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CP-PRODI  (Capaian Pembelajaran Program Studi) 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 

Menguasai dasar landasan, orientasi pengembangan, dan fenomena akidah dan filsafat Islam secara komperhensif baik aspek 

ontologi, aksiologi, epistemologi, metodologi, dan logika maupun konteks kajiannya. 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya.  

Mampu melakukan dialog keagamaan secara internal dan antar agama yang berbeda secara dialogis, logis, toleran, argumentatif, 

dan humanis. 

 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

1. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis sketsa biografis singkat serta karakteristik pemikiran dari para filsuf, 

perbedaan corak pemikiran dalam aliran filsafat, metode dan objek filsafat, serta ruang lingkup filsafat secara universal. 

2. Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahu, toleransi, objektivitas, dan tanggung jawab. 

3. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis adanya hubungan keilmuan filsafat dengan nilai-nilai keseharian secara 

individu maupun kolektif. 

4. Mahasiswa memiliki inisiatif untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan penuh tanggung jawab guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan atau implementasi ilmu dan teknologi. 



Deskripsi Singkat 

Mata Kuliah 

Mata Kuliah Filsafat Agama merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan 

Dakwah, yang sifatnya sebagai dasar untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut terkait ilmu filsafat secara teori maupun praksis. 

Proses pembelajaran mata kuliah ini diorientasikan sebagai upaya untuk mengembangkan wawasan mahasiswa (hardskill) juga 

mewujudkan kepribadian yang bijaksana dalam berpikir dan bertindak (softskill), mewujudkan interaksi intelektual dan relasi sosial, 

serta mempertahankan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang berdampak (impactful) dan yang bermakna (meaningful) melalui 

pemahaman pemikiran kefilsafatan secara proporsional. 

 

Daftar Referensi Utama: 
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Bakhtiar, Amsal, 2015, Filsafat Agama; Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, Rajawali Press: Jakarta 

K. Bartens, Johanis, Mikhael Dua, 2019, Pengantar Filsafat, Penerbit Kanisius: Yogyakarta 

Katsoff, Louis, 1992, The Elementary of Philosophy, Tiara Wacana: Yogyakarta 

Nasution, Harun, 1975, Filsafat Agama, Bulan Bintang: Jakarta 

Rapar, Jaan Hendrik, 2017, Pengantar Filsafat, Kanisius: Yogyakarta 

Rasjidi, H.M., 1970, Filsafat Agama, Bulan Bintang: Jakarta 

 

Pendukung: 

Atjeh, Abu Bakar, 1997, Sejarah Filsafat Islam, CV Ramadhani: Semarang 

Bartens, K, 1975, Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius: Yogyakarta 

Bertens, K, 1985, Filsafat Barat Abad XX Perancis, Gramedia: Jakarta 

Fakhry, Majdid, 1986, The History of Islamic Philosophy; Sejarah Filsafat Islam, Gramedia: Jakarta 

Makdhour, Ibrahim, 1998, Filsafat Islam; Metode dan Penerapannya I, Rajawali: Jakarta   

Mudhofir, Ali, 1988, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat, Liberty: Yogyakarta 

Mudhofir, Ali, 2001, Kamus Filsafat dan Ilmu, Gadjah Mada Press: Yogyakarta 

Nasution, Harun, 1989, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam, Bulan Bintang: Jakarta 

Poerwatana, 1991, Seluk Beluk Filsafat Islam, Rosdiakarya: Bandung 

Russell, Bertrand, 2015, Sejarah Filsafat Barat; Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, 

Pustaka Pelajar: Yogyakarta 

 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak (Software): Perangkat keras (Hardware): 

Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Google Drive 

atau Dropbox (untuk pembelajaran luring maupun 

daring). Google Class Meet, Zoom Meeting, atau Webex 

(pembelajaran daring).  

Notebook/Laptop dan Buku acuan (untuk pembelajaran daring maupun 

luring). LCD Proyektor dan Whiteboard (pembelajaran luring).   



 

Pekan 

Ke- 

Kemampuan akhir 

yang direncanakan 

(Sub-CPMK) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Pembelajaran 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 - Mahasiswa mampu 

memahami visi dan 

misi IAIN Palopo,  

- Mengetahui aturan 

perkuliahan, sistem 

perkuliahan, dan 

kontrak perkuliahan. 

