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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT, dengan izin-Nya penyusunan
Kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) prodi Ilmu al-Qur’an
dan Tafsir (IAT) Institut PTIQ Jakarta periode 2021-2026 telah selesai dikerjakan. Shalawat
serta salam semoga tetap terhaturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para
sahabat beliau.
Kami bersyukur, bahwa KKNI periode 2016-2021 telah selesai diselenggarakan
dengan baik. Pada periode 2021- 2026 ini terdapat beberapa penyempurnaan. Mengacu pada
kurikulum 2016, secara teknis terdapat beberapa penyesuaian kurikulum untuk tahun 2021
ini di antaranya adalah melakukan penyesuaian dengan prosedur KKNI yang dikeluarkan
oleh Kementerian agama terkait SKL dan CPL Jenjang Sarjana (khususnya prodi IAT) yang
diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2018. Selain itu, terdapat pula perubahan
nomor kode baik mata kuliah Institut, Fakultas maupun Prodi. Pada prinsipnya, karena basis
materi kurikulum 2016-2021 ini sudah menggunakan KKNI, maka sebagian besar
kurikulum mata kuliah tidak banyak mengalami perubahan.
Kami berharap semoga sistem KKNI periode 2021-2026 ini dapat berjalan lancar,
adapun beberapa penyempurnaan di masa mendatang, maka kritik, saran dan masukan tetap
kami butuhkan.

Jakarta, 1 Agustus 2021
Ketua Tim penyusun

Dr. Lukman Hakim, MA.

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
Penyusunan kurikulum program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Institut PTIQ, berlandaskan kepada:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsiopnal Dosen dan Angka Kreditnya.
11. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan
Gelar Kesarjanaan.
13. Keputusan Mendiknas No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
14. Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi.
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 353/2004 tentang Pedoman Pengembangan
Kurikulum PTAI.

VISI, MISI DAN TUJUAN
Visi Institut PTIQ:
Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam pengkajian,
pengembangan, dan pengamalan Al-Quran
Misi Institut PTIQ:
1. Mencetak sarjana dan ulama yang ahli Al-Quran
2. Mengkaji

ilmu-ilmu

Al-Quran

sebagai

khazanah

dan

sumbangsih

bagi

pengembangan budaya untuk ketinggian martabat, kemajuan dan kesejahteraan umat
manusia
3. Mengaktualisasikan pesan-pesan Al-Quran dalam upaya menjawab problematika
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Visi Fakultas Ushuluddin:
“Menjadi pusat studi dan pengembangan ilmu Al-Qur’an, Tafsir, ilmu Hadis yang
menghasilkan sarjana-sarjana unggul, kompetitif dan profesional pada tahun 2026.”
Misi Fakultas Ushuluddin:
Untuk mewujudkan visi di atas, Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta menetapkan
misinya, yaitu:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan research based
learning, problem solving based learning dan contextual learning di bidang ilmu AlQuran, tafsir, dan Ilmu hadis.
2. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu Al-Quran, tafsir dan
Ilmu hadis dalam rangka memberikan solusi terhadap problematika umat, serta
merespon perkembangan sains dan teknologi.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Al-Quran (tilawah, tahsin,
dan tahfizh) dan hadis serta aktualisasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis di tengahtengah masyarakat.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang ilmu AlQuran, tafsir, dan Ilmu hadis.

Visi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir:
Menjadi pusat studi dan pengembangan ilmu Al-Quran, tafsir, ilmu tahfizh AlQur’an yang menghasilkan sarjana-sarjana unggul, kompetitif dan profesional pada tahun
2026.
Misi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan Research based
learning, problem solving based learning dan contextual teaching & learning di
bidang ilmu Al-Qur’an dan tafsir.
2. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu Al-Qur’an dan tafsir
dalam rangka memberikan solusi terhadap problematika umat, serta merespon
perkembangan sains dan teknologi
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Al-Qur’an (tilawah,
tahsin, dan tahfizh), serta aktualisasi nilai-nilai Al-Qur’an di tengah-tengah
masyarakat.

Tujuan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
1. Terwujudnya program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang unggul, kompetitif dan
profesional.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional, sosial dan
kepribadian di bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
3. Menghasilkan sarjana yang mampu mengembangkan ilmu Al-Quran, tafsir, dan
tahfizh Al-Quran, serta membumikannya di tengah-tengah masyarakat.
4. Menghasilkan teori, riset, dan karya ilmiah dalam bidang ilmu Al-Quran, tafsir, dan
tahfizh Al-Quran yang bermanfaat bagi umat Islam, bangsa dan negara..

PROFIL LULUSAN

Profil utama lulusan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin
Institut PTIQ adalah sarjana yang berakhlak mulia, mampu membaca Al-Quran dengan
“belain” (benar, lancar, dan indah), memiliki hafalan Al-Quran, sebagai mufassir pemula
yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, berwawasan luas, serta
bersikap moderat dan toleran. Selain itu lulusan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
fakultas Ushuluddin Institut PTIQ dapat menjadi akademisi dan asisten peneliti Al-Qur’an
dan Tafsir yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta
mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika
keislaman, keilmuan dan keahlian.

