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PENGUMUMAN

Perkuliahan ini hanya wajib bagi umat Islam

1. Bagi umat Kristiani, wajib mengikuti perkuliahan
pendidikan agama kristen pada jadwal yang akan

disusun dua minggu kemudian

2. Bagi umat Hindu dan Budha, wajib mengikuti
kegiatan kerohanian di tempat peribadatan masing-
masing. Data kehadiran, tugas dan nilai lainnya

harus diserahkan kepada ketua jurusan pada waktu
yang ditetapkan (tidak boleh terlambat)

KONSEP PEMBELAJARAN ADMINISTRASI BISNIS 
SEBAGAI MATAKULIAH KBK

1. Untuk pertemuan 1-6 (Sebelum UTS) kuliah terstruktur
berjalan seperti biasa, bersifat ceramah teori yang diberikan
oleh Dosen Pendidikan Agama Islam di kelas. Jika ada
Pertemuan ke 7 bersifat mereview materi dan atau Quiz 
serta merecek tentang kesiapan kelompok yang telah
dibentuk dengan tema tugas yang telah ditentukan

2. Ujian Tengah Semester (UTS) dengan nilai 30% bersifat
teoritis dengan sistem multiple choise, seperti yang selama
ini sudah berjalan di BSI. Materi UTS dari pertemuan 1-6

3. Pertemuan 9-14 pelaksanaan presentasi oleh kelompok
mahasiswa yang telah terbentuk. Jika ada pertemuan ke 15 
bersifat mereview hasil presentasi.

4. Penginputan nilai dari kehadiran pertemuan 1-14 (10%), 
tugas Individu yang diambil diluar makalah kelompok (20%) 
dan presentasi makalah kelompok (40% = Nilai UAS) 
dilakukan via web bsi oleh dosen pengajar sesuai petunjuk.  

PRESENTASI DISKUSI KELOMPOK

Presentasi diskusi kelompok yang dibagi ke dalam 6 / lebih 
kelompok berdasarkan hasil pembagian dan tema yang 
dipilih melalui pengundian yang dilakukan oleh Bapak/Ibu 
dosen. Adapun temanya antara lain:
1. Dinamika aliran-aliran Sesat
2. Etika, Moral dan Akhlaq
3. Ekonomi Islam
4. Keluarga Sakina (Super family)
5. Menuju hidup lebih baik dengan Islam (Reza Syarif)
6. Super student dalam Islam
7. Kontroversi pemikiran Islam di Indonesia
8. Sepuluh langkah menuju sukses dalam Islam
9. Jihad dalam pandangan Islam (Kasus Bom Bunuh Diri)
10. Kepemimpinan dalam Islam 
11. dll. (tema disesuaikan)

Makalah studi pustaka atau hasil observasinya, disusun 
sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Margin Kiri 4cm, Kanan, Atas dan Bawah: 3cm 
b. Jumlah Halaman minimal 15 halaman
c. Outline atau isi bab terdiri dari:

1) Bab I Pendahuluan, berisi Pentingnya tema yang              
dibahas dalam Pendidikan Agama Islam

2) Bab II Pembahasan, berisi Pokok Bahasan yang              
harus dibahas sehubungan dengan tema

3) Bab III Penutup, Berisi Kesimpulan dari Tema yang  
dibahas

4) Daftar Pustaka

d. Kertas yang digunakan Kuarto Ukuran minimal 70 gram
e. Font Times New Roman ukuran 12
f. Di jilid biasa, halaman muka diberi Judul 

Pembahasan, 
g. Dikumpulkan pada saat presentasi
h.  Yang dinilai: Ketepatan waktu dalam pengumpulan,  

teknis penulisan, kelengkapan outline
i. Bobot Nilai 10% dan merupakan bagian dari nilai       

tugas 20%, jika terlambat dikumpulkan maka nilai         
dikurangi per hari 2 point di rentang 6 hari di minggu        
pertama, dikurangi 5 point untuk 6 hari di minggu-
minggu selanjutnya.

j. Teknis penulisan mengikuti buku panduan KKP/Tugas 
Akhir yang dapat di download di web www.bsi.ac.id 
ruang mahasiswa. 

