
SATUAN ACARA PERKULIAHAN ( SAP ) 

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah(STES) Islamic Village 

 
Fakultas / Prodi   : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah 
Mata Kuliah     : Al Izzah Al Islamiyah 
Kode       :  
Semester     : Genap 
Bobot SKS    : Setara 2 SKS 
Mata Kuliah Prasyarat   :  
Deskripsi Mata Kuliah 
Dosen Pengampu     : TIM DOSEN 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : 

 

Pertemuan 
Ke 

Kemampuan Akhir 
Yang Direncanakan 

Indikator Bahan Kajian 
Metode 

Pembelajaran 
Tugas 

Mahasiswa 
Metode 

Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

1 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki rasa tanggung 
jawab untuk 
melaksanakan tugas 
yang diberikan 

1. Memahami 
Penjelasan silabus, 
kontrak 
perkuliahan, 
pembagian tugas  

2. Memahami tujuan 
dan manfaatnya 

 

Penjelasan silabus, 
kontrak perkuliahan, 

pembagian tugas 

Ceramah dan 
tanya jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 

2 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang Sibghah 
Islamiyah 

1. Memahami 
pengertian dan 
dasar hukum 
sibghah Islamiyah 

2. Menjelaskan 
tentang three 
logie Islamic 

3. Memahami Visi 

Pengertian sibghah 
Islamiyah 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 



dan misi Islamic 
village  

3 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang orientasi Islam 
dalam kehidupan 

1. Memahami 
pengertian dan 
dasar hukum 
orientasi Islam 
dalam kehidupan 

2. Mampu 
menghafal dan 
memahami 
bacaan doa 
pembuka kuliah 
yang diamalkan   

Pengertian orientasi 
Islam dalam 
kehidupan 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 

4 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
dakwah dan pemikiran 
abah Yunan 

1. Memahami 
pengertian dan 
dasar hukum 
Pendidikan, sosial 
dan pemukiman 
amal 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat 
Pendidikan, sosial 
dan pemukiman 
amal 

Dakwah dan 
pemikiran Abah 
Yunan 

a. Pendidikan 
b. Sosial 
c. Pemukiman 

amal 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 

5 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
serta 
mengimplementasikan
nya dalam ibadah dan 
aktivitas sehari-hari 

1. Memahami 
pengertian dan 
dasar hukum 
disiplin 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat disiplin 
dalam aktivitas 

Pengertian disiplin 
dan 

implementasinya 
dalam ibadah dan 

aktivitas sehari-hari 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

  



sehari-hari 
3. Menjelaskan 

ruang lingkup 
disiplin 

6 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
serta 
mengimplementasikan
nnya dalam ibadah dan 
aktivitas sehari-hari 

1. Memahami 
pengertian dan 
dasar hukum 
akhlak 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat akhlak 

3. Menjelaskan 
ruang lingkup 
akhlak 

Pengertian akhlak 
dan 

implementasinya 
dalam ibadah dan 

aktivitas sehari-hari 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 

7 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang akhlak profesi 

1. Memahami 
pengertian dan 
dasar hukum 
akhlak profesi 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat akhlak 
profesi  

3. Menjelaskan 
ruang lingkup 
akhlak profesi 

Akhlak profesi 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 

8 UTS 

9 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang Maqashid 
syari’ah dan hikmah 
tasyri’ dalam perintah 
syahadat dan shalat 

1. Memahami 
pengertian dan 
dasar hukum 
Maqashid syari’ah 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat 

Maqashid syari’ah 
dan hikmah tasyri’ 

dalam perintah 
syahadat dan shalat 

 
 
 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 
 
 
 
 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maqashid syari’ah 
3. Menjelaskan 

tingkatan-
tingkatan 
Maqashid syari’ah 

4. Menjelaskan 
hikmah tasyri’ 
dalam perintah 
syahadat dan 
shalat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang zakat dan 
puasa 

1. Memahami 
pengertian dan 
dasar hukum 
zakat dan puasa 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat zakat dan 
puasa 

3. Menjelaskan 
hikmah zakat dan 
puasa 

Hikmah tasyri’ dalam 
perintah zakat dan 

puasa 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 

11 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang haji dan umrah 

1. Memahami 
pengertian, dasar 
hukum, syarat dan 
rukun haji dan 
umrah 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat haji dan 
umrah  

3. Menjelaskan 
hikmah haji dan 
umrah 

Hikmah tasyri’ dalam 
perintah haji dan 

umrah 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 



12 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang muamalat 

1. Memahami 
pengertian, dasar 
hukum muamalat 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat 
muamalat 

3. Menjelaskan 
hikmah muamalat 

Hikmah tasyri’ dalam 
perintah muamalat 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 

13 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang Pembangunan 
ekonomi umat 

1. Memahami 
pengertian, dasar 
hukum 
Pembangunan 
ekonomi umat 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat 
Pembangunan 
ekonomi umat 

3. Menjelaskan 
hikmah 
Pembangunan 
ekonomi umat 

Pembangunan 
ekonomi umat 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 

14 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang hikmah tasyri’ 
dalam jinayat 

1. Memahami 
pengertian, dasar 
hukum tasyri’ 
dalam jinayat 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat tasyri’ 
dalam jinayat 

Hikmah tasyri’ dalam 
jinayat 

Ceramah, 
diskusi, tanya 

jawab 
 
 
 
 
 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 



3. Menjelaskan 
hikmah tasyri’ 
dalam jinayat 

 
 
 

15 

Mahasiswa mampu 
Memahami dan 
memiliki wawasan 
tentang Harmoni sosial 
dan persaudaraan 

1. Memahami 
pengertian, dasar 
hukum Harmoni 
sosial dan 
persaudaraan 

2. Menjelaskan 
fungsi dan 
manfaat Harmoni 
sosial dan 
persaudaraan 

3. Menjelaskan 
hikmah Harmoni 
sosial dan 
persaudaraan 

Harmoni sosial dan 
persaudaraan 

Ceramah, 
diskusi, tanya 
jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Individu 
2. Kelompok 

Responsifita
s, absensi 
kehadiran 
dan 
komunikatif 

 

16 UAS 

 
 

Daftar Pustaka : Al-Izzah al-Islamiyah  
 
 

Dosen Pengampu, 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 Abdul Aziz, MA 
 


