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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)  

SIKAP DAN TATA 
NILAI  

Mampu membuat penilaian berdasarkan kriteria yang logis dan rasional terhadap kasus-kasus yang 
berkaitan dangan bidang Ilmu al Quran dan Tafsier 

Mampu menilai berdasarkan norma internal dan eksternal bidang  Ilmu al Quran dan Tafsier terhadap 
persoalan sosial-kemasyarakatan yang muncul. 

Mampu membentuk sistem nilai yang berbasis pada pemahaman  al Quran  dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

Memiliki komitmen moral, keikhlasan, kejujuran serta akhlak yang mulia sebagai refleksi dari 
kebenaran dan keteguhan keyakinannya. 

Terampil melibatkan diri pada kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk kepekaan atas 
berbagai persoalan dan komunikasi sosial dalam rangka pengembangan ‘community development’. 

Memiliki sikap Objektif, moderat, terbuka dan adaptif. 

ASPEK 
KETERAMPILAN 
UMUM 
 

Terampil mengkategorikan berbagai masalah keagamaan yang muncul. 

Memiliki kepekaan terhadap masalah sosial – kemasyarakatan terutama yang terkait dengan masalah-
masalah teologi, pemikiran dan moral pada level tertentu yang ditindaklanjuti dengan upaya 
penyelesaianya secara arif dan bijaksana dalam bingkai ilmu pengetahuan sesuai tuntungan zaman. 

Terampil memberi argumen yang kokoh dari pemikiran yang ditawarkan 

Terampil menciptakan karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan dan berbagai segmen masyarakat, 
dalam kerangka nilai nilai yang terkandung dalam al Quran 

Terampil memerikan solusi, arahan, konsultasi yang dilakukan secara moral. 

Mampu mempertimbangkan persoalan sosial-kemasyarakatan yang muncul terkait bidang  Ilmu al 
Quran dan Tafsier 

ASPEK 
KETERAMPILAN 
KHUSUS 
 

Mampu membedakan fakta dari interpretasi, terkait persoalan  Ilmu al Quran dan Tafsier , dan 
persoalan keagamaan pada umumnya. 

Mampu menganalisis problem keagamaan, baik pada lingkup individu, kelompok-kelompok 
masyarakat, lingkup sosial pada umumnya, maupun pada lingkup kemanusiaan universal. 



 
 
 
 

 

Terampil memberikan solusi atas problem ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam rangka 
pengembangan Islamisaisi Ilmu pengetahuan kontemporer dalam format hasil penelitian 

Terampil mengaplikasikan teori-teori ilmu-ilmu yang masuk dalam rumpun keilmuan  Ilmu al Quran dan 
Tafsier , dan konsekuensi metodologisnya dalam program penelitian 

Terampil menghasilkan karya penelitian di bidang  Ilmu al Quran dan Tafsier  yang dipublikasikan. 

Terampil menerjemahkan literatur berbahasa arab dan inggris dalam bidang Tafsier baik klasik 
maupun kontemporer. 

ASPEK 
PENGUASAAN 
PENGETAHUAN 
 

Mampu menganalisis konsep-konsep kunci keilmuan  Ilmu al Quran dan Tafsier 

Mampu mengaplikasikan pola pikir religius, logis, dan rasional dalam karya tulis 

Mampu menganalisis problem-problem individu, sosial, dan profesional, dalam konteks keilmuan  Ilmu 
al Quran dan Tafsier 

Mampu menganalisis basis filosofis-metodologis ilmu-ilmu yang masuk dalam rumpun keilmuan  Ilmu 
al Quran dan Tafsier 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menjelaskan pokok – pokok strategi pendekatan dalam tafsier maudlu’i. 

CPMK2 Memahami pokok-pokok strategi pendekatan dalam tafsier maudlu’i 

CPMK3 Umum Memahami strategi umum pendekatan tematik dalam tafsier al Qur’an 

CPMK3 Khusus Memahami dan menganalisis makna ayat-ayat sesuai tema 

Deskripsi 
Singkat MK 

Metode tafsir maudlu’i adalah cara menafsirkan al-Qur`an dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat al-Qur`an sesuai dengan tema 
Pola penafsiran yang diterapkan para mufassir yang menggunakan metode tematik berusaha menjelaskan makna yang terkandung di 
dalam ayat-ayat al-Qur’an secara menyeluruh, baik yang berbentuk al-ma’sur maupun ar-ra’yi.  
 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Tafsier surat al Fatihah 
2. Tafsier ayat-ayat yentang Risalah 
3. Tafsier ayat-ayat tentang Manusia 
4. Tafsier ayat-ayat tentang Ibadah 
5. Tafsuer ayat tentang Hari Akherat 
6. Tafier ayat-ayat tentang Masyarakat 
7. Tafsier ayat-ayat tentang Hubungan antar Agama 
8. Tafsier ayat-ayat tentang Alam 
9. Tafsier ayat-ayat tentang Sejarah 
10. Tafsier ayat-ayat tentang Qodla dan Qodar 
11. Tafsier ayat-ayat tentang Akhlaq 
12. Tafsier ayat-ayat tentang al Amru bi l Ma’ruf wa an Nahyu an al Munkar 

