








file_0.png

file_1.wmf


PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

RENCANA PEMBETAJARAN (RPS)
Tanggal dikeluarkan
:

Tanggal direvisi
:
Agustus 2019
Otorisasi	
:
Koordinator Mata Kuliah
Tim Pengampu 
Mata Kuliah
Diketahuioleh
KetuaProgram Studi





Jem Khairil, M.Ag



Jem Khairil, M.Ag



Hendri Devita, Amd.Keb, SKM, M.Biomed
Nama Mata Kuliah
:
Agama
Kode Mata Kuliah
:
UBR 101
Bobot SKS
:
2 SKS
Semester 
:
1 (Satu)
CapaianPembelajaran

CPL- Prodi

S1
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.

S2
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral dan filosofi, kode etik profesi serta standar  kebidanan.

S6
Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, privacy,  keragaman budaya / etnik dan keyakinan / agama.

KU1
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku dalam pelayanan dan asuhan kebidanan berdasarkan analisis data

KU2
Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan.

KU5
Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya. 

P2
Menguasai pengetahuan tentang konsep anatomi, fisiologi tubuh manusia dan biologi reproduksi yang berkaitan dengan konsepsi, kesehatan reproduksi dan perkembangan manusia sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan.

P5
Menguasai konsep sosial budaya yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan.

P6
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

S1
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.

S2
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral dan filosofi, kode etik profesi serta standar  kebidanan.

S6
Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, privacy,  keragaman budaya / etnik dan keyakinan / agama.

KU1
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku dalam pelayanan dan asuhan kebidanan berdasarkan analisis data

KU2
Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan.

KU5
Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya. 

P2
Menguasai pengetahuan tentang konsep anatomi, fisiologi tubuh manusia dan biologi reproduksi yang berkaitan dengan konsepsi, kesehatan reproduksi dan perkembangan manusia sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan.

P5
Menguasai konsep sosial budaya yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan.

CP Mata kuliah

Mampu memahami Konsep dasar agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia
	Mampu memahami Prinsip Agama dan kepercayaan masyarakat di indonesia
	Mampu melaksanakan Ajaran Agama dan bersikap religious.
	Mampu melaksanakan ajaran agama yang berhubungan dengan kesehatan
	Mampu memahami pandangan agama terhadap asuhan kebidanan.
	Mampu memahami pandangan agama terhadap masalah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
	Mampu memahami Hubungan agama dengan nilai moral dan etika kebidanan
	Mampu memahami Pandangan agama terhadap tindakan medis pelayanan kebidanan



PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG
RENCANA PEMBELAJARANSEMESTER (RPS)


I.    IDENTITAS MATA KULIAH :

Mata Kuliah			: Agama
Kode Mata Kuliah		: BDB 101
Penempatan			: Semester I
Beban / jumlah SKS		: 2 SKS(2T)
Dosen pengampu		: Jem Khairil, M. Ag
				  

II. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip agama yang diakuii di indonesia, agama dalam hubungannya dengan pelayanan kebidanan dengan pokok bahasan pendidikan agama prinsip dan kaedah agama yang diakui di indonesia, ajaran agama yang berhubungan dengan praktek kebidanan, hubungan agama dengan nilai moral dan etika dalam praktek pelayanan kebidanan.

III.CAPAIAN PEMBELAJARAN

Bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religious, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam mejalankan praktek kebidanan berdasarkan agama dan moral serta menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak potensi, privasi, keragaman agama.

IV.KEMAMPUAN AKHIR YANGDIHARAPKAN

Setelah mengikutiperkuliahan, mahasiswa mampumenjadikan agama unsurdasar dalam pelayanankebidanan. Meliputi:

	Mampu memahami Konsep dasar agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia
	Mampu memahami Prinsip Agama dan kepercayaan masyarakat di indonesia
	Mampu melaksanakan Ajaran Agama dan bersikap religious.
	Mampu melaksanakan ajaran agama yang berhubungan dengan kesehatan
	Mampu memahami pandangan agama terhadap asuhan kebidanan.
	Mampu memahami pandangan agama terhadap masalah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
	Mampu memahami Hubungan agama dengan nilai moral dan etika kebidanan
	Mampu memahami Pandangan agama terhadap tindakan medis pelayanan kebidanan


V.BAHAN KAJIAN

	Konsep dasar agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia
	Prinsip agama
	Pandangan agama terhadap asuhan kebidanan
	Pandangan agama terhadap tindakan medis pelayanan kebidanan
	Pandangan agama terhadap masalah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
	Praktek Keagamaan.


