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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

Perguruan Tinggi : Institut PTIQ Jakarta 
Fakultas : Ushuluddin 
Jurusan : Ilmu al-Quran dan Tafsir (IAT)  
Program Studi : IAT 

 
Mata Kuliah : Tafsir Tahlili Juz 1-5 
Bobot/Sks : 2 Sks 
Kode Mata Kuliah :  
Sifat : Matakuliah Keahlian Prodi 
PraSyarat : - 
Semester : Ganjil, 2018-2019 
Periode Kuliah : September – Februari 2018 
JumlahPertemuan/ Tatap Muka : 16 Pertemuan/ @ 80 Menit 
Jadwal Kuliah : Selasa, pkl…… 
Ruang :  
Dosen Pengampu : Dr. Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, S.Th.I., MA.Hum. 
    
 
 
A. TUJUAN 

Tujuan umum perkuliahan ini adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan yang 
cukup dalam:  
1. Mentadabburi (merenungkan) ayat al-Quran secara analistis dan berurutan 

sesuai dengan letaknya dalam mushaf untuk memperkaya pikiran, gagasan, 
dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas 
(memenuhi syarat objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, otoritas, 
dan otentisitas) 

2. Meneliti secara analitis dari berbagai perspektif, kritis, objektif, dan ilmiah 
terhadap ayat-ayat al-Quran (juz 1-5) serta memublikasikannya di ranah publik 

3. Memanfaatkan kemahiran dalam bidang analisis makna ayat (tafsir tahlili) 
untuk mengembangkan kompetensi diri, khususnya dalam bidang 
penyampaian agama Islam yang utuh, komprehensif, objektif, proporsional, 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 

B. DESKRIPSI 
Matakuliah Tafsir Tahlili Juz 1-5 yang ada di prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas 
Ushuluddin, Institut PTIQ Jakarta ini merupakan bagian dari serangkaian 
matakuliah berseri yang menjadi matakuliah keahlian prodi. Dengan rangkaian 
matakuliah berseri ini, mahasiswa IAT Institut PTIQ yang telah menyelesaikan 
perkuliahan hingga tuntas, dapat mengkaji, merenungkan, meneliti, dan 
menafsirkan al-Quran 30 juz secara analitis (tahlili). Matakuliah ini berisi bahan ajar 
untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan hadis Nabi 
secara baik dan benar, baik secara lisan dan tulisan terutama dalam menyusun 
artikel, esai, menulis akademik, serta menyajikannya secara objektif, akurat dan 
santun. 
 

C. KOMPETENSI LULUSAN (LEARNING OUTCOME) 
Setelah mengikuti perkuliahan ini dengan tuntas, diharapkan mahasiswa memiliki 
kemampuan yang cukup dan meningkat dalam hal: 
1. Menafsirkan ayat-ayat al-Quran, khususnya juz 1-5, secara analitis (tahlili) dari 

berbagai perspektif. 
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2. Menyusun karya tafsir tahlili juz 1-5 secara ilmiah dalam berbagai corak, 
sesuai konvensi naskah ilmiah yang tepat. 

3. Menampilkan keterampilan menyampaikan penafsiran al-Quran secara tahlili 
di ruang publik. 

 
 

D. KOMPETENSI MATA KULIAH (COURSES LEARNING OUTCOME) 
Secara lebih spesifik, konten materi perkuliahan ini akan memandu mahasiswa 
untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan dalam hal: 

1. Menjelaskan keragaman metode penafsiran al-Quran (C2) 
2. Menggunakan metode tahlili untuk menafsirkan al-Quran dengan baik dan 

benar (C6) 
3. Mereview karya-karya tafsir tahlili yang terlah dipublikasikan (C6)  
4. Menyusun karya tafsir tahlili juz 1-5 secara ilmiah-akademis dan 

memublikasikannya (C3) 
5. Menyajikan hasil penasfiran ayat al-Quran juz 1-5 secara lisan  di ruang 

publik (C6) 
 

E. SUBSTANSI MATERI PERKULIAHAN (TOPIK BAHASAN) 
 

1. Kegiatan Menafsir al-Quran: Metode, Kaidah, Corak, dan Pendekatan 
2. Menyelami Metode Tahlili dalam Penafsiran al-Quran 
3. Meninjau karya-karya tafsir tahlili dan menemukan metodologinya 
4. Menafsirkan secara mandiri dan analitis ayat-ayat al-Quran juz 1-5 
5. Menyusun karya, memublikasikan dan mempresentasikan karya tafsir tahlili 

juz 1-5 di ruang publik 
 

F. STRATEGI 
Pembelajaran akan dilakukan dengan strategi student active learning. Dosen 
akan mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari dan 
menemukan berbagai konsep yang harus dikuasai. Untuk memenuhi kondisi 
tersebut, ada 3 kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan: 

