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COURSE LEARNING OUTCOMES 

(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

: Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menafsirkan ayat-ayat tarbawi 

dari Al-Quran yang diperjelas dengan hadits tarbawi, serta dapat mengambil isi kependidikannya. 

 

 

 

PERTE

MUAN 

KE- 

KEMAMPUAN AKHIR 

YANG DIHARAPKAN 

(KOMPETENSI) 

Bahan Kajian 
Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Pembelajaran 
Pengalaman  Belajar 

KRITERIA PENILAIAN 

(INDIKATOR) 

BOBOT 

NILAI 

(%) 

 

1 

Mahasiswa/wi memahami tata 

cara perkuliasan, tema 

pembelajaran, dan unsur-unsur 

penilaian dalam perkuliahan 

atau tatap muka 

Kontrak pembelajaran 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

-  Kehadiran dan usulan-usulan 5 

2 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan mendefinisikan 

Tarbiyah dalam Al-Qur’an baik 

secara bahasa dan secara istilah. 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami isi kandungan ayat-

ayat tarbiyah 

Mahasiswa/wi mampu menarik 

kesimpulan kandungan ayat-

ayat yang didiskusikan. 

Pengertian Tarbiyah dalam 

Al-Qur’an : 

a.Tafsir ayat ke 2 surat Al-

Fatihah 

b.Tafsir ayat ke 24 surat al-Isra 

c.Tafsir ayat ke 16 surat al-

Syu'ara 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

Komunikatif dalam 

penyampaian 

 

10 

3 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan 

Pengertian Ta'lim dalam Al-

Qur’an,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

Pengertian Ta'lim dalam Al-

Qur’an: 
a Tafsir ayat ke 31 surat al-

Baqarah 

b Tafsir ayat ke 2 ,4 surat al-

Rahman 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi dan komunikatif 

dalam penyampaian 

 

10 



kandungan ayat-ayat tentang 

ta’lim 

Mahasiswa/wi mampu 

membedakan tafsir ayat-ayat 

tarbiyah dan ayat-ayat ta’lim 

c.Tafsir ayat ke 66 surat Al-

Kahfi 

 

4 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan 

Pengertian Tadris dalam Al-

Qur’an,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

tadris 

Mahasiswa/wi mampu 

membedakan antara tafsir ayat-

ayat tarbiyah,  ayat-ayat 

ta’lim,dan ayat-ayat Tadris 

Pengertian Tadris dalam Al-

Qur’an: 

a Tafsir ayat ke 105, 165 surat 

al-An'am 

b.Tafsir ayat ke 169 surat al-

'Araf 

c Tafsir ayat ke 37 surat al-

Qalamd Tafsir ayat ke 44 

surat Saba. 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi dan komunikatif 

dalam penyampaian 

  

 

10 

5 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan 

hakekat ilmu dalam Al-Qur’an,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

hakekat ilmu  

Mahasiswa/wi mampu 

menjelaskan dan menerapkan 

kandungan ayat-ayat tentang 

prinsip belajar  

Hakekat ilmu dalam Al-

Qur’an :   
a. Tafsir ayat ke 11 surat al-

Mujadalah 

b.Tafsir ayat ke 114 surat 

Thaha 

c. Tafsir ayat ke 15 surat al-

Namal 

d. Tafsir ayat ke 14 surat al-

Qashash 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi dan komunikatif 

dalam penyampaian 

 

 

10 

6 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan 

Tujuan Pendidikan dalam Al-

Qur’an,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

Tujuan Pendidikan. 

Mahasiswa/wi mampu menarik 

Tujuan Pendidikan dalam Al-

Qur’an : 
a Tafsir ayat ke 122 surat al-

Taubat. 

b.Tafsir ayat ke 90,91 surat al-

Nahl 

c.Tafsir ayat ke 28 surat Saba 

d Tafsir ayat ke 56,58 surat al-

Dariyate.Tafsir ayat ke 29 

Ceramah dan 

diskusi 
50x3 

Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 



kesimpulan kandungan ayat-

ayat tentang tujuan pendidikan 

surat Shaad 

7 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan 

Kewajiban belajar dalam Al-

Qur’an,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

Kewajiban belajar dan mencari 

ilmu. 

Mahasiswa/wi mampu menarik 

kesimpulan kandungan ayat-

ayat tentang wajbnya belajar. 

