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A. Standar Kompetensi
Mahasiswa bisa mengidentifikasi tujuan syariah dalam hukum hukum muamalah
B. Kompetensi Dasar
1.
2.
3.
4.

Menjelaskan hikmah dibalik setiap hukum syariah
Menjelaskan tujuan akhir yang hendak dicapai dari hukum syariat
Menjelaskan peran as Sunnah sebagai derajat hukum dan As Sunnah sebagai adat kebiasaan waktu jaman nabi.
Mengidentifikasi Al Maqoshid dalam muamalah
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C. Indikator
1.
2.
3.
4.

Bisa menjelaskan hikmah dibalik hukum hukum syariah
Bisa menyebutkan tujuan akhir yang hendak dicapai dari hukum syariat
Bisa membedakan peran as Sunnah sebagai derajat hukum dan As Sunnah sebagai adat kebiasaan waktu jaman nabi.
Bisa mengidentifikasi Al Maqoshid dalam muamalah

D. Materi Pembelajaran
1. Rahasia diturunkannya syariah (aturan hukum)
2. Beberapa tujuan dari keberadaan syariat (aturan hukum)
3. Makna As Sunnah
4. Al Maqoshid dalam muamalah

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. Meminta kembali feedback atas materi kuliah pertemuan pertama

10 menit

(keterkaitan antara syariah-akidah-akhlak) dan kedua (Prinsip dasar
hukum islam) dan menghubungkan dengan kebutuhan manusia akan
hukum syariat
2.

Kegiatan inti
a. Menjelaskan perlunya mengetahui maqoshid

Paparan, diskusi,
tanya jawab

100 menit

Handout

b. Memberikan penjelasan akan makna maqoshid asy syariah
c. Menjelaskan kebutuhan desain hukum Islam yang bisa mengikuti
perkembangan zaman dan teknologi.

arif_wibowo@uny.ac.id

3

d. Menjelaskan makna as sunnah dan penafsiran sunnah
e.
3.

Penutup
a. Meminta mahasiswa untuk mengidentifikasi bentuk bentuk al Maqoshid

20 menit

dalam hukum ekonomi dan perdagangan modern
b. Memberikan motivasi perlunya mengembangkan hukum dalam bisnis
dan ekonomi yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan

10 menit

sesuai dengan semangat islam.
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

Yogyakarya, 9 Februari 2014
Pengampu Matakuliah,

Arif Wibowo, MEI
NIP: 19730426 200003 1 006
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