No

Profil Lulusan

Deskripsi Profil Lulusan

1

Mufasir Pemula

Sarjana agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas
dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas
dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika
keislaman, keilmuan dan keahlian.

2

akademisi dan
asisten peneliti
Al-Qur’an dan
Tafsir

Sarjana agama yang berkepribadian baik, memiliki
kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan
manajerial dan tanggung jawab sebagai akademisi/ahli bidang
Al-Quran dan Tafsir dalam pengembangan ajaran Islam yang
moderat dan toleran dalam masyarakat multi agama.

3

Asisten Peneliti
Al-Qur’an,
Tafsir dan Sosial
Keagamaan

Sarjana agama yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan
pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab
sebagai asisten peneliti bidang Al-Qur’an dan Tafsir yang
berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di
bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan
bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman,
keilmuan dan keahlian

2. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
a. Deskripsi Umum
sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem
pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI
mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai
berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung
perdamian dunia;
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadpa
masyarakat dan lingkungannya;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta
pendapat/temuan original orang lain;
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum sera memiliki semangat untuk mendahulukan
kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
b. Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana dalam KKNI
No.

Unsur Kualifikasi
Kerja
Kemampuan kerja

Deskripsi Generik

Deskripsi Spesifik

Mampu
mengaplikasikan
bidang keahliannya
dan memanfaatkan
ilmu pengetahuan,
teknologi, dan atau
seni
pada
bidangnya dalam
penyelesaian
masalah
serta
mampu beradaptasi
terhadap
situasi
yang dihadapi.

1. Mampu menerapkan teori
dan pemikiran di bidang
ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
dalam
memahami
kandungan ayat Al-Qur’an;
2. Mampu
memanfaatkan
temuan ilmu pengetahuan
modern dan teknologi
informasi
untuk
memperkaya wawasan di
bidang kajian Al-Qur’an
dan Tafsir;
3. Mampu
merumuskan
penyelesaian masalah yang
terkait dengan pemahaman
terhapa isi kandungan ayat
Al-Qur’an
dan
mengkomunikasikan pesan
Al-Qur’an dalam kehidupan
masyarakat beragama;
4. Mampu mengadaptasikan
makna kandungan AlQur’an dan tafsirnya dalam

dinamika sosial, budaya dan
perkembangan IPTEKS.
1. Menguasai konsep dan
teori dalam ilmu-ilmu AlQur’an dan Tafsir serta
ilmu-ilmu lainnya yang
berhubungan
dengan
kajian Al-Qur’an dan
Tafsir baik klasik maupun
modern;
2. Menguasai berbagai ragam
metodologi penafsiran AlQur’an dan corak tafsir
klasik dan modern;
3. Mampu
menyelesaikan
problem di bidang ajian
Al-Qur’an dan Tafsir
berdasarkan prosedur yang
tepat dan benar.

2

Penguasaan
Pengetahuan

Menguasai
konsep
teoritis
bidang
pengetahuan
tertentu
secara
umum dan konsep
teoritis
bagian
khusus
dalam
bidang
pengetahuan
tersebut
secara
mendalam, serta
mampu
memformulasikan
penyelesaian
seara prosedural.

3.

Kemampuan
Manajerial

Mampu
mengambil
keputusan yang
tepat berdasarkan
analisis informasi
dan data dan
mampu
memberikan
petunjuk dalam
memilih berbagai
alternatif solusi
secara mandiri
dan kelompok

1. Mampu
memberikan
alternatif pemecahan yang
bersifat praktis terhadap
persoalan keagamaan yang
terjadi dalam masyarakat
berdasarkan hasil kajian dan
penelitian objektif di bidang
Al-Qur’an dan Tafsir;
2. Mampu
mengambil
keputusan
strategis
berdasarkan pertimbangan
ilmiah dari perspektif ilmu
Al-Qur’an dan Tafsir

4.

Tanggung Jawab
Manajerial

Bertanggung
jawab pada
pekerjaan sendiri
dan dapat diberi
tanggung jawab
atas pencapaian
hasil kerja
organisasi

1. Mampu
mempertanggungjawabkan
secara mandiri hasil kajian
dan penafsiran terhadap
ayat
Al-Qur’an
berdasarkan
kaedah
penafsiran Al-Qur’an;
2. Mampu
diberi
tanggungjawab di bidang
pekerjaannya
dengan
memanfaatkan ilmu-ilmu
Al-Qur’an dan tafsir dalam
rangka pencapaian hasil
kerja individu maupun

kolektif;
3. Mampu
bekerjasama
secara konstruktif dan
kolaboratif
dalam
pencapaian hasil kerja
organisasi dan menghargai
hasil kerjasama tersebut.

