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A. Standar Kompetensi
Mahasiswa bisa mengidentifikasi transaksi transaksi yang mengandung unsur riba
B. Kompetensi Dasar
1.
2.
3.
4.

Menjelaskan praktik perdagangan dan membungakan uang pada jaman nabi
Menjelaskan proses pelarangan riba yang terekam dalam al Quran
Menunjukkan dalil pelarangan riba dan menjelaskan efek mengenaan riba dalam perekonomian
Mengidentifikasi jenis Riba dan praktik ekonomi ribawi dulu dan kini
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C. Indikator
1. Bisa memberikan ilustrasi sejarah praktik perdagangan dan pembungaan uang mulai awal wal tahun masehi hingga zaman nabi
SAW.
2. Bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan pada zaman kenabian, dan proses bertahap turunnya
ayat larangan riba
3. Bisa memberikan ilustrasi bagaimana dampak pengenaan riba dalam perdagangan dengan kondisi sosial, kemasyarakatan dan
keberagamaan (ketauhidan)
4. Bisa mendefinisikan riba dan bisa memberikan alasan bagaimanakah persamaan atau perbedaan riba dengan bunga dalam
perekonomian modern.
5. Bisa mengidentifikasi jenis jenis riba yang terjadi pada perekonomian modern

D. Materi Pembelajaran
1. Sejarah Riba
2. Ayat-ayat Riba dan praktik perdagangan zaman Nabi SAW
3. Jenis-jenis riba
4. Rasional dampak riba dalam perekonomian dan hikmah pelarangan riba
5. Riba di zaman modern

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

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. Meminta feedback atas materi kuliah pertemuan kedua (Prinsip dasar

10 menit

hukum islam) dan mengaitkan dengan hukum larangan riba
2.

Kegiatan inti
a. Memberikan gambaran praktik perdagangan zaman nabi, dan praktik
pembungaan uang yang biasa dilakukan waktu itu.

Paparan, diskusi,
tanya jawab

100 menit

Handout

b. Menjelaskan mekanisme turunnya ayat larangan riba secara bertahap.
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c. Mengidentifikasi jenis-jenis riba sesuai dengan bentuk dan sebab
kemunculan riba.
d. Menjelaskan dampak pengenaan riba dalam perekonomian dan
perdagangan dan menjelaskan hikmah pelarangannya.
3.

Penutup
a. Mminta mahasiswa untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk riba dalam

20 menit

praktik ekonomi dan perdagangan modern
b. Memberikan motivasi perlunya mengembangkan perdagangan dan
instrumen keuangan yang bisa diterima pada perekonomian modern

10 menit

namun tidak mengandung unsur riba
c. Mengakhiri kuliah dengan berdoa, semoga berkah atas apa yang kita
lakukan, dan mendapat bimbingan untuk apa yang harus kita lakukan

5 menit

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

LCD dan Slide
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