (buku, kitab,
pdf, alamat web yang recomended).
a. pengertian Antropologi Agama dari segi etimologi dan terminologi
b. Bidang kajian Antropologi Agama
Empat Fase Sejarah Perkembangan Antropologi Agama
a. Sebelum abad ke-19
b. Pertengahan abad ke-19
c. Abad ke-20
d. Setelah tahun 1930an
Konsep-konsep agama dan kebudayaan dari para ahli Antropologi
klasik, pertengahan, dan modern
Teori-teori dalam Antropolog Agamai:
1. Evolusionisme
2. Difusionisme
3. Fungsionalisme
4. Fungsionalisme-struktural
5. Strukturalisme
6. Etnosains
7. Simbolisme
8. Interpretivisme
9. Postmodernisme
Perbedaan Antropologi Agama dengan:
1. Sosiologi agama
2. Sejarah agama
3. Arkeologi agama
4. Psikologi agama
Beberapa jenis dinamika budaya dan agama:
1. Evolusi kebudayaan
2. Diffusi kebudayaan
3. Discovery
4. Invention
5. Innovation
6. Akulturasi
7. Assimilasi
Hubungan antara agama; diri, keluarga, dan budaya
Realitas agama dan Konflik Antar Budaya:
1. Entitas budaya
2. Keragaman budaya
3. Sifat budaya
4. Konflik antar budaya
Struktur Sosial dalam Masyarakat;
1. Pemilahan masyarakat menurut beberapa kriteria budaya
2. Gender
Agama dan Keberagamaan:
1. Entitas agama sebagai suatu yang otonom
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2. Pengaruh agama dalam proses sosial
3. Pengaruh berbagai proses sosial terhadap agama
Agama, Media danBudaya:
1. Realitas Media saat ini
2. Potensi media sebagai transmitter budaya
Overview Mini Research.
Overview Mini Research.