3. Capaian Pembelajaran Program Studi
3.a. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai
Lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI)
wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam pengingkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa,
bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta
pendapat atau temuan rasional orang lain;
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosail serta kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan;
7. Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
8. Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan di
masyarakat dan di negara;
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri;
10. Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan di
tempat tugas dan di masyarakat;
11. Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislmaan dalam
kehidupan di masyarakat dan di negara;
12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran,
kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya;
13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berkakhlak mulia, dan teladan bagi
masyarakat;
14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta
berkemampuan adaptasi, fleksibilitas, pengendalian diri, secara baik dan penuh
inisiatif di tempat tugas;
15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan
pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan
status sosial ekonomi;

16. Menunjukkan etos kerja, rasa bangga, percaya diri dan menghargai bidang tugas
penafsiran Al-Qur’an dan pengembangan dalam dinamika kehidupan sosial
keagamaan;
17. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta
berkemampuan adaptasi, fleksibilitas, pengendalian diri secara baik dan penuh
inisiatif di tempat tugas; pekerjaan di bidang penafsiran Al-Qur’an dan
pengembangan dalam dinamika kehidupan sosial keagamaan;
18. Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam bidang
pengembangan keilmuan Al-Qur’an dan penafsirannya dalam dinamika kehidupan
sosial keagamaan.

3.b. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Pengetahuan

Lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI)
wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:
1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan
kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah
secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun
tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia
akademik dan dunia kerja;
4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran
kritis, logis, kreatif, inovatis dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual
untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas
akademik dan non akademik;
5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil ‘alamin;
6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains)
sebagai paradigma keilmuan;
7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang
bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan,
profesional, likal, nasional dan global;
8. Menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Qur’an dan tafsri untuk membaca dan
memahami tafsir Al-Qur’an secara baik dan tepat;
9. Menguasai pengetahuan tentang metodologi penafsiran Al-Qur’an dan beragam
aliran tafsir;
10. Menguasai pengetahuan tentang sejarah Al-Qur’an dan tafsir serta perkembangan
tafsir di nusantara;
11. Menguasai ilmu alat berupa bahasa Arab untuk membaca dan memahami tafsir AlQur’an secara baik dan tepat.

3.c. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan
3.c.1 Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI)
wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pemberlajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab
dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
12. Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif, inovati, berpikir
kritis dan pemecahan masalah dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tuas
di dunia kerja;
13. Mampu membaca Al-Qur’an berdasarkan ilmu qur’at dan ilmu tajwid;
14. Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur’an juz 30 (Juz amma);
15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.

3.c.2 Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Khusus

Lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI)
wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:
1. Mampu mendesain dan mengembangkan syi’ar dan pemahaman kandungan AlQur’an dan tafsirnya berbasis terknologi informasi;
2. Mampu mendesain aplikasi berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
kaitan dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan tafsirnya dalam bentuk digital sesuai dengan
kemajuan teknologi informasi;
3. Mampu membaca Al-Qur’an berdasarkan ketentuan ilmu qira’at dan ilmu tajwid;
4. Mampu menerjemahkan Al-Qur’an berdasarkan kaidah bahasa dan kaidah
penerjemahan;
5. Mampu membaca ragam kitab tafsir Al-Qur’an dari sumber aslinya;
6. Mampu mengkontekstualisasikan makna kandungan Al-Qur’an dan tafsirnya
dengan dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
7. Mampu menyebarluaskan Al-Qur’an dan tafsirnya kepada masyarakat dalam rangka
syi’ar agama di dalam kehidupan sosial keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan.
Kurikulum program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin Institut
PTIQ dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: Mata kuliah umum yang merupakan penciri
nasional dan Institut, mata kuliah utama yang merupakan penciri Fakultas, dan mata kuliah
keahlian yang merupakan penciri Program Studi.

A. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Mata Kuliah Umum
Setiap lulusan Institut PTIQ wajib memiliki kompetensi sebagai berikut:
1. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang ideologi negara, kewarganegaraan,
patriotisme, keindonesiaan, dan keislaman yang rahmatan lil ‘alamin.
2. Memahami cara berpikir yang metodologis, serta mampu menyampaikan
gagasan dengan runtut dan logis .
3. Mampu berkomunikasi dengan bahasa lisan dan tulisan sesuai kaedah
kebahasaan yang baik dan benar.
4. Mengetahui ilmu dasar ke-Ushuluddin-an, yaitu Al-Quran dan hadis.
5. Mampu membaca Al-Quran dengan “belain” (benar, lancar dan indah).
6. Memiliki hafalan Al-Quran
7. Mampu menghasilkan karya ilmiah yang memberikan solusi bagi problematika
masyarakat.
8. Memiliki semangat untuk mengabdi kepada masyarakat.

B. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Mata Kuliah Utama
Setiap lulusan fakultas Ushuluddin wajib memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai dogma Ahlussunnah wal
jamaah.
2. Berakhlak mulia dan tidak menyelewengkan imu pengetahuan dan Agama
untuk kepentingan duniawi.
3. Mengetahui sejarah dan peradaban umat Islam.
4. Memiliki wawasan yang luas terkait penafsiran Al-Quran, baik yang klasik
maupun yang modern/kontemporer.
5. Mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.
6. Mampu menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.
7. Mengetahui diskursus yang berkembang di kalangan orientalis terkait Al-Quran
dan mampu memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan keliru seputar AlQuran.
8. Mampu mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada orang lain baik dalam
lembaga pendidikan formal maupun non formal.
9. Memiliki semangat dan kemampuan untuk membumikan ajaran-ajaran AlQuran dan hadis di tengah masyarakat.
10. Unggul dalam kompetisi yang terkait Al-Quran.
11. Taat beribadah.
12. Mampu menghasilkan karya ilmiah yang baik, relevan, solutif, dan terbebas dari
plagiasi.

C. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Mata Kuliah Keahlian
Setiap lulusan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir wajib memiliki kompetensi
sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mengatahui ragam Qiroat Al-Quran.
Mampu menyajikan penafsiran Al-Quran secara tahilili.
Mampu menyajikan penafsiran Al-Quran secara mawdhui (tematik)
Mengetahui wawasan tentang tafsir-tafsir klasik
Mampu mengintegrasikan tafsir Al-Quran dengan keimuan lain (sains).
Mampu menafsirkan Al-Quran secara tekstual dan kontekstual.
Mengetahui sejarah dan perkembangan mushaf Al-Quran.
Mengetahui sejarah dan perkembangan tafsir di nusantara (Indonesia).
Mampu mengungkap nilai substansif (maqashid) dari ayat-ayat Al-Quran.
Mengetahui metode-metode dan pendekatan kontemporer dalam penafsiran AlQuran.

PROSPEK LULUSAN (LEARNING OUTCOMES)
Setiap lulusan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan memiliki kompetensi
dan kualifikasi yang mendukung pengembangan profesi mereka.
A. Kompetensi dan Kualifiasi Utama:
1. Peneliti Al-Quran
2. Peneliti tafsir
3. Penyuluh Agama (dai dan muballigh)
4. Pengajar (guru) di lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SM dan yang
sederajat) dan non formal (majelis taklim).
B. Kompetensi dan Kualifikasi Pendukung:
1. Imam masjid
2. Qori Al-Quran
3. Penulis buku terkait Al-Quran dan tafsir
4. Penerjemah teks dan literatur berbahasa Arab
5. Pegawai di kementerian Agama
6. Pegawai di lembaga sosial keagamaan.

RUMUSAN KOMPETENSI DAN MATA KULIAH
No
1

2

3

4
5

Rumusan Kompetensi
Sarjana:
Berpikir metodologis dan mengetahui
metodologi yang diperlukan untuk menafsirkan
Al-Quran dan menyajikannya kepada
masyarakat

Berakhlak mulia:
Memiliki sikap, perilaku, peampilan, dan
perbuatan yang menggambarkan sosok muslim
yang taat
Membaca Al-Quran dengan “belain” (benar,
lancar, dan indah):
Mampu membaca Al-Quran dengan benar,
lancar, dan indah, serta memiliki pengetahuan
yang terkait tata cara membaca Al-Quran dan
mushaf Al-Quran

Memiliki hafalan Al-Quran
Mufassir pemula:
Mampu membaca kitab tafsir dan menafsirkan
Al-Quran

Mata Kuliah
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Bahasa Arab
Ilmu Sosial dan Alamiah
Dasar
Ilmu Mantiq (Dasar-dasar
Logika)
Metodologi Penelitian
(Kaedah Penulisan Karya
Ilmiah)
Metode dan Pendekatan
dalam Penafsiran
Metodologi Penelitian
Hadis
Cara Benar Memahami
Hadis
Metode Penulisan Skripsi
Metode Pengajaran AlQuran dan Hadis
Penggunaan IT dalam
Penelitian Tafsir dan Hadis
KKN/PMQ
Skripsi
Ahklak dan Tasawuf
Praktikum Ibadah

SKS
2
4
4
2

Ilmu Tajwid dan Tahsin
Al-Quran
Naghom Al-Quran
Ilmu Qiraat
Ilmu Qiraat Terapan
Rasm Utsmani

2

Gharib Al-Quran
Kajian Mushaf Al-Quran
Tahfizh Al-Quran
Ulumul Quran
Ilmu Tafsir
Kaidah Tafsir

2
2

2
2
2
2
2
2
4
6
2
2

2
4
2
2
2
2
2
16
4
2
2

Dasar-dasar Penerjemahan
Al-Quran dan Hadis
Tafsir Tahlili Juz 1-6
Tafsir Tahlili Juz 7-12
Tafsir Tahlili Juz 13-18
Tafsir Tahlili Juz 19-24
Tafsir Tahlili Juz 25-30
Tafsir Maudhu’i Akidah
Tafsir Maudhu’i Ibadah
Tafsir Maudhu’i Ijtima’i
Tafsir Maudhu’i Ahkam
Tafsir Maudhu’i Tarbawi
Tafsir Maudhu’i Ilmi
Tafsir Muqaran
Studi Naskah Tafsir
Mazahib Tafsir
Pengenalan Kitab Tafsir
Klasik
Pengenalan Kitab Tafsir
Kontemporer
Sabab Nuzul
Balaghah Al-Quran
Mutasyabih Al-Quran
Pengenalan Kitab Tafsir
Nusantara