1. Kerja Presentasi: Mahasiswa dibagi menjadi tujuh kelompok. Bersama 
teman kelompoknya; mahasiswa membaca, merangkum, menulis makalah, 
menyusun penelitian dan mempresentasikan topik yang dibicarakan 

2. Disuksi kelas: Mahasiswa mendiskusikan topik yang dibicarakan 
3. Penugasan: Mahasiswa membuat tugas kelompok berupa makalah ilmiah 

atau penelitian hadis; dan tugas individu berupa proposal mini penelitian 
hadis dan literature review.  

4. CTL (Contextual Teaching and Learning): Mahasiswa Menemukan topik 
penelitian hadis yang relevan dan memiliki signifikansi yang baik.  

5. Studi kasus : mahasiswa menemukan dan mengaudit ketidaktepatan isi 
penelitian dengan proposal & ketidakefektifan struktur penelitian hadis yang 
ditemukan dalam suatu laporan penelitian hadis. 

6. Penugasan. Mencakup penugasan membuat paper kelompok, membuat 
resume perkuliahan dan tugas studi kasus.  

 
 

G. TAGIHAN 
Kelompok :  1. Mereview karya tafsir tahlili yang telah dipblikasikan 

     2. Menyelami metodologi penafsiran secara tahlili 

     3. Menerbitkan buku tafsir tahlili juz 1-5 karya mahasiswa 
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Individu    :  1. Membuat karya tafsir tahlili dari al-Quran juz 1-5 

     2. Menyajikan hasil penafsiran 

 

H. PENILAIAN 
Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan 
adalah: 

1. Tugas (individe, kelompok, dan keaktifan di kelas) 20 % 
2. Ujian Tengah Semester     30% 
3. Ujian Akhir Semester     40% 
4. Kehadiran        10% : 

 
I. PERATURAN (TATA TERTIB) 

1. Mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% dari jumlah 
pertemuan ideal. Setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam 
perkuliahan. 

2. Mahasiswa wajib berpakaian rapi.  
3. Mahasiswa diperbolehkan meninggalkan ruang kuliah apabila :  

a. dosen tidak hadir sampai 15 menit perkuliahan tanpa informasi. dan  
b. dosen tidak hadir sampai 45 menit perkuliahan apabila ada 

pemberitahuan/ informasi 
4. Mahasiswa dianggap tidak hadir setelah 15 menit perkuliahan dimulai tidak 

datang. Mahasiswa yang telah lebih dari 15 menit setelah jam perkuliahan di 
mulai dianggap sebagai mahasisa yang tidak mengikuti perkuliahan. 
Mahasiswa yang telah lebih dari 15 menit, tetap dapat/diperkenankan untuk 
mengikuti perkuliahan. 

5. Selama perkuliahan berlangsung, HP dalam posisi off atau silent. 
6. Meminta izin jika ingin berbicara, bertanya, menjawab, meninggalkan kelas 

atau keperluan lain. 
7. Saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan/gangguan/kerusakan 

dalam kelas. 
8. Tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. 

 
B. SUMBER (REFERENSI) 

1. Ali al-Sâbûnî, Shafwat al-Tafâsîr. 
2. Ali al-Sâbûnî, Rawâ’i‘ al-Bayân fî Tafsîr Ayât al-Ahkâm.(Analisis 

kebahasaan) 
3. Ibn Jarîr al-Thabarî, Jâmi‘ al-Bayân ‘an Ta’wîl Âyin min al-Qur’ân. (Analisis 

riwayat) 
4. Ibn Katsir. Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm. (Analisis rwayat) 
5. M. Quraish Shihab. Tafsir al-Misbah. (Analisis Kebahasaan dan Munasabat) 
6. Muhammad Ali al-`Iyâzî. Al-Mufassirûn: Hayâtuhum wa Manâhijuhum.  
7.  

 
 

C. SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
(Lihat di halaman berikut) 
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J. SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Pert.ke 
(tgl.) 

Capaian 
Pembelajaran 

Substansi Kajian 
(materi) 

Kegiatan 
(Strategi/metode) 

Alokasi 
waktu 

Sumber dan 
Media 

Tagihan/ 
Penilaian 

1 Dapat memahami 
rencana 
perkuliahan 
semester 

Sosialisasi Silabus 
 Membahas tujuan, materi, 

strategi, sumber dan 
evaluasi, tugas dan 
tagihan dalam 
perkuliahan. 
 