Kewajiban belajar dalam Al-

Qur’an:  
a Tafsir ayat ke 1-5 surat al-

'Alaq. 

b.Tafsirayat ke 122 surat al-

Taubat  

c.Tafsir ayat ke 20 surat al-

Muzammil 

d.Tafsir ayat ke 24 surat 

Muhamad 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kualitas soal dan jawaban 

mahasiswa. 

10 

8 UTS       

9 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan 

Kewajiban mengajar dalam Al-

Qur’an,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

Kewajiban mengajar dan 

memanfaatkan ilmunya. 

Mahasiswa/wi mampu menarik 

kesimpulan kandungan ayat-

ayat tentang wajibnya mengajar 

dan memanfaatkan ilmunya. 

Kewajiban mengajar dalam 

Al-Qur’an 
a. Tafsir ayat ke 1-7 surat al-

Mudatsir 

b. Tafsir ayat ke 214 surat al-

Syu'ara 

c. Tafsir ayat ke 79, 104 surat 

Ali Imran 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

- Pembuatan makalah, 

diskusi dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

10 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan 

Potensi belajar dalam Al-

Qur’an,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

kekuatan belajar. 

Potensi belajar dalam Al-

Qur’an 
a. Tafsir ayat ke 78 surat al-Nahl 

b. Tafsir ayat ke 30 surat al-Rum 

c.Tafsir ayat ke 46 surat al-Haj 

d.Tafsir ayat ke 7-9 surat al-

Sajdah 

Cveramah & 

diskusi 
50x3 

- Pembuatan makalah, 

diskusi dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

11 Mahasiswa/wi mampu Motivasi belajar dalam Al- Ceramah & 50x3 - Pembuatan makalah, Kelengkapan dan kebenaran 10 



memahami dan menjelaskan 

Motivasi belajar dalam Al-

Qur’an,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

Motivasi belajar. 

Qur’an 
a. Tafsir ayat ke 50, 160 surat 

al-An'am 

b. Tafsir ayat ke 9 surat al-

Zumar 

c. Tafsir ayat ke 11 surat al-

Mujadalah 

d.Tafsir ayat ke 39 surat al-Isra 

diskusi diskusi dan presentasi penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

12 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan mendefinisikan 

Pendidik dan Peserta didik 

dalam Al-Qur’an,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

Pendidik dan Peserta didik 

Pendidik dan Peserta didik 

dalam Al-Qur’an 
a. Tafsir ayat ke 60-82 surat al-

Kahfi 

b. Tafsir ayat ke 286 surat al-

Baqarah 

c. Tafsir ayat ke 159 surat Ali 

Imran 

d. Tafsir ayat ke 11 surat al-

Hujurah 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

- Pembuatan makalah, 

diskusi dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

13 

Mahasiswa/wi diharapkan bisa 

mengetahui bahan-bahan 

pengajaran menurut ayat-ayat 

Al-Qur’an 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

bahan-bahan pengajaran 

Bahan Pengajaran dalam Al-

Quran 
a. Tafsir ayat ke 12-19 surat 

Luqman 

b. Tafsir ayat ke 2 surat al-

Jum'ah 

c. Tafsir ayat ke 59 surat al-

Nisa’ 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

- Pembuatan makalah, 

diskusi dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

14 

Mahasiswa/wi diharapkan bisa 

mengetahui dan menjelaskan 

macam-macam metode  

pegajaran dalam Al-Qur’an 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

metode  pegajaran dalam Al-

Qur’an 

Metode Pengajaran dalam 

Al-Qur’an: 
a. Tafsir ayat ke 164 surat Ali 

Imran 

b. Tafsir ayat ke 1-3 surat al-

Haqah 

c. Tafsir ayat ke 13 surat al-

Rahman 

d. Tafsir ayat ke 68-69 surat al-

Waqi'ah 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

- Pembuatan makalah, 

diskusi dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 



15 

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan mendefinisikan 

Instrumen Pengajaran,  

Mahasiswa/wi mampu 

memahami dan menjelaskan isi 

kandungan ayat-ayat tentang 

Instrumen Pengajaran 

Instrumen Pengajaran dalam 

Al-Qur’an: 

a. Tafsir ayat ke 74-83 surat al-

An'am 

b. Tafsir ayat ke 2 surat al-Ra'du 

c. Tafsir ayat ke 18-20 surat al-

Ghasyiah 

Ceramah & 

diskusi 
50x3 

- Pembuatan makalah, 

diskusi dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

16 UAS       
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