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(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman tentang pengantar 

dan prinsip-prinsip dasar dalam fiqih muamalah Islam, mampu  menerapkan syariat muamalah Islam 

dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengkritisi dinamika penyimpangan dalam muamalah.  
  
 

MINGG

U KE- 

KEMAMPUAN AKHIR 

YANG DIHARAPKAN 

(KOMPETENSI) 

Bahan Kajian 
Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Pembelajaran 
Pengalaman  Belajar 

KRITERIA PENILAIAN 

(INDIKATOR) 

BOBOT 

NILAI 

(%) 

 

1, 2 Mahasiswa memahami 
tata cara perkuliahan dan 

tema pembelajaran serta 

unsur-unsur penilaian 
perkuliahan serta 

prinsip, penerapan dan 

penyipangan fiqih 
muamalah  

Kontrak pembelajaran dan Pengantar:  
a. Prinsip fikih muamalah dalam Islam  

b. Penerapan fiqih mumalah dan 

dinamika Penyimpangannya  
 

Ceramah & 
diskusi 

2x50x3 - Pembagian tugas kelompok Kehadiran 15 

3, 4 Mahasiswa memahami 

definisi jual beli dan 

hukumnya  

Spektrum Fiqih Muamalah:  

a. Kedudukan fiqih muamalah dalam 

Islam  
b. Definisi, ruang lingkup fiqih muamlah 

c. Konsep halal dan haram dalam Islam  

d. Kaidah hukum asal segala sesuatu 
adalah mubah  

e. Prinsip-prinsip dasar dalam muamalah 

Islam 

f. Etika dalam bermuamalah. 

Ceramah & 

diskusi 

2x50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 
presentasi  

 

15 

5, 6 Mahasiswa mampu Konsep harta dalam Islam;  Ceramah & 2x50x3 Pembuatan makalah, diskusi Kelengkapan dan kebenaran 15 



memahami teori harta 

dalam Islam 

a. Pengertian harta 

b. Kedudukan dan fungsi harta 
c. konsep kepemilikan harta 

d. dampak harta halal dan haram dalam 

Islam 

diskusi dan presentasi penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 
presentasi  

 

7 Mahasiswa mampu 
memahami jual beli dan 

hukumnya 

Jual beli dan hukum-hukumnya: 
a. definisi, dasar hukum, hikmah, rukun, 

syarat,  

b. jual beli yang dibolehkan 

c. jual beli yang diharamkan  

d. jual beli yang diperdebatkan 

e. bentuk kerjasama dalam perdagangan. 

Ceramah & 
diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 
dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 
penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  
 

7,5 

8 UTS       

9  Mahasiswa mengetahui 

dan memahami konsep 
riba  

Konsep Riba; 

a. definisi, 

b. status hukum 

c. dosa-dosa riba dalam al-Qur’an dan 

al-Sunnah,  

d. jenis-jenis riba 

e. dampak riba. 

Ceramah & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 
presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

7,5 

10 Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

mudharabah 

Mudharabah (kerja sama bisnis); 

a. landasan hukum 

b. hikmah 
c. rukun dan syarat 

d. pembatal transaksi mudharabah  

Ceramah & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 
presentasi  

 

7,5 

11 Mahasiswa mampu 

memahami konsep 
pinjam-meminjam dan 

hukumnya 

Pinjam meminjam; 

a. landasan hukum 
b. syarat tempo pembayaran 

c. barang yang diperbolehkan dalam 

transaksi pinjam meminjam 
d. kaidah setiap pinjaman yang 

mendatangkan keuntungan adalah 

riba. 

Ceramah & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 
presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

7,5 

12 Mahasiswa mampu Sewa menyewa;  Ceramah & 50x3 Pembuatan makalah, diskusi Kelengkapan dan kebenaran 7,5 



memahami konsep sewa 

menyewa dan  
hukumnya 

a. landasan hukum 

b. rukun dan syarat sewa menyewa 
c. upah, dan masa’il dalam sewa 

menyewa. 

diskusi dan presentasi penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 
presentasi  

13 Mahasiswa mampu 

memahami konsep 
pegadaian dan  

hukumnya 

Konsep Pegadaian;  

a. Definisi 
b. landasan hukum  

c. rukun, syarat, manfaat, pemanfaatan 

barang gadaian 

d. studi kritis gadai syariah 

Ceramah & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 
presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

7,5 

14 mahasiswa mampu 

memahami konsep 

keuangan  dalam Islam 

Hadiah, wakaf, zakat, infak dan sedekah 

(ZIS), suap dan korupsi 

Ceramah & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 
presentasi  

7,5 

15 Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

muamalah kontemporer 

Masa’il muamalah  kotemporer;  

pasar bursa  

bunga bank 

asuransi 

kredit, kartu kredit,  

hak cipta karya tulis,  

money canger,  

kuis berhadiah,  

taruhan,  

belanja online, 

jaminan kesehatan,  

dana talangan haji. 

Ceramah & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 
presentasi  

7,5 

16 UAS       

 

 REFERENSI :  

1. Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, 2014, Fiqih Muamalah; Konsep dan Praktek, Bogor: Penerbit Azam Dunya Bogor. 

2. Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, 2008, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq. 

3. Teungku Muhammad Hasby ash-Shidiqy, 2013, Pengantar Fikih Muamalah, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 

4. Sulaiman Ahmad Yahya, 2013, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 



5. Sayyid Sabiq, 2003, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Muasasah al-Mursalah. 

6. Abu Malik Kamal al-Sayyid Salim, 2012, Shahih Fiqih Sunnah, 2012, Jakarta: Pustaka at-Tazkia. 

7. Wahbah ibn Musthafa al-Zuhaili, 2011, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cetakan Kedua, Jakarta: Gema Insani. 

1.  

       Sumenep, 10 Desember 2019 

 

Mengetahui 

Ka. Prodi ...............         Dosen Pengampu  

 

 

 

Mujibno, S.Fil.IM.M                 Dr. KH. Holilur Rahman, S.HI., M.HI. 
 