- Visi dan misi 

IAIN Palopo,  

- Kontrak kuliah, 

dan Rencana 

Pembelajaran 

Semester.  

- Pendekatan 

interaktif, 

 

- Metode: 

Ramah Tamah, 

Perkenalan, 

dan Pembagian 

Kelompok. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mengikuti pengantar 

mata kuliah dari 

dosen, 

- Mahasiswa 

menanggapi atas 

pengantar mata kuliah 

yang difouskan 

terhadap tujuan, 

konteks dan 

kesesuaian dalam 

pencapaian 

kompetensi prodi dan 

jurusan, 

- Mahasiswa dan 

dosen menetapkan 

kesepakatan selama 

proses pembelajaran 

dilaksanakan selama 1 

semester. 

 

Kesepakatan - Pemahaman visi 

dan misi IAIN 

Palopo, 

- Menerapkan 

kesepakatan 

kontrak 

perkuliahan. 

5 

Dosen Pengampu 1. Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I. 

2. Fajrul Ilmy Darussalam, S.Fil., M.Phil. 

Mata Kuliah 

Prasyarat  

(Jika ada) 

- 

 



2 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

pengertian filsafat 

agama dan ruang 

lingkup keilmuan 

filsafat agama.   

-Pengertian secara 

etimologi,  

- Pengertian secara 

terminologi,  

- Objek kajian, 

- Ruang lingkup 

filsafat agama.  

 

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Kuliah 

mimbar, 

visualisasi, dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mengikuti 

pembahasan materi 

dari dosen, 

- Mahasiswa 

dipersilahkan untuk 

memberikan 

perspektif atau 

tanggapan tentang 

pengertian filsafat 

agama berdasarkan 

bacaan yang diberikan 

sebelumnya, 

- Dosen dan 

mahasiswa terlibat 

dalam dialog 

interaktif. 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas mandiri 

(review buku). 

- Kemampuan 

dalam menjelaskan 

dan memahami 

materi, 

- Kesesuaian hasil 

tugas mandiri 

dengan materi 

pembahasan.  

5 

3 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

perbedaan filsafat 

agama dan teologi. 

-  Perbedaan 

filsafat, agama, dan 

filsafat agama, 

- Perbedaan filsafat 

agama dan teologi.  

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Kuliah 

mimbar, 

visualisasi, dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mengikuti 

pembahasan materi 

dari dosen, 

- Mahasiswa 

dipersilahkan untuk 

memberikan 

perspektif atau 

tanggapan tentang 

filsafat agama dan 

teologi berdasarkan 

bacaan yang diberikan 

sebelumnya, 

- Dosen dan 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas mandiri 

(review buku). 

- Kemampuan 

dalam menjelaskan 

dan memahami 

materi, 

- Kesesuaian hasil 

tugas mandiri 

dengan materi 

pembahasan. 

5 



mahasiswa terlibat 

dalam dialog 

interaktif. 

4 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami teori-

teori agama yang 

berkembang. 

- Animisme, 

- Dinamisme, 

- Politeisme, 

- Monoteisme, 

- Naturalisme.  

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Kuliah 

mimbar, 

visualisasi, dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mengikuti 

pembahasan materi 

dari dosen, 

- Mahasiswa 

dipersilahkan untuk 

memberikan 

perspektif atau 

tanggapan tentang 

teori-teori agama yang 

berkembang 

berdasarkan bacaan 

dan diskusi yang 

diberikan sebelumnya, 

- Dosen dan 

mahasiswa terlibat 

dalam dialog 

interaktif. 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas mandiri 

(review buku). 

- Kemampuan 

dalam menjelaskan 

dan memahami 

materi, 

- Kesesuaian hasil 

tugas mandiri 

dengan materi 

pembahasan. 

5 

5 Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami teori-

teori agama yang 

berkembang.  

- Teisme, 

- Deisme, 

- Panteisme, 

- Panenteisme, 

- Agnostisisme, 

- Ateisme. 