6

Berwawasan luas:
Memiliki keilmuan yang dibutuhkan untuk
menafsirkan Al-Quran, dan wawasan kekinian
yang ada seputar tafsir Al-Quran

Al-Dakhil fi Tafsir
Tafsir Maqashidi
Ulumul Hadis
Akidah dan Ilmu Kalam
Ushul Fiqh
Kaidah Fiqh
Sirah Nabawiyah
Sejarah dan Peradaban
Islam
Diskursus Kontemporer
dalam Al-Quran dan Hadis

Living Al-Quran dan
Sunnah

7

Moderat dan toleran:

Hermeneutika/ Falsafah
Ta’wil
Civic Education

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Mampu beradaptasi dengan lingkungan
profesinya, serta rasa cinta kepada Agama,
bangsa negara
DESKRIPSI MATA KULIAH
No
1

Kode MK
INS2001

Mata Kuliah
Bahasa Indonesia

SKS
2

2

INS2002

Bahasa Arab 1

2

3

INS2003

Bahasa Inggris 1

2

4

INS2004

Ulumul Quran 1

2

5

INS2005

Ilmu Qiraat 1

2

6

INS2006

Ilmu Tajwid dan
Tahsin Al-Quran

2

Uraian
Mata kuliah ini diberikan untuk mengasah
keterampilan menulis dan sebagai bekal
utama mahasiswa dalam menyusun karya
ilmiah sesuai kaedah kebahasaan yang
baik dan benar
Mata kuliah ini mengajarkan kaedahkaedah kebahasaan berupa Nahwu dan
Sharaf yang diperlukan untuk membaca
teks-teks berbahasa Arab (fahm al-maqru)
utamanya literatur tafsir klasik, dan
kemampuan berkomunikasi verbal berupa
percakapan sehari-hari dan presentasi
dalam lomba tafsir Al-Qura berbahasa
Inggris
Mata kuliah ini memuat pembelajaran
gramatikal dan sistaksis bahasa Inggris
yang diperlukan mahasiswa untuk
membaca teks-teks berbahasa Inggris
(text reading), serta kemampuan
berkomunikasi secara verbal berupa
percakapan sehari-hari dan presentasi
dalam lomba tafsir Al-Quran berbahasa
Inggris
Mata kuliah ini membekali mahasiswa
dengan
keilmuan-keilmaun
yang
dibutuhkan dalam mengkaji Al-Quran
semisal makkiyah-madaniyyah, qasam fi
al-Quran, ‘am wa khash, manthuq wa
mafhum,
jadal,
nasikh
mansukh,
munasabat, dan sebagainya
Mata kuliah ini memberi pengetahuan
dasar
tentang
bacaan
Al-Quran
berdasarkan kaedah-kaedah qira’ah
sab’ah, baik kaedah ushuliyyah maupun
farsy al-huruf
Mata kuliah ini memuat teori-teori tajwid
dan penerapannya agar mahasiswa dapat
membaca Al-Quran dengan benar dan
lancar.

7

INS2007

Naghom Al-Quran

2

8

INS2008

Civic Education

2

9

INS2009

Ilmu Sosial dan
Alamiah Dasar

2

10

INS2010

Tahfizh Al-Quran
1

4

11

INS2011

Bahasa Arab 2

2

12

INS2012

Bahasa Inggris 2

2

13

INS2013

Ulumul Quran 2

2

Mata kuliah ini mengulas secara singkat
tentang pengertian nagham dan sejarah
perkembangannya. Mahasiswa akan
diajarkan teknik vokal suara dan banyak
melakukan praktik membaca Al-Quran
dengan maqam-maqam.
Mata kuliah ini membahas pancasila
sebagai ideologi bangsa dan UUD 1945
sebagai sebuah konstitusi negara dari sisi
filosofis, historis, yuridis, dan etis sebagai
sebuah nilai dasar yang diharapkan bisa
membentuk sikap dan perilaku baik
mahasiswa
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Mata kuliah ini diberikan untuk
membekali mahasiswa dengan teori-teori
sosial, kealaman, dan budaya, sebagai
pelengkap wawasan penalaran.
Mata kuliah ini mewajibkan mahasiswa
memliki hafalan Al-Quran, baik yang
penuh sebanyak 30 juz maupun yang
terbatas yaitu surah-surah pilihan
Mata kuliah ini mengajarkan kaedahkaedah kebahasaan berupa Nahwu dan
Sharaf yang diperlukan untuk membaca
teks-teks berbahasa Arab (fahm al-maqru)
utamanya literatur tafsir klasik, dan
kemampuan berkomunikasi verbal berupa
percakapan sehari-hari dan presentasi
dalam lomba tafsir Al-Qura berbahasa
Inggris
Mata kuliah ini memuat pembelajaran
gramatikal dan sistaksis bahasa Inggris
yang diperlukan mahasiswa untuk
membaca teks-teks berbahasa Inggris
(text reading), serta kemampuan
berkomunikasi secara verbal berupa
percakapan sehari-hari dan presentasi
dalam lomba tafsir Al-Quran berbahasa
Inggris
Mata kuliah ini membekali mahasiswa
dengan
keilmuan-keilmaun
yang
dibutuhkan dalam mengkaji Al-Quran
semisal makkiyah-madaniyyah, qasam fi
al-Quran, ‘am wa khash, manthuq wa
mafhum,
jadal,
nasikh
mansukh,
munasabat, dan sebagainya