 

Daftar Utama:  



 

 

MingguKe- 
 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan 

akhir yg 
direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pokok-pokok 
strategi 
pendekatan 
dalam tafsier 
tahlili dan 
menganalisanya 

Kontrak belajar, 
penjelasan RPS, dan 
Pengantar Memasuki 
Tafsiern Maudlu’i 
 

 Bentuk:  
Kuliah 

 Metode: 
Discovery 
learning 
 

 

1 jam 40 
menit  

 

• Mahasiswa 
memperoleh 
informasi 
mengenai mata 
kuliah Tafsier 
Maudlu’i 

• Mendiskripsikan 
pentngnya tafsier 
Maudlu’i 

• Pembentukan 
kelompok dan 
pembagian tugas 

 
 
 (Tugas-1) 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 
grading 
 
Bentuk non-test: 

 diskusi 
 

Ketepatan 
pemaham
an 
mahasisw
a 
mengenai 
cakupan 
subjek 
mata 
kuliah 

 

2 

2 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
penafsiran al 
Qur’an dengan 

Pendahuluan 
 

Bentuk: 

Kuliah 
 

Metode: 
ceramah 

1 jam 40 
menit  

 

1. mengetahui 
beberapa 
metode 
penafsiran al 
Qur’an 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 
grading 
 
Bentuk non-test: 

Mahasis
wa 
mampu 
menjela
skan 

2 

Referensi 1. Al Qur’an 
2. Abu Muhammad, Ahkamul Qur’an 
3. Amru Lutfy, Dirosaat fi Tafsier 
4. Suyuthi, Asbabun Nuzul 
5. Syihabuddin, Ruhul Ma’any fi tafsier al Qur’an 
6. Moh. Sa’id Thonthowy, Tafsier al Wasiet lil Qur’ani Kariem 

Pendukung:  

Al Ghozaly, Ihya Ulmuddin 
Shoheh al Bukhory 
Shoheh Muslim 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

 Notebook, LCD Proyektor, Buku  & Infocus 

Nama Dosen 
Pengampu 

Abdul Muiz, M.Th.I 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika 
ada) 

- 
 



metode tematik 
dan metode 
lainnya 

  diskusi 
 

tentang 
beberap
a 
metode 
dalam 
menafsir
kan 
alQur’an 

 

MingguKe- 
 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan 

akhir yg 
direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
tentang surat al 
Fatihah dan isi 
kandungannya 

Surat alFatihah Bentuk: 
kuliah 
 
Metode: 

Kolaboratif 
dan diskusi 
kelompok 
 

1 jam 40 
menit  

 

1.  mengetahui 
nama lain dari 
surat al Fatihah, 
permasalahan 
bacaan 
taawwudz, 
basmalah, 
jumlah ayat, 
hukum 
membacanya 
dan bacaan 
aamien 

2. Mengetahui 
kosa kata dan 
sirru balagy 
dalam ayat 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat 

4. Mengetahui 
secara global 
makna yang 
terkandung 
dalam ayat. 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk non-test: 

Presentasi 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask
an materi   

2 

4 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan 

Tafsier ayat-ayat 
tentang Risalah 

Bentuk: 
Kuliah dan 

presentasi 
 

1 jam 40 
menit  

 

1. Mengetahui 
sebab-sebab 
turunnya ayat 

2. Mengetahui kosa 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask

2 



ayat-ayat 
tentang Risalah 

Metode: 

Kolaboratif 
dan diskusi 
kelompok 
 

kata dalam ayat 
dan sirru balagy 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat 

4. Mengetahui 
secara global 
makna yang 
terkandung 
dalam ayat.. 

 
Bentuk non-test: 
presentasi 

an materi 
mengenai 
kandunga
n ayat-
ayat 
tentang 
Risalah 

5 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
ayat-ayat 
tentang Manusia 

Tafsier ayat-ayat 
tentang Manusia 

Bentuk: 
Kuliah dan 
presentasi 
 
Metode: 

Kolaboratif 
dan diskusi 
kelompok 
 

1 jam 40 
menit  

 

1. Mengetahui 
sebab-sebab 
turunnya ayat 

2. Mengetahui kosa 
kata dalam ayat 
dan sirru balagy 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat 

4. Mengetahui 
secara global 
makna yang 
terkandung dalam 
ayat 

Kriteria: 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk non-test: 
presentasi 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask
an materi 
mengenai 
kandunga
n ayat-
ayat 
tentang 
Manusia 

2 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
ayat-ayat 
tentang Ibadah 

Tafsier ayat-ayat 
tentang Ibadah 

Bentuk: 
Kuliah dan 
presentasi 
 
Metode: 

Kolaboratif 
dan diskusi 
kelompok 
 

1 Jam 40 
menit 

1. Mengetahui 
sebab-sebab 
turunnya ayat 

2. Mengetahui kosa 
kata dalam ayat 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat  

4. Mengetahui 
secara global 
makna yang 
terkandung 
dalam ayat.. 

Kriteria: 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk non-test: 
presentasi 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask
an materi 
mengenai 
kandunga
n ayat-
ayat 
tentang 
Ibadah 