Ceramah/Tanya Jawab 
 Memotivasi belajar 
 Kebutuhan mahasiswa belajar 

Menafsirkan al-Quran secara 
Tahlili 

 

90’  Silabus - 

2 Dapat Menjelaskan 

keragaman metode 

penafsiran al-

Quran (C2) 

Ragam Metode Tafsir dan 

Karakteristiknya 

 Metode Tahlili 

 Metode Maudlui 

 Metode Muqaran 

 Metode Ijmali 

 Metode Tadabburi 

Menyusun Infografi  
 Menelusuri informasi dari 

berbagai sumber 
 Menceritakan sejarah 

metodologi penelitian hadis dari 
masa ke masa 

 Menceritakan sejarah takhrij 
hadis 

 

90’  Modul  
 Internet 

 

 Keaktifan 
Mahasiswa 

3 Mampu 

Menggunakan 

metode tahlili untuk 

menafsirkan al-

Quran dengan baik 

dan benar (C6) 

Menyelami Karakter 

Metode Tafsir Tahlili 

 Makna Tahlili 

 Teknis Tahlili 

 Pendekatan dalam Tafsor 

Tahlili 

 Teori dn Kaidah Tafsir 

Tahlili 

  

Membuat Mind Mapping Ragam 
Penelitian Hadis 
 Menelusuri informasi dari 

berbagai sumber 
 Menceritakan ragam model 

penelitian hadis dan 
paradigmanya 

90’  Modul  
 Internet 

 Keaktifan 
Mahasiswa 

4 Mampu Mereview 

karya-karya tafsir 

tahlili yang terlah 

dipublikasikan (C6) 

Mengenali Karya-karya 

tafsir tahlili dan 

metodologinya 

 Mengenal Karya Tafsir 

Studi Naskah Tafsir Tahlili 
  

90’  Karya-karya 
tafsir tahlili 
(lihat di bacaan 
wajib) 

 Al-Mufassirun: 

 Keaktifan 
Mahasiswa 
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 Mengenal Mufassirnya 

 Mengenal Metode 

Tafsirnya 

 Mengenal langkah-langkah 

penafsirannya 

 Mengenal filosofi metode 

tafsirnya 

Hayatuhum wa 
manahijuhum 

5 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

Menafsirkan Juz 1 

 Qs. al-Fatihah: 1-7 

 Qs. al-Baqarah:  

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 

6 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

Menafsirkan Juz 1 

 Qs. al-Baqarah:  

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 

7 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

Menafsirkan Juz 1 

 Qs. al-Baqarah:  

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 
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(C6) 

 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 

 

8 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

 

Menafsirkan Juz 2 

 Qs. al-Baqarah:  

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 
 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 

9 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

 

Menafsirkan Juz 2 

 Qs. al-Baqarah:  

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 
 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 

10 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

Menafsirkan Juz 3 

 Qs. al-Baqarah 

 Qs. Alu Imran 

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 
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 tahlili mahasiswa 
 

11 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

 

Menafsirkan Juz 3 

 Qs. Alu Imran 

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 
 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 

12 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

 

Menafsirkan Juz 4 

 Qs. Alu Imran 

 Qs. Annisa 

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 
 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 

13 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

 

Menafsirkan Juz 4 

 Qs. Annisa 

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 
 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 

14 Mampu Menafsirkan Juz 5 Presentasi Tafsir dan Diskusi  90’  Bebas  Makalah 
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Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

 

 Qs. Annisa 

 

 Menceritakan metode 
penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 
 

Mahasiswa 

15 Mampu 

Menafsirkan ayat-

ayat al-Quran 

secara tahlili 

secara mandiri 

(C6) 

 

Menafsirkan Juz 5 

 Qs. Annisa 

 

Presentasi Tafsir dan Diskusi  
 Menceritakan metode 

penafsiran yang digunakan oleh 
mahasiswa 

 Membaca ayat yang ditafsirkan 
secara bersama-sama 

 Menyajikan hasil penafsiran 
secara tahlili  

 Mendiskusikan hasil penafsiran 
tahlili mahasiswa 
 

90’  Bebas  Makalah 
Mahasiswa 

16 UAS Menyusun dan menerbitkan 

karya tafsir tahlili juz 1-5  

Penerbitan Hasil Penelitian 
 Merevisi/memperbaiki hasil 

pensfiran yang dipresentasikan 
 Melengkapi hasil penafsiran 

sesuai dengan saran tim tafsir di 
kelas 

 Menerbitkan hasil penelitian 

60’  Take home-
project 

 
 

 

 