14

INS2014

Ilmu Qiraat 2

2

15

INS2015

Ulumul Hadis

2

16

INS2016

Rasm Utsmani

2

17

INS2017

Ushul Fiqh

2

18

INS2018

Ilmu Mantiq
(Dasar-dasar
Logika)

2

19

INS2019

Metodologi
Penelitian (Kaidah
Penulisan Karya
Ilmiah)

2

20

INS2020

Tahfizh Al-Quran
2

4

21

USH2001

Akidah dan Ilmu
Kalam

2

22

USH2002

Ilmu Tafsir

2

Mata kuliah ini memberi pengetahuan
dasar
tentang
bacaan
Al-Quran
berdasarkan kaedah-kaedah qira’ah
sab’ah, baik kaedah ushuliyyah maupun
farsy al-huruf
Mata kuliah ini membekali mahasiswa
tentang terminologi-terminologi yang ada
dalam kajian hadis dan pembagian hadis
menjadi shahih, hasan, dan dhaif.
Mata kuliah ini memaparkan kaedahkadan penulisan mushaf Al-Quran
menurut rasm utsmani
Mata kuliah ini membahas tentang
terminologi semisal ijma’, qiyas,istihsan,
mashalih mursalah, muhkam, rukhshah,
dan taqlid, serta penerapannya dalam
penggalian hukum dari Al-Quran dan
hadis.
Mata kuliah ini mengajarkan cara berpikir
logis, dengan mengenalkan istilah-istilah
yang khas dalam ilmu manthiq seperti
tashawwur,
qadhiyah,
proposisi,
kategoris, silogisme, deduksi, dan
induksi.
Mata kuliah ini mengupas tantang
metodologi penelitian yang kualitatif dan
kuantitatif utamanya yang digunakan
dalam penafsiran teks (ayat Al-Quran dan
hadis) yang akan digunakan oleh
mahasiswa secara aplikatif saat meneliti
dan menyusun karya ilmiah
Mata kuliah ini mewajibkan mahasiswa
memliki hafalan Al-Quran, baik yang
penuh sebanyak 30 juz maupun yang
terbatas yaitu surah-surah pilihan.
Mata kuiah ini mengulas definisi akidah,
unsur-unsur penting dalam akidah
utamanya eskatologi (ghaybiyat), dan
pengenalan atas sekte-sekte dalam Islam
(Ahlusunnah,
Syiah,
Mu’tazilah,
Khawarij, dll) beserta doktrin mereka
Mata kuliah ini membahas perangkatperangkat keilmuan yang dibutuhkan
dalam penafsiran seperti musabata,
makiiyha-madaniyyah, dan ta’wil.

23

USH2003

Kaidah Fiqh

2

24

USH2004

Sirah Nabawiyah

2

25

USH2005

Dasar-dasar
Penerjemahan AlQuran dan Hadis

2

26

USH2006

Penggunaan IT
dalam Penelitian
Tafsir dan Hadis

2

27

USH2007

Metodologi
Penelitian Hadis

2

28

USH2008

Ilmu Qiroat
Terapan

2

29

USH2017

Tahfizh Al-Quran
3

2

30

USH2009

Akhlak dan
Tasawuf

2

31

USH2010

Kaedah Tafsir

2

Mata kuliah ini memuat kaedah-kaedah
yang dibutuhkan dalam isinbath dan
istidlal hukum
Mata kuliah ini membahas sosiografis
Arab saat Rasulullah hidup, ciri fisik dan
sifat-sifat beliau (syamail), kehidupan
keluarga beliau, dan peristiwa besar yang
terjadi di masa beliau.
Mata kuliah ini memaparkan cara dan
teknik dalam penerjemahan teks
berbahasa Arab khususnya Al-Quran dan
Hadis semisal penerjemahan kata
perkata, semantik, dll.
Mata kuliah ini diberikan untuk
membekali mahasiswa dengan teknologi
masa
kini
dalam
membantu
memaksimalkan penggunaan IT dalam
penafsiran. beberapa bahasan dalam
materi ini adalah pemanfaatan HP dan
Laptop dalam penelitian al-Qur’an dan
Hadis, pengenalan maktabah syamila,
penelusuran domain-domain otoritatif
dan sebagainya.
Mata kuliah ini memberikan pengantar
dan gambaran secara umum tentang
bagaimana penelusuran hadis dilakukan
dan kaedah-kaedah yang digunakan
dalam menilai sebuah hadis
Mata kuliah ini memberi pengetahuan
dasar
tentang
bacaan
Al-Quran
berdasarkan kaedah-kaedah qira’ah
sab’ah, baik kaedah ushuliyyah maupun
farsy al-huruf
Mata kuliah ini mewajibkan mahasiswa
memliki hafalan Al-Quran, baik yang
penuh sebanyak 30 juz maupun yang
terbatas yaitu surah-surah pilihan.
Mata kuliah ini mengupas tentang
pengertian akhlak dan tasawuf besreta
ruang lingkup, sifat-sifat mulia yang
perlu dimiliki oleh setiap muslim seperti
syukur, sabar, giat bekerja, qana’ah,
bijaksana, optimis, sert sifat-sifat buruk
yang harus dijauhi seperti malas,
pemarah, dengki, terburu-buru.
Matakuliah ini mengulas kaedah-kaedah
umu yang digunakan dalam penafsiran

