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Pembelajaran (CP) 
 

CPL-PRODI 

 

B-01 
Mencetak mahasiswa yang berlaku teliti, hati-hati dan jujur dalam berkehidupan, melakukan kebaikan dalam bermasyarakat, meningkatnya 
hubungan dengan Sang Pencipta yang akhirnya berimplikasi positif di tengah masyarakat umum, dapat dijadikan contoh (suri tauladan) di 
tengah-tengah kampusnya, keluarga, dan masyarakat 

CP-MK 

 Mahasiswa mampu memahami dan menghayati klasifikasi akhlak terpuji dan akhlak tercela, sehingga dapat menimbulkan sikap hidup yang 

lebih baik, baik hubungannya dengan Sang Khalik maupun dengan sesama manusia  

Mahasiswa mampu memahami metodologi pemikiran tasawuf, konsep maqomat, dan ahwal, konsep ittihad dan hulul. 

Mahasiswa dapat menyebutkan perbedaan; akhlak, moral, dan etika, tasawuf dan tarekat maqomat dan ahwal, konsep ittihad dan hulul  

Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan tasawuf dan tarekat di kalangan masyarakat Islam masa kin 

Mahasiswa mampu menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat  

Mahasiswa mampu memilah dan memilih sikap terpuji dalam berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat  

Mahasiswa dapat dengan segera mengkaitkan persoalan kehidupan dengan konsep ketuhanan 

 

Alokasi Waktu 3 x 50 (Disesuaikan dengan SKS) 

Bahan Kajian  
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3. Buku-buku lain yang berkaitan 
Media Pembelajaran  

Mata KuliahPrasyarat  

   

perte
muan 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan 

Indikator MateriPembelajara
n 

Pengalaman Belajar Mahasiswa MetodePembel
ajaran 

Penilaian 

Bentuk Kriteria Bobot 

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

1 Mahasiswa mengetahui 
secara global kajian mata 
kuliah Akhlak Tasawuf 

Mampu menjelaskan 

mata kuliah Akhlak 
Tasawuf 

Kontrak belajar & 
penjelasan secara 
global kajian mata 
kuliah Akhlak 
Tasawuf 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

2 Mahasiswa dapat 
menyebutkan pengertian 
akhlak, moral dan etika; 
Mahasiswa dapat 
menjelaskan persamaan 
dan perbedaan akhlak, 
moral, dan etika 
Mahasiswa dapat 

Mampu menjelaskan 

pengertian Akhlak, 
moral dan etika - 
Persamaan dan 
perbedaan Akhlak, 
moral, dan etika 

Pengertian Akhlak, 
moral dan etika - 
Persamaan dan 
perbedaan Akhlak, 
moral, dan etika; - 
Perbuatan yang 
mencakup akhlak, 
moral, dan etika 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 



 
  

menyebutkan contoh 
perbuatan yang 
mencakup akhlak, moral, 
dan etika 

3 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 
sumber ajaran akhlak 
dari al-Quran dan hadits 

Mahasiswa mampu 
menyebutkan dan 
menjelaskan sumber 
ajaran akhlak dari al-
Quran dan hadits 

- Dasar-dasar 
Qurani tentang 
ajaran akhlak, 
moral, dan etika - 
Hadist Nabi Saw 
tentang akhlaq, 
moral, dan etika 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

4 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 
Standar baik dan buruk 
berdasarkan ajaran 
akhlak, moral, dan etika 

Mampu membedakan 

Standar baik dan 

buruk dari beberapa 

pendapat aliran 

Standar baik dan 
buruk berdasarkan 
ajaran akhlak, 
moral, dan etika - 
Konsep baik dan 
buruk menurut 
aliran Hedonisme, 
Naturalisme, 
Idealisme, Ilmu 
kalam, dan 
Tasawuf 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

5 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 
Perkembangan pemikiran 
dalam akhlak Islam  