VI.METODEPEMBELAJARAN

Perkuliahan disajikan dalambentuk 
	Ceramah
	Tanyajawab
	Diskusi
	Penugasan(kelompok dan perorangan)


VII. URAIAN BEBAN STUDI

Kegiatan belajar dengantatapmuka50menit/mgg/semester :2 SKSx50menit x16mgg=1600menit/16mgg=100menit/ minggu=1.67jam =2jam/minggu

VIII. EVALUASI
Teori
	UTS			: 30%
	Quiz/penugasan	: 20% 

UAS                           : 50%

Dengan Kriteria Penilaian :

Nilai Mutu
Angka Mutu
Sebutan Mutu
A (85-100)
4
Sangat Cemerlang
A- (80-84)
3,5
Cemerlang
B+ (75-79)
3,25
Sangat baik
B (70-74)
3
Baik
B- (65-69)
2,75
Hampir baik
C+ (60-64)
2,25
Lebih dari cukup
C (55-59)
2
Cukup
D (40-54)
1
Hampir cukup
E (0-39)
0
Gagal 

IX.  DAFTAR PUSTAKA
	______,2000.Alqur’andanterjemahannya. JakartaDepartemenAgamaRI
	Prof. Dr.H.MahmudYunus.2008. Hukum PerkawinanDalam Islam. Jakarta
	Prof.Dr.ZakiahDerajat.2008.Dasar-DasarAgamaIslamJakarta.DepartemenAgamaRI
	Drs.H.MiftahFaridl.2000.Pokok-PokokAjaranIslam.Bandung.PenerbitMesjidSalmanITE
	Drs. H.SupanKusumamihardja. Studi Islamica.Jakarta

______,1991.BukuTeksPendidikanAgamaIslamPadaPerguruanTinggi Umum.JakartaDirektoratJenderal PembinaanKelembagaanAgamaIslam DepartemenAgamaRI
	H.EndangSaifuddinAnshari,Ma.2006.KuliahAlIslamPendidikanAgamaIslamDi PerguruanTinggi.Jakarta PenerbitCv.Rajawali
	Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani.  2000.  Hadist-Hadist  Dha’if  &Maudhu’.Bandung.PenerbitRisalah






RINCIAN JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN


MATA KULIAH                 : Agama
KODE MATA KULIAH    : BDB 101
BEBAN STUDI                   : 2SKS (2T)


N O
HARI
/TGL

WAKTU
CAPAIAN PEMBELAJA RAN(TIK)
MATERI POKOK (POKOK BAHASAN)

SUB POKOK BAHASAN

METODE PEMBELAJARAN
YANG DILAKUKAN MAHASISWA
YANG DILAKUKAN DOSEN

MEDIA/
SUMBER BELAJAR
RUMUSAN ASESMEN

METODE ASESMEN

PENGAJAR
1

Tatap
Muka
2x50
Menit


Mahasiswa dapat menjelaskan kembali Sumber
hukum/nilai utama ajaran islam yaitu Al qur’an

Sumber hukum/nilai utama ajaran islam yaitu 
Al qur’an
	Pengertian Al qur’an

Isi / Kandungan
    Alqur’an
	Pemeliharaan  

    Alqur’an
 








Discovery Learning





Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen











-Menyediakan 
sumber materi
yang dapat 
digunakan 
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan 
belajar












LCD, Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa
mengenai Sumber Hukum
/Nilai Utama dalam Ajaran Islam Yaitu Alquran.
Laporan
Resume secara
responsif
Jem Khairil, M. Ag
2




	Fungsi Alqur’an   
	Kitab-kitab Allah yang disebut Alqur’an







Jem Khairil, M. Ag
3

Tatap
Muka
2x50
Menit

Mahasiswa dapat menjelaskan kembali Sumber
hukum/nilai kedua ajaran
islam yaitu hadist/sunnah
Sumber hukum/nilai kedua ajaran
Islam yaitu
hadist/sunnah
	Pengertian Hadist/sunnah
	Macam-macam hadist/sunnah

Ijihat
Discovery Learning

Mencari dan 
mengumpulkan
informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD, Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur
pemahaman 
mahasiswa 
mengenai
Sumber
Hukum/ nilai 
kedua ajaran 
islam yaitu 
hadist/ sunnah
Laporan
Resume secara
responsif
Jem Khairil, M. Ag
4

Tatap
Muka
2x50
Menit

Mahasiswa dapat menjelaskan kembali
Pendidikan agama diperguruan tinggi
umum
Pendidikan agama di perguruan tinggi umum
	Posisi pendidikan agama dalam pendidikan nasional
	Peranan pendidikan agama dalam mencapai Tri Dharma perguruan tinggi

Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD, Laptop, Papan Tulis,Buku Sumber
Mengukur pemehaman mahasiswa mengenai Pendidi kan agama di perguruan tinggi
Laporan Resume secara responsif
Jem Khairil, M. Ag
5

