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COURSE LEARNING OUTCOMES 

(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk produk dan jasa perbankan syariah 

b. Menjelaskan kondisi bank dan lembaga keuangan syariah 

c. Membuat analisis produk dan jasa perbankan syariah. 

 

MINGGU 

KE- 

KEMAMPUAN AKHIR 

YANG DIHARAPKAN 

(KOMPETENSI) 

Bahan Kajian 
Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Pembelajaran 
Pengalaman  Belajar 

KRITERIA PENILAIAN 

(INDIKATOR) 

BOBOT 

NILAI 

(%) 

 

1 Mahasiswa memahami 

tata cara perkuliahan dan 

tema pembelajaran serta 

unsur-unsur penilaian 

perkuliahan 

KONTRAK PEMBELAJARAN Ceramah & 

diskusi 

50x3 -  kehadiran 5 

2 Mahasiswa memahami 

landasan hukum akad-

akad pada bank syariah 

yang bersumber dari al-

Qur’an, Hadits dan 

Ijma’ Ulama. 

LANDASAN HUKUM AKAD-AKAD 

PADA PERBANKAN SYARIAH 

 Dalil berdasarkan al-Qur’an 

 Dalil berdasarkan Hadits 

 Dalil berdasarkan Ijma’ Ulama. 

 Fatwa DSN-MUI 

 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

5 

3 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

prinsip dan karakteristik 

akad wadiah, serta 

memberikan dalil yang 

relevan. 

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA 

DENGAN AKAD WADIAH 
 Definisi dan rukun 

 Jenis dan karakteristik  

 Dalil yang relevan 

 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

5 



4 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

prinsip dan karakteristik 

akad mudharabah, serta 

memberikan dalil yang 

relevan. 

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA 

DENGAN AKAD MUDHARABAH 
 Definisi dan rukun 

 Jenis dan karakteristik  

 Dalil yang relevan dan 

implementasinya 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

5 

5 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

prinsip dan karakteristik 

akad murabahah, serta 

memberikan dalil yang 

relevan. 

PRODUK PENYALURAN DANA 

DENGAN AKAD MURABAHAH 
 Definisi dan rukun 

 Jenis dan karakteristik  

 Dalil yang relevan dan 

implementasinya 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

6 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

prinsip dan karakteristik 

akad salam dan 

istishna’, serta 

memberikan dalil yang 

relevan. 

PRODUK PENYALURAN DANA 

DENGAN AKAD SALAM DAN 

ISTISHNA’ 
 Definisi dan rukun 

 Jenis dan karakteristik  

 Dalil yang relevan dan 

implementasinya 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

7 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

prinsip dan karakteristik 

akad ijarah dan ijarah 

muntahia bittamlik, serta 

memberikan dalil yang 

relevan. 

PRODUK PENYALURAN DANA 

DENGAN AKAD IJARAH DAN 

IJARAH MUNTAHIA BITTAMLIK 
 Definisi dan rukun 

 Jenis dan karakteristik  

 Dalil yang relevan dan 

implementasinya  

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan soal dan jawaban Kualitas soal dan jawaban 

mahasiswa. 

5 

8 UTS       

9 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

prinsip dan karakteristik 

akad rahn dan qardh, 

serta memberikan dalil 

yang relevan. 

PRODUK PENYALURAN DANA 

DENGAN AKAD RAHN DAN 

QARDH 
 Definisi dan rukun 

 Jenis dan karakteristik  

 Dalil yang relevan dan 

implementasinya  

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

10 Mahasiswa mampu PRODUK PENYALURAN DANA Ceramah, 50x3 - Pembuatan makalah, diskusi Kelengkapan dan kebenaran 10 



memahami definisi, 

prinsip dan karakteristik 

akad musyarakah, serta 

memberikan dalil yang 

relevan. 

DENGAN AKAD MUSYARAKAH 

 
 Definisi dan rukun 

 Jenis dan karakteristik  

 Dalil yang relevan dan 

implementasinya  

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

dan presentasi penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

11 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

prinsip dan karakteristik 

akad mudharabah, serta 

memberikan dalil yang 

relevan. 

PRODUK PENYALURAN DANA 

DENGAN AKAD MUDHARABAH 
 Definisi dan rukun 

 Jenis dan karakteristik  

 Dalil yang relevan dan 

implementasinya  

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

12 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

prinsip dan karakteristik 

akad wakalah, hawalah 

dan kafalah, serta 

memberikan dalil yang 

relevan. 

JASA LAYANAN DENGAN AKAD 

WAKALAH, HAWALAH DAN 

KAFALAH 
 Definisi dan rukun 

 Jenis dan karakteristik  

 Dalil yang relevan dan 

implementasinya  

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

13 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

pembagian hasil usaha 

dalam perbankan 

syariah. 

PEMBAGIAN HASIL USAHA 

DALAM PERBANKAN SYARIAH 

 Prinsip bagi hasil 

 Perhitungan bagi hasil tabungan 

 Perhitungan bagi hasil dposito 

 Pendapatan dari penyaluran 

pembiayaan 

Ceramah & 

diskusi 

50x3 - Diskusi dan presentasi Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

14 UAS       

Soal UTS: 

1. A 

2. B 

3. C 

 

Soal UAS : 

1. A 



2. B 

3. C 

4. D 

 

 REFERENSI :  
1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. E 

 