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Kuliah 

mimbar, 

visualisasi, dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mengikuti 

pembahasan materi 

dari dosen, 

- Mahasiswa 

dipersilahkan untuk 

memberikan 

perspektif atau 

tanggapan tentang 

teori-teori agama yang 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas mandiri 

(review buku). 

- Kemampuan 

dalam menjelaskan 

dan memahami 

materi, 

- Kesesuaian hasil 

tugas mandiri 

dengan materi 

pembahasan. 

5 



berkembang 

berdasarkan bacaan 

dan diskusi yang 

diberikan sebelumnya, 

- Dosen dan 

mahasiswa terlibat 

dalam dialog 

interaktif. 

6 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

pandangan agama-

agama tentang 

Tuhan (konsep 

ketuhanan).  

- Hindu, 

- Buddha, 

- Katolik,  

- Kristen,  

- Islam.  

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Kuliah 

mimbar, 

visualisasi, dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mengikuti 

pembahasan materi 

dari dosen, 

- Mahasiswa 

dipersilahkan untuk 

memberikan 

perspektif atau 

tanggapan tentang 

pandangan agama-

agama tentang Tuhan 

berdasarkan bacaan 

dan diskusi yang 

diberikan sebelumnya, 

- Dosen dan 

mahasiswa terlibat 

dalam dialog 

interaktif. 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas mandiri 

(review buku). 

- Kemampuan 

dalam menjelaskan 

dan memahami 

materi, 

- Kesesuaian hasil 

tugas mandiri 

dengan materi 

pembahasan. 

5 

7 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

pandangan 

Titik temu agama-

agama; Esoterik 

dan Eksoterik. 

 

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mengikuti 

pembahasan materi 

dari dosen, 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

- Kemampuan 

dalam menjelaskan 

dan memahami 

materi, 

5 



pluralisme agama.  Kuliah 

mimbar, 

visualisasi, dan 

diskusi. 

- Mahasiswa 

dipersilahkan untuk 

memberikan 

perspektif atau 

tanggapan tentang 

pandangan pluralisme 

agama berdasarkan 

bacaan dan diskusi 

yang diberikan 

sebelumnya, 

- Dosen dan 

mahasiswa terlibat 

dalam dialog 

interaktif. 

penilaian: 

tugas mandiri 

(review buku). 

- Kesesuaian hasil 

tugas mandiri 

dengan materi 

pembahasan. 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (Lisan) 15 

9 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

argumen-argumen 

yang 

menerimaTuhan.   

- Pandangan 

Kosmologis, 

 

-Pandangan 

Ontologis, 

 

- Pandangan 

Teleologis, 

 

- Pandangan Etis. 

 

 

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Presentasi dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mempresentasikan 

makalah, 

- Respon mahasiswa 

atas presentasi, 

- Klarifikasi dan 

pendalaman materi 

dari dosen. 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas 

kelompok 

(makalah). 

- Penyusunan tugas 

kelompok, 

- Penguasaan dan 

penyampaian 

materi, 

- Keaktifan diskusi. 

 

5 

10 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

argumen-argumen 

yang menolak 

- Sigmun 

Freud, 

- Friedrich 

Nietzsche, 

- Ludwig 

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Presentasi dan 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mempresentasikan 

makalah, 

- Respon mahasiswa 

atas presentasi, 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

- Penyusunan tugas 

kelompok, 

- Penguasaan dan 

penyampaian 

materi, 

5 



Tuhan.  Feuerbach, 

- Karl Marx, 

- Jean-Paul 

Sartre. 

 

diskusi. - Klarifikasi dan 

pendalaman materi 

dari dosen. 

tugas 

kelompok 

(makalah). 

- Keaktifan diskusi. 

11 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

hubungan fenomena 

sosial dan Tuhan.  

- Fenomena 

Kejahatan,  

 

- Fenomena 

Penderitaan.  

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Presentasi dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mempresentasikan 

makalah, 

- Respon mahasiswa 

atas presentasi, 

- Klarifikasi dan 

pendalaman materi 

dari dosen. 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas 

kelompok 

(makalah). 

- Penyusunan tugas 

kelompok, 

- Penguasaan dan 

penyampaian 

materi, 

- Keaktifan diskusi. 

 

5 

12 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

pemikiran-pemikiran 

filsafat agama.  