32

USH2011

Praktikum Ibadah

2

33

USH2012

Sejarah dan
Peradaban Islam

2

34

USH2013

Living Al-Quran
dan Sunnah

2

35

USH2014

Metode Pengajaran
Al-Quran dan
Hadis

2

36

USH2015

2

37

USH2016

Diskursus
Kontemporer AlQuran dan Hadis
Cara Benar
Memahami Hadis

38

USH2018

Tahfizh Al-Quran
4

2

2

seperti ma’rifah-nakirah, musytarak, dan
sifat-mawshuf.
Mata
kuliah
ini
mengajarkan
pelaksanaan ibadah yang sering
dilalaikan dan tidak diketahui orang,
semisal wudhu bagi orang sakit,
tayammum bagi mereka yang di
kendaraan, shalat gerhana, mengurus
jenazah, khutbah (rukun dan syaratnya)
yang menjadi bagian dari ibadah (shalat
Jumat, Idul Fitri dan Adha, Istisqa).
Mata kuliah ini membahas kondisi yang
dialami umat Islam dimulai pada masa
awal Islam hingga daulah daulah semisal
Umayyah dan Abbasiyah, serta tokohtokoh dan pencapaian-pencapaian yang
dihasilkan.
Mata kuliah ini membahas pengamalan
Al-Quran dan hadis yang terlembagakan
dalam tradisi masyarakat, juga relasi
antara Agama dengan budaya yang bisa
memberikan solusi terhadap konflik
yang terjadi di masyarakat.
Mata kuliah ini membekali mahasiswa
pengetahuan tentang administrasi kelas
(kurikulum, silabus, RPP, KKM, cara
menentukan materi esensial, membuat
evaluasi pembelajaran, dan PTK) dan
metode mengajar active learning dan fun
learning.
Mata kuliah ini membahas wacana kritis
kontemporer
yang
disampaikan
orientalis seputar Al-Quran dan Hadis
Mata kuliah ini membahas cara
memahami hadis yang benar semisal
aspek geografi dalam memahami hadishadis yang secara khusus membahas arah
kiblat bagi orang ang tinggaldi Madinah.
Pembedaan status Nabi Muhammad
sebagai manusia biasa yang mendapat
wahyu juga dibahas, di mana tidak semua
hadis memuat kandungan syariatketika
hal itu terkait kemanusiaan beliau.
Mata kuliah ini mewajibkan mahasiswa
memliki hafalan Al-Quran, baik yang
penuh sebanyak 30 juz maupun yang
terbatas yaitu surah-surah pilihan.