Mahasiswa mampu 
menceritakan 
Perkembangan 
pemikiran dalam 
akhlak Islam 

Perkembangan 
Pemikiran Akhlak  
Fase Yunani  
Fase Arab Pra-Islam  
Fase Islam  
Fase Abad 
Pertengahan  
Fase Modern 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

6 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 

Mahasiswa mampu 
menceritakan 
Perkembangan 

• Pengertian 

Tasawuf 

• Sejarah 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Menya
mpaik
an 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 

50% 
50% 



 
  

Pengertian dan sejarah 
munculnya Tasawuf 

sejarah muncul dan 
perkembangan 
tasawuf 

munculnya 

tasawuf 

• Ajaran tasawuf 

pada masa awal 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Diskusi materi 

• Partisi
pasi 

mengungk
apkan 
pendapat 

7 Mahasiswa mampu 

meneliti, menemukan 

data dan memahami 

Dasar-dasar tentang 

Tasawu 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dasar-

dasar tasawuf 

• Dasar-dasar al-

Quran dan Hadis 

tentang Tasawuf  

• Contoh perilaku 

Rasul, dan para 

sahabatnya 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

8 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 
Konsep Maqomat dan 
Ahwal 

Mampu menjelaskan  

konsep Maqomat dan 

Ahwal 

• Pengertian 

Maqomat dan 

Ahwal  

• Persamaan dan 

perbedaan 

Maqomat dan 

ahwal 

• Zuhud, Wira’i, 

Tawakal, Sabar 

Dan Ridha 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

9 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 
Konsep Ittihad dan Hulul 

Mampu menjelaskan  

konsep Ittihad dan 

Hulul 

• Pengertian Ittihad 

dan Hulul  

• Persamaan dan 

perbedaan ittihad 

dan Hulul 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

10 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 
Tasawuf di Indonesia dari 
segi Sejarah dan tokoh-
tokohnya 

Mampu menjelaskan 

tentang tasawuf di 

Indonesia dari segi 

Sejarah dan tokoh-

tokohnya 

• Sejarah dan 

perkembangan 

tasawuf di 

Indonesia  

• Tokoh-tokoh 

Tasawuf 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

11 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 

Mampu menjelaskan 

Aliran-aliran 
• Aliran Tasawuf 

Akhlaqi (Sunni)  

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Ceramah 
• Tanya 

• Menya
mpaik

• Penguasaa
n 

50% 
50% 



 
  

data dan memahami 
Aliran-aliran Tasawuf 

Tasawuf 

 
• Aliran Tasawuf 

Amali  

• Aliran Tasawuf 

falsafi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

jawab 

• Diskusi 

an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

12 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 
Tarekat dan sejarah 
perkembangannya 

Mampu menjelaskan 

Tarekat dan sejarah 

perkembangannya 

• Pengertian 

Tarekat  

• Sejarah 

perkembangan 

tarekat 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

13 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 
Macam-macam tarekat si 
Indonesia, tokoh, serta 
ajaranya 

Mampu menjelaskan 

Macam-macam 

tarekat si Indonesia, 

tokoh, serta ajaranya 

 

• Macam-macam 

tarekat di 

Indonesia  

• Tokoh-tokoh 

Tarekat 

• Ajaran-ajaran 

tarekat 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

14 Mahasiswa mampu 
meneliti, menemukan 
data dan memahami 
Aliran-aliran tarekat yang 
berkembang masa kini 

Mampu menjelaskan 
Aliran-aliran tarekat 
yang berkembang 
masa kini 

• Aliran-aliran 

tarekat yang 

berkembang 

masa kini 

• Studi kritis 

aliran-aliran 

tarekat masa kini 

• Menyampaikan dan menjelaskan 

materi 

• Mengatur jalannya diskusi 

• Menyelesaikan dan memberikan 

solusi atau jawaban masalah dengan 

diskusi 

• Ceramah 
• Tanya 

jawab 

• Diskusi 

• Menya
mpaik
an 
materi 

• Partisi
pasi 

• Penguasaa
n 

• Keberanian 
mengungk
apkan 
pendapat 

50% 
50% 

 