- Thomas 

Aquinnas, 

 

- Whitehead. 

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Presentasi dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mempresentasikan 

makalah, 

- Respon mahasiswa 

atas presentasi, 

- Klarifikasi dan 

pendalaman materi 

dari dosen. 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas 

kelompok 

(makalah). 

- Penyusunan tugas 

kelompok, 

- Penguasaan dan 

penyampaian 

materi, 

- Keaktifan diskusi. 

 

5 

13 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

pemikiran-pemikiran 

filsafat agama. 

- John Stuart Mill, 

- Immanuel Kant.  

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Presentasi dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mempresentasikan 

makalah, 

- Respon mahasiswa 

atas presentasi, 

- Klarifikasi dan 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas 

kelompok 

- Penyusunan tugas 

kelompok, 

- Penguasaan dan 

penyampaian 

materi, 

- Keaktifan diskusi. 

5 



pendalaman materi 

dari dosen. 

(makalah).  

14 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

pemikiran-pemikiran 

filsafat agama.   

- Ibnu Sina,  

- Ibnu Rusyd.  

- Pendekatan 

holistik dan 

kontekstual, 

-Metode: 

Presentasi dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mempresentasikan 

makalah, 

- Respon mahasiswa 

atas presentasi, 

- Klarifikasi dan 

pendalaman materi 

dari dosen. 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas 

kelompok 

(makalah). 

- Penyusunan tugas 

kelompok, 

- Penguasaan dan 

penyampaian 

materi, 

- Keaktifan diskusi. 

 

5 

15 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami 

pemikiran-pemikiran 

filsafat agama.  

- Ali Syariati, 

- Murtadha 

Mutahhari.  

- Pendekatan 

interaktif, 

-Metode: 

Presentasi dan 

diskusi. 

100 

menit 

- Mahasiswa 

mempresentasikan 

makalah, 

- Respon mahasiswa 

atas presentasi, 

- Klarifikasi dan 

pendalaman materi 

dari dosen. 

- Kriteria: 

analisis dan 

deskriptif, 

- Bentuk 

penilaian: 

tugas 

kelompok 

(makalah). 

- Penyusunan tugas 

kelompok, 

- Penguasaan dan 

penyampaian 

materi, 

- Keaktifan diskusi. 

 

5 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (Tulis, Close Book) 15 

 

Komponen Penilaian Persentase Keterangan 

Presensi (Penalty) - Kehadiran minimal 75%, 

- Kehadiran kurang dari 75% secara formal tidak diperkenankan mengikuti ujian. 

 

Tugas (Individu dan Kelompok) 70 - 14 rangkuman, dari review buku pada setiap pertemuan (1 lembar), 

- Makalah, dari topik yang telah ditentukan (minimal 5 lembar).  

 

Plagiarisme (Penalty) Kehilangan hak untuk dinilai 

Ujian Tengah Semester 15 Ujian Lisan 



Ujian Akhir Semester 15 Ujian Tulis 

TOTAL 100 Kategori penilaian akhir sesuai dengan buku pedoman akademik kampus IAIN Palopo: 

A (90-100), A- (85-89), B+ (80-84), B (75-79), B- (70-74), C+ (65-69), C (60-64), C- (55-59),  

D (50-54), E (00-49).   

 

 

Catatan: 

1. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan dan disepakati. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria 

dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

2. Plagiarisme merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab, maka konsekuensinya dalam matakuliah ini adalah kehilangan hak untuk dinilai.  

3. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi 

kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti dan terbuka.  

4. Semua informasi akademis terkait matakuliah ini (Silabus/RPKPS, handout, kisi-kisi ujian, info tugas, pengumpulan tugas, dan lainnya) dapat diakses, 

diunggah, dan diunduh melalui penyimpanan digital (cloud storage) seperti google drive atau google class juga melalui kontak surat elektronik 

(email): fajrulilmy@iainpalopo.ac.id  

 

 

Mengetahui              Palopo, 3 Maret 2021 

Ketua Prodi Sosiologi Agama            Dosen Pengampuh 

              
Dr.Hj.Nuryani., M.A             Fajrul Ilmy Darussalam, S.Fil., M.Phil. 
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