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No Kopetensi Dasar Hasil Belajar Indikator Hasil Belajar Materi Metode Sumber Evaluasi 
1 Memahami konsepumum 

tentang filsafat Ketuhanan 
Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
umum tentang filsaft 
ketuhanan yang 
meliputi pengertian, 
sejarah dan 
hubungannya dengan 
filsafat agama dan 
teologi 

Mahasiswa dapat: 
a. Menjelaskan pengerian 

obyek filsafat ketuhanan 
b. Menguraikan sejarah dan 

perkembangan pemikiran 
ketuhanan 

c. Menguaraikan hubungan 
filsafat ketuhanan dengan 
filsafat agama dan teologi  

 

 Pengertian filsafat 
Ketuhanan 

 Sejarah 
perkembangan 
filsafat Kethanan 

 Hubungan filsafat 
Ketuhanan, 
filsafat agama dan 
teologis 

 Louis Leahly, filsafat 
ketuhanan kontemporer 
T. Huijber, ulasan-
ulasan mengenai Allah 
dan agama 

 

2 Memahami dasar-dasar 
epistemology teodisi 

Mahasiswa mampu 
memahami dasar-dasar 
epistemology Teodisi 

Mahasiswa dapat : 
a. Menjelaskan asumsi logis 

tentang keberadaan Tuhan 
b. Menganalisis keberadaan 

tuhan berdasarkan 
pendekatan idealisme dan 
realisme 

Dasar epistemologis 
filsafat Ketuhanan 
(teodisi) 

 B. M. Bonansea, good 
and atheisme A. 
philosophical approach 
to the problem of god 
WN Clarke, 
philosophical approach 
to god 

 

3 Memahami eksisitensi 
Tuhan dalam Teodisi 

Mahasiswa mampu 
memahami eksistensi 
Tuhan dalam teodisi, 
yang meliputi 

Mahasiswa dapat : 
a. Menjelaskan eksistensi 

Tuahn berdasarkan 
hipotesis wujud Tuhan 

Eksistensi Tuhan  Louis Leahly, aliran-
aliran besar ateisme 
B. M. Bonansea, good 
and atheisme A. 

 



pendekatan paham 
teisme dan ateisme  

b. Menguarikan keberadaan 
tuhan berdasarakan paham 
teisme 

c. Menguraiakan keberadaan 
Tuhan berdasarkan 
ateisme 

 

philosophical approach 
to the problem of god 
 

4 Memahami bukti-bukti 
adanya Tuhan 

Mahasiswa mampu 
memahami variasi 
bukti-bukti kuno 
adanya Tuhan 

Mahasiswa dapat: 
a. Menjelaskan macam-

macam bukti kuno adanya 
Tuhan 

b. Menganalisis bukti  adanya 
Tuhan  

Bukti-bukti atau 
argument kuno 
tentang eksistensi 
Tuhan 

 Louis Lehy, jalan-jalan 
terbuka menuju Allah 
WN Clarke, 
philosophical approach 
to god 

 

5 Memahami jalan-jalan 
kontemporer tentang 
eksistensi Tuhan 

Mahasiswa mampu 
memahami variasi 
jalan-jalan 
kontemporer tentang 
eksisensi Tuhan 

Mahasiswa dapat: 
a. Menjelaskan macam-

macam jalan-jalan 
kontemporer yang 
diawarkan filosofis modern 
tentang eksistensi Tuhan 

b. Menganalisis jalan 
kontemporer tentang 
eksistensi Tuhan 

Jalan-jalan 
kontemporer tentang 
eksistensi Tuhan 

 Louis Leahy, jalan-
jalan terbuka menuju 
Allah 
WN Clarke, 
philosophical approach 
to god 

 

6 Memahami 
penyelenggaraan Tuhan di 
Dunia 

Mahasiswa mampu 
memahami pola dan 
proses 
penyelenggaraan 
Tuhan di dunia 

Mahasiswa dapat: 
a. Menjelaskan hubungan 

keberadaan Tuhan dengan 
kosmos, dan manusia 

b. Menguraikan proses dan 
pola penyelenggaraan 
Tuhan di Dunia  

Penyelenggaraan 
Tuhan di dunia; 
hubungan Tuhan, 
Kosmos dan manusia 

 Louis Leahly, filsafat 
ketuhanan kontemporer 
T. Huijber, ulasan-
ulasan mengenai Allah 
dan agama 

 

7 Memahami bahasa 
ketuhanan 

Mahasiswa mampu 
memahami ciri khan 
bahasa Ketuhanan 

Mahasiswa dapat: 
a. Menjelaskan struktur 

kalimat dan makna bahasa 

Bahasa Tuhan  WN Clarke, 
philosophical approach 
to god 

 



ketuhanan 
b. Menjelaskan pola umum 

penggunaan bahasa 
ketuhanan atau kitab suci 

c. Menguaraikan bahasa 
ketuhanan berdasarkan 
pendekatan hermeneutik   

Louis Leahy, esai 
filosotis untuk masa 
kini 
Komaruddin Hidayat, 
memahami bahasa 
agama 

 
 
 