2 



 
 

7 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
ayat-ayat 
tentang Akherat 

Tafsier ayat-ayat 
tentang Akherat 

Bentuk: 
Kuliah dan 

presentasi 
 
Metode: 
Kolaboratif 
dan diskusi 
kelompok 
 

1 jam 40 
menit  

 

1. Mengetahui 
sebab-sebab 
turunnya ayat 

2. Mengetahui kosa 
kata dalam ayat 
dan sirru balagy 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat 

4. Mengetahui 
secara global 
makna yang 
terkandung dalam 
ayat 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk non-test: 

presentasi 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask
an materi 
mengenai 
kandunga
n ayat-
ayat 
tentang 
Akherat 

2 

8 Ujian Tengah Semester  

9 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan isi 
kandungan 
ayat-ayat 
tentang 
Masyarakat 

Tafsier ayat-ayat 
tentang Masyarakat 

Bentuk: 
Kuliah dan 

presentasi 
Metode: 

Kolaboratif dan 
diskusi 
kelompok 
 

1 jam 40 
menit  

 

1. Mengetahui 
sebab-sebab 
turunnya ayat 

2. Mengetahui kosa 
kata dalam ayat 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat  

4. Mengetahui 
secara global 
makna yang 
terkandung 
dalam ayat.. 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk non-test: 

presentasi 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask
an materi 
mengenai 
kandunga
n ayat-
ayat 
tentang 
Masyarak
at 

2 

10 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan isi 
kandungan ayat 
tentang 
Hubungan antar 
umat beragama 

Ayat-ayat tentang 
Hubungan antar 
Umat Beragama 

Bentuk: 
Kuliah dan 
presentasi 
 
Metode: 

Kolaboratif dan 
diskusi 
kelompok 
 

1 jam 40 
menit  

 

1. Mengetahui 
sebab-sebab 
turunnya ayat 

2. Mengetahui kosa 
kata dalam ayat 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat  

4. Mengetahui 
secara global 
makna yang 

Kriteria: 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk non-test: 
presentasi 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask
an materi 
mengenai 
kandunga
n ayat-
ayat 
Hubunga
n antar 
Umat 

2 



terkandung dalam 
ayat.. 

Beragam
a 

11 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan isi 
kandungan 
ayat-ayat 
tentang Alam 

Tafsier ayat-ayat 
tentang Alam 

Bentuk: 
Kuliah dan 

presentasi 
 
Metode: 
Kolaboratif dan 
diskusi 
kelompok 
 

1 jam 40 
menit  

 

1. Mengetahui 
sebab-sebab 
turunnya ayat 

2. Mengetahui kosa 
kata dalam ayat 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat  

4. Mengetahui        
secara global 
makna yang 
terkandung dalam 
ayat.. 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk non-test: 

presentasi 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask
an materi 
mengenai 
kandunga
n ayat-
ayat 
tentang 
Alam 

2 

12 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan isi 
kandungan 
ayat-ayat 
tentang Sejarah 

Tafsier ayat-ayat 
tentang Sejarah 

 Bentuk:  
   Kuliah dan 

   Presentasi 
 

 Metode: 
Discovery 
learning 

 

1 jam 40 
menit  

 

1. Mengetahui 
sebab-sebab 
turunnya ayat 

2. Mengetahui kosa 
kata dalam ayat 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat  

4. secara global  
 
 
    makna yang       
    terkandung 
dalam ayat.. 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 
grading 
 
Bentuk non-test: 

 diskusi 
 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask
an materi 
mengenai 
kandunga
n ayat-
ayat 
tentang 
Sejarah 

2 

15 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan isi 
kandungan 
Ayat-ayat 
tentang Qadla 
dan Qodar 

Tafsier ayat-ayat 
tentang Qadla dan 
Qodar 

Bentuk: 

presentasi 
 
Metode: 
Kolaboratif dan 
diskusi 
kelompok 
 

1 jam 40 
menit  

 

1. Mengetahui 
sebab-sebab 
turunnya ayat 

2. Mengetahui kosa 
kata dalam ayat 

3. Mengetahui 
beberapa faidah 
yang terkandung 
dalam ayat  

4. Mengetahui     
secara global 
makna yang 
terkandung dalam 

Kriteria: 

Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk non-test: 
presentasi 

Ketepatan 
mahasisw
a 
menjelask
an materi 
mengenai 
kandunga
n ayat-
ayat 
tentang 
Qadla 
dan 
Qodar 

2 



ayat.. 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER  

 
 
Catatan: 

1. CapaianPembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, 
penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiridariaspeksikap, ketrampulanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, 
danbersifatspesifikterhadapbahankajianataumateripembelajaranmatakuliahtersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir 
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, danbersifatspesifikterhadapmateripembelajaranmatakuliahtersebut. 

5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang 
telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaiankemampuan dalam proses maupunhasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau 
kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

7. TULISAN YANG WARNA MERAH TIDAK PERLU DIRUBAH KARENA SUDAH SESUAI DENGAN KURIKULUM 
 

 
 
 