Tatap
Muka
2x50
Menit

Mahasiswadapat
menjelaskan
kembali Manusia
Manusia
	Hakikat manusia
	Fungsi dan status manusia
	Tujuan dan program hidup manusia

Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD,
Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur
pemehaman mahasiswa mengenai Manusia
Laporan
Resume
secara responsif
Jem Khairil, M. Ag
6

Tatap
Muka
2x50
Menit

Mahasiswadapat menjelaskan kembali Agama
Agama
a. Pengertian dan macam-
    macam agama
b. Ciri-ciri agama islam
c. Struktur agama   
    islam
d. Mamfaat agama islam 
    bagi manusia
Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD, Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur pemehaman mahasiswa
mengenai
Agama
Laporan
Resume secara
responsif
Jem Khairil, M. Ag
7

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapat
menjelaskan kembali Aqidah
islam
Aqidah islam
a.Pengertian aqidah
b.Kewajiban seorang 
   muslim terhadap
   islam
c.Faktor-faktor 
   pembinaan iman
 d.Kriteria penentuan 
     tingkatan iman
 e.Kompetensi iman
Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD,
Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur pemehaman mahasiswa
mengenai
Aqidah islam
Laporan
Resume secara
responsif
Jem Khairil, M. Ag
8
UTS
9

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapat
menjelaskan
kembali Iman kepada malaikat dan Iman kepada rasul
Imankepada
malaikat


Imankepada rasul
a.Kodratdanfungsi
    malaikat
b. Ciri-ciri malaikat
c. Mamfaat iman kepada 
   malaikat
d.Pengertian
Rasul
Nabi
Aulia
Ulama
e.Fungsi rasul Nabi
   Muhammad Saw 
  Sebagai Rahmatan
  Lil Alamin
Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD,
Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur
pemehaman mahasiswa mengenaiIma n kepada malaikatdan Iman kepada rasul
Laporan
Resume
secara 
responsif
Jem Khairil, M. Ag
10

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapat
menjelaskan kembaliI man
kepada hari akhir
&takdir
Iman kepada
Hari akhir&takdir
a.Hari akhirat menurut 
    Alqur’an
b. Priodesas ihari
     akhirat
  c.Iman kepada takdir
Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD,
Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur
pemehaman mahasiswa mengenaiIma n kepada malaikatdan Iman kepada rasul
Laporan
Resume
secara 
responsif
Jem Khairil, M. Ag
11

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapat menjelaskan
Kembali Ibadah
Ibadah
a. Pengertian ibadah
     sebagai bahagian
      Syari’ah
b. Kedudukan ibadah
Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD,
Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur
pemehaman
mahasi swa mengenai Ibadah
Laporan
Resume secara
responsif
Jem Khairil, M. Ag
12

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapat
menjelaskan kembali
Munakahat
Munakahat
a.Pengertian nikah
b. Hukum nikah 
c. Rukun nikah 
d. Perempuan yang
    tidak boleh dinikahi
e.Hak kewajiban suami    
   dan istri
f..Hikmah nikah
Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD,
Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur
pemehaman mahasiswa mengenai
Munakahat
Laporan
Resume secara
responsif
Jem Khairil, M. Ag
13

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapat
menjelaskan
kembali Shalat
Shalat
a. Thaharah
b. Kesempurnaan shalat
c.Rukhsah dalam
   shalat
d. Penyelenggaraan   
    shalat jenazah
Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD,
Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur
pemehaman mahasiswa mengnai Shalat
Laporan
Resume secara
responsif
Jem Khairil, M. Ag
14

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapat menjelaskan
kembali
Shiam/puasa dan haji
Shiam/puasa dan haji
puasa
a.  Pengertian puasa
b.  Macam-macam puasa 
c.  Kesempurnaan puasa
d.  Hikmahpuasa

haji
a.Pengertian haji 
     Kesempurnaan haji
b.Hikmah melaksanakan 
   ibadah haji
Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD,
Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur
pemehaman mahasiswa mengenai Shiam/ puasa
Laporan
Resume secara
responsif
Jem Khairil, M. Ag
15

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapat menjelaskan
Kembali Akhlak
dan
Kedudukan
AlQuran
Akhlak



Kedudukan
Al Quran
a. Pengertian akhlak
b. Penerapan akhlak
  c. Klasifikasi ilmu dan
      materi masing-
      masingnya
  d.Integrasi iman,ilmu dan
     amal
Discovery Learning
Mencari dan mengumpu lkan
Informasi dari
berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
- Menyediakan 
sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa

-Memfasilitasi 
mahasiswa 
untuk kegiatan
belajar
LCD,
Laptop, Papan
Tulis,Buku
Sumber
Mengukur
pemehaman
mahasiswa mengenai Akhlak dan Kedudukan
Al Quran
Laporan
Resume secara
responsif
Jem Khairil, M. Ag
16
UAS
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