PERTEMUAN 1

KONSEP KETUHANAN 

DALAM ISLAM



2

KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM

Agama : Kepercayaan terhadap satu atau
beberapa benda (nyata/gaib) yang 
diyakini mempunyai kekuatan mengatur
manusia dan alam sekitarnya (kamus
istilah agam islam : hal 25)

Agama islam : agama dari Allah yang disampaikan

melalui jibril kepada Muhammad yang 
berisi aqidah, syari’ah dan ibadah
untuk kebahagiaan hidup dunia dan
akhirat

Agama dilihat dari cara munculnya :

1. Agama Samawi adalah Agama Tauhid dari
Allah, contoh : yahudi, nasrani (sebelum
terjadi penyimpangan aqidah), Islam (agama 

yg datang dari Alah disampaikan melalui
jibril kepada Rasul yang berisi aqidah, 
syari’ah dan ibadah untuk kebahagiaan

hidup dunia dan akhirat)

2. Agama ardli adalah agama ciptaan

pemikiran manusia. (politheisem, animisme, 
dinamisme, atheisme dll)

Ciri-ciri

Agama 

Samawi

Ciri-ciri

Agama 

Samawi

1. Monotheisme
(Tauhid)

2. Disebarkan oleh
Rasul

3. Kitab Suci
Murni

4. Ajaran Tetap

(Pelaksanaan
fleksibel)

5. Kebenarannya Universal

Ciri-ciri Agama Ardli

1. Konsep ketuhanannya politheisme (percaya
pada banyak tuhan), animisme, dinamisme, 

atheisme dan paling tinggi adalah monotheisme
nisbi (relatif). Misalnya Trinitas (Kristen), 
Trimurti (Hindu)

2. Disebarkan oleh manusia biasa (bukan rasul)
3. Memiliki kitab suci yang terkontaminasi oleh

“tangan-tangan kotor manusia" atau bahkan

dibuat oleh manusia itu sendiri
4. Kebenaran ajarannya tidak universal

Konsep Tuhan Menurut Agama lain 

1. Tuhan menurut agama Yahudi (Uzair adalah anak
Allah) (QS At Taubah : 30)

2. Tuhan menurut agama Nasrani dengan konsep
Trinitas (Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus)

3. Tuhan menurut agama Majusi (Ahuramazda
(Cahaya) dan Ahriman (kegelapan))

4. Tuhan menurut agama Shabiah (percaya kepada
roh-roh nenek moyang)

5. Tuhan menurut agama Hindu dengan konsep

Trimurti (Brahma, Siwa dan Wisnu)
6. Tuhan menurut agama Budha (Brahma)

Kesimpulan

1. Agama samawi bertujuan memurnikan aqidah
dan penyembahan kepada Allah saja

2. Agama ardli cenderung membawa manusia
kedalam kemusyrikan
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Latihan Soal
1. Kita mengenal agama prodak samawi dan ardhi, 

maksudnya: 
a. Agama Langit dan Bumi
b. Agama Matahari dan Bumi
c. Agama Bulan dan Bumi
d. Agama Langit dan Matahari

2. Pada dasarnya Agama Islam, Nasrani dan Yahudi
termasuk katagori Agama:
a. Samawi c.Majusi
b. Ardhi d. Animisme

3. Ahuramazda(cahaya) dan Ahriman(kegelapan) adalah
konsep agama:

a. Majusi c. Nasrani

b. Yahudi d. Konghucu

4. Monotheisme,disebarkan oleh rasul, kitab suci, 
ajarannya tetap dan kebenarannya universal adalah
ciri-ciri agama:

a. Nasrani c. Ardhi

b. Yahudi d. Samawi

5. Agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah, 
terdapat pada surat: 

a. Al-Maidah ayat 3 c. Al-maidah ayat 13 

b. Al-Maidah ayat 5 d. Al-Maidah ayat 31


