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A. Standar Kompetensi
Mahasiswa bisa menjelaskan sumber dasar hukum islam dan menjelaskan peran Al quran serta as sunnah sebagai sumber rujukan
hukum islam

B. Kompetensi Dasar
1. Menjelaskan peran Al Quran dan As Sunnah sebagai rujukan utama hukum islam
2. Menjelaskan perbedaan (sumber) hukum islam dengan (sumber) hukum lainnya dalam menjamin kesejahteraan kehidupan
manusia
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3. Menjelaskan rasional dan hikmah pelarangan riba-gharar-maisir dalam kegiatan ekonomi

C. Indikator
1. Bisa memberikan alasan mengapa Al Quran dan as sunnah adalah sumber hukum dalam syariat islam.
2. Bisa menjelaskan rasional dan hikmah atas pelarangan transaksi-transaksi haram (riba, gharar, maisir, rekayasa supply,
rekayasa demand)

D. Materi Pembelajaran
1. Jenis-Jenis Data
2. Skala Pengukuran Data
3. Tabel distribusi frekuensi (Numerik dan Kategorik)
4. Grafik (histogram, poligon, dan ogive)

E. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab
4. Penugasan
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F. Kegiatan Pembelajaran

No
1.

Kegiatan Pembelajaran

Metode

Waktu

Media

Pendahuluan
5 menit

a. Berdoa, semoga dimudahkan segalanya, dibukakan hati dan pikiran,
diberi kefahaman, dijauhkan dari godaan setan, nafsu dan kepentingan,
dan senantiasa dituntun-Nya untuk tetap berada di jalan kebenaran.
Kebenaran menurut Allah swt. Amien…
b. Menyampaikan pendahuluan bahwa Allah menciptakan segala

10 menit

sesuatunya bersistem (berpasang-pasangan). Untuk memastikan bahwa
masing-masing menjalankan peran dalam sistem tersebut maka
dibutuhkan aturan
2.

Kegiatan inti
a. Menjelaskan peran Al Quran bagi kehidupan manusia, dan
kemukjizatan Al Quran

Paparan, diskusi,
tanya jawab

100 menit

Handout

b. Menjelaskan peran hadits dan sunnah, serta fungsi As Sunnah dalam
mendesain aturan (hukum syariat)
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c. Menjelaskan dalil, rasional, dan hikmah larangan riba, gharar, maisir,
rekayasa supply dan rekayasa demand dalam kegiatan ekonomi.
3.

Penutup
a. Memberikan simpulan bahwa aturan dalam islam berbeda dari aturan

20 menit

yang diambil dari sumber hukum lain karena dorongan untuk
mewujudkan keseimbangan dalam islam: keseimbangan jasmani-rohani,
material-spiritual, individual-sosial.
10 menit
b. Memberikan motivasi bahwa manusia membutuhkan hukum islam agar
masing masing kita bisa mewujudkan fungsi dan peran kita sebaik
baiknya.
5 menit
c. Mengakhiri kuliah dengan berdoa, semoga berkah atas apa yang kita
lakukan, dan mendapat bimbingan untuk apa yang harus kita lakukan
selanjutnya.

G. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Silabus dan Handout
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2. Spidol
3.

LCD dan Slide

Yogyakarya, 9 Februari 2014
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