39

IAT2001

Mazahib Tafsir

2

40

IAT2002

Tafsir Tahlili Juz
1-6

2

41

IAT2003

Gharibul Al-Quran

2

42

IAT2004

Tafsir Maudhu’i
Akidah

2

43

IAT2005

Tafsir Maudhu’i
Ibadah

2

44

IAT2006

Pengenalan Kitab
Tafsir Klasik

2

45

IAT2007

Sabab Nuzul

2

46

IAT2008

Studi Naskah
Tafsir

2

47

IAT2009

Tafsir Tahlili Juz
7-12

2

48

USH2029

Tahfizh Al-Quran
5

2

Mata kuliah ini mengajarkan mazhab
dalam penafsiran dengan berdasarkan
tempat (Mekkah, Madinah, dan Iraq),
sekte teologi (Sunni, Syi’i, dan
Mu’tazili), disipilin ilmu (fiqhi, sufi,
ilmi,
falsafi),
ormas
(NU,
Muhammadiyah), dan preferensi sikap
(moderat, fundamental, liberal).
Mata kuliah ini merupakan studi kitab
tafsir klasik. Melalui mata kuliah ini,
mahasiswa akan membaca kitab tafsir
dan menerapkan teori-teori penafsiran
secara tahlili pada juz 1 hingga 5 AlQuran.
Mata kuliah ini mengajarkan bacaanbacaan unik dalam Al-Quran semisal
imalah, isymam, dan tashil.
Mata kuliah ini merupakan praktikum
penafsiran dengan pendekatan tematik.
Ayat-ayat tentang keimanan (ketuhanan,
kenabian, kitab suci agama semitik,
ghaybiyat/ eskatologis, Akhirat, dll)
dikumpulkan lalu dianalisis.
Mata kuliah ini merupakan praktikum
penafsiran dengan pendekatan tematik.
Ayat-ayat tentang ibadah (bersuci,
shalat, infaq, puasa, haji, dll)
dikumpulkan lalu dianalisis.
Mata kuliah ini mengenalkan kitab-kitab
tafsir yang ditulis di masa klasik dengan
mengulas seputar metode, corak,
karakteristik, dan biografi penulisnya.
Mata kuliah ini membahas latar belakang
turunya sebuah ayat Al-Quran.
Mata
kuliah
ini
memberikan
pengetahuan seputar cara membaca,
menerjemahkan, dan menafsirkan AlQuran. Mahasiswa mengkaji relevansi
ayat dengan pendapat mufassir, tema
ayat, penjelasan hadis atas ayat, dst.
Mata kuliah ini merupakan studi kitab
tafsir klasik. Melalui mata kuliah ini,
mahasiswa akan membaca kitab tafsir
dan menerapkan teori-teori penafsiran
secara tahlili pada juz 6 hingga 10 AlQuran.
Mata kuliah ini mewajibkan mahasiswa
memliki hafalan Al-Quran, baik yang

49

USH2010

Metode Penulisan
Skripsi

2

50

IAT2011

Tafsir Tahlili Juz
13-18

2

51

IAT2012

Kajian Mushaf AlQuran

2

52

IAT2013

Tafsir Maudhu’i
Ahkam

2

53

IAT2014

Tafsir Maudhu’i
Ijtimai

2

54

IAT2015

Pengenalan Kitab
Tafsir kontemporer

2

55

IAT2016

Balaghah Al-Quran

2

56

IAT2017

Tafsir Tahlili Juz
19-24

2

57

IAT2030

Tahfizh Al-Quran
6

2

penuh sebanyak 30 juz maupun yang
terbatas yaitu surah-surah pilihan.
Mata kuliah ini mengajarkan sistematika
skripsi, menyusun hipotesis, rumusan
masalah, literatur review, serta hal teknis
terkait penulisan skripsi semisal cara
mengutip dan transliterasi, serta
penjelasan macam dan bahayanya
plagiasi
Mata kuliah ini merupakan studi kitab
tafsir klasik. Melalui mata kuliah ini,
mahasiswa akan membaca kitab tafsir
dan menerapkan teori-teori penafsiran
secara tahlili pada juz 11 hingga 15 AlQuran.
Mata
kuliah
ini
membahas
perkembangan Mushaf Al-Quran secara
kronologis, serta hal-hal terkait penulisan
dan
percetakan
mushaf
seperti
mansukrip, litografi, iluminasi, kertas
mushaf, layout, dan tanda waqaf.
Mata kuliah ini merupakan praktikum
penafsiran dengan pendekatan tematik.
Ayat-ayat tentang hukum (pernikahan,
zina, pencurian, jilbab, dll) dikumpulkan
lalu dianalisis.
Mata kuliah ini merupakan praktikum
penafsiran dengan pendekatan tematik.
Ayat-ayat
tentang
sosial
politik
(kepemimpinan, gender, relasi muslimnon
muslim,
lingkungan,
dll)
dikumpulkan lalu dianalisis.
Mata kuliah ini mengenalkan kitab-kitab
tafsir yang ditulis di masa kontemporer
dengan mengulas seputar metode, corak,
karakteristik, dan biografi penulisnya
Mata kuliah ini membahas sisi susastra
dan keindahan ayat-ayat Al-Quran.
Mata kuliah ini merupakan studi kitab
tafsir klasik. Melalui mata kuliah ini,
mahasiswa akan membaca kitab tafsir
dan menerapkan teori-teori penafsiran
secara tahlili pada juz 21 hingga 25 AlQuran.
Mata kuliah ini mewajibkan mahasiswa
memliki hafalan Al-Quran, baik yang
penuh sebanyak 30 juz maupun yang
terbatas yaitu surah-surah pilihan.

58

IAT2018

Tafsir Tahlili Juz
25-30

2

59

IAT2019

Metode dan
Pendekatan
dalam Penafsiran

2

60

IAT2020

Pengenalan Kita
Tafsir Nusantara

2

61

IAT2021

Tafsir Maudhu'i
Tarbawi

2

62

IAT2022

Tafsir Maudhu'i
Ilmi

2

63

IAT2023

Tafsir Muqaran

2

64

INS2021

KKN/PMQ

4

65

IAT2025

Hermeneutika/
Falsafah Ta’wil

2

66

IAT2026

Mustasybih AlQuran

2

Mata kuliah ini merupakan studi kitab
tafsir klasik. Melalui mata kuliah ini,
mahasiswa akan membaca kitab tafsir
dan menerapkan teori-teori penafsiran
secara tahlili pada juz 25 hingga 30 AlQuran.
Mata kuliah ini mengajarkan