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A. Identitas 

1. Nama Matakuliah  : Pendidikan Agama Islam 

2. Program Studi  : D3 TI 

3. Fakultas   : Fakultas Ilmu Komputer  

4. Bobot sks   : 2 sks 

5. Elemen Kompetensi  : Mata kuliah ini mempelajari tentang Tuhan YME dan filsafat Ketuhanan, Manusia dan peranannya,Moral, IPTEK dan  

  Seni dalam Perspektif Islam, Etos Kerja dalam, Konsep rizki menurut Islam, Sedekah menurut Islam 

6. Jenis Kompetensi  : (dijelaskan lebih lanjut dalam kompetensi dasar) 

7. Alokasi waktu total  : 14 x 90 menit 

 

 

Indikator adalah capaian dari kompetensi dasar 

Di indikator ada kalimat yang memunculkan dalam soft skill 

Pendahuluan: gambaran umum yg akan disampaikan 

Penyajian: Ceramah dan tanya jawab 

Penutup: rangkuman, tindak lanjut, tes formatif, umpan balik 

Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Stategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

waktu 

Soft Skill Referensi/acua

n 

Evaluasi 

1. Memahami 
tentang iman dan 
takwa dan 
konsep-konsep 
ketuhanan 

 

1. Dapat 
menjelaskan iman 
dan  

2. Dapat 
menjelaskan 
takwa serta  

3. Dapat 
menjelaskan 

konsep-konsep 
ketuhanan 

 

a. Iman dan takwa. 
b. Filsafat 

ketuhanan 
 

1. Diskusi 
2. ceramah  
3. tanya jawab 

180 menit 
(dua kali 
tatap 
muka) 

Kaitannya 
dengan 
indikator 

1. kontrak kuliah 
2. silabus dan 

RPKPS 
 

Tanya jawab 
dan tugas 

2. Mengetahui 
hakikat, potensi 

dan sifat manusia  
 

Dapat menjelaskan 
manusia secara 

umum 
 

a. Mengenal 
manusia  

b. Sifat manusia 
c. Misi manusia 

1. diskusi  
2. ceramah  

3. tanya jawab 

180 menit 
(dua kali 

tatap 
muka) 

   Tanya jawab 
lisan 

dan tertulis 



d. Ciri utama 
manusia 
 

3. Mengetahui 
pengertian moral 

dan sumber 
moralitas 

 

Mampu 
merealisasikan dirinya 

untuk menjadi 
seorang moralis dan 

berakhlaqul karimah 
 

a. Pengertian 
moral, susila dan 

etika 
b. Ruang lingkup 

c. Agama sebagai 
sumber moral  

d. Ahlak mulia 

dalam kehidupan 
 

1. diskusi  
2. ceramah  

3. tanya jawab 

180 menit 
(dua kali 

tatap 
muka) 

  Tanya jawab 
lisan 

dan tertulis 

4. Mengetahui 
Konsep IPTEK 

dan seni serta 
keutamaan dan 

tanggungjawab 
orang berilmu 

 

 

Mampu memahami 
IPTEK dan seni serta 

mengusahakan 
dirinya menjadi 

ilmuwan yang 
tawadhu 
 

a. Konsep IPTEK 
dan seni 

b. Peranan IPTEK 
dan seni dalam 

mengenal ALLah 
c. Integrasi iman, 

IPTEK dan seni 

d. Keutamaan 
orang yang 

berilmu  
e. Tanggung jawab 

ilmuwan 
 

1. diskusi  
2. ceramah  

3. tanya 
jawab 

180 menit 
(dua kali 

tatap 
muka) 

  Tanya jawab 
lisan dan 

tertulis 

5. Memahami 
makna etos kerja 
dalam Islam, 
memahami 

karakter Rasul 
dalam bekerja, 

norma-norma 
etika dalam 
bekerja, dan 
memahami 
profesionalisme 

dalam bekerja 
 

Mampu memahami 
makna bekerja, 
norma dan etika 
bekerja  menurut 

Islam. Dan 
diharapkan mampu 

mengaplikasikan 
profesionalisme 
dalam bekerja 
 

a. Pengertian etos 
dan kerja 
menurut Islam 

b. Keutamaan orang 

bekerja 
c. Karakter Rasul 

dalam bekerja 
d. Syarat bekerja 

untuk 
mendapatkan 
syurga 

e. Norma dan etika 
dalam bekerja, 

 

1. diskusi  
2. ceramah  
3. tanya jawab 

180 menit 
(dua kali 
tatap 
muka) 

  Tanya jawab 
lisan dan 
tertulis 

6. Memahami 

makna rizki, 
macam-macam 

Mampu memahami 

makna, macam-
macam rizki menurut 

a. Makna rizki dalam 

Islam 
b. Macam-macam 

1 diskusi  

2 ceramah  
3 tanya jawab 

90 menit   Tanya jawab 

lisan dan 
tertulis 



rizki, sebab-sebab 
yang 
mendatangkan 

rizki, dan 
memahami 

tuntunan Rasul 
dalam menjemput 

rizki 
 

Islam, dan mampu 
memahami sebab-
sebab dan tuntunan 

Rasul dalam  
mendatangkan rizki 

 

rizki 
c. Sebab-sebab 

yang mendatang 

rizki 
d. Tuntunan Rasul 

dalam menjemput 
rizki 

 

7. Memahami 

makna sedekah, 
memahami dalil-

dalil perintah 
bersedekah, 

memahami 
keutamaan 
sedekah, macam-
macamnya dan 
tuntunan Rasul 
dalam bersedekah 

 

Mampu memahami 

makna, dalil, macam-
macam dan 

keutamaan 
bersedekah, dan 

mampu mengikuti 
tuntunan Rasul dalam 
bersedekah 
 

a. Makna sedekah 

dalam Islam 
b. Dalil perintah 

bersedekah 
c. Keutamaan 

bersedekah 
d. Macam-macam 

sedekah 
e. Tuntunan Rasul 

dalam bersedekah 
 

1. diskusi  

2. ceramah  
3. tanya jawab 

180 menit 

(dua kali 
tatap 

muka) 

  Tanya jawab 

lisan dan 
tertulis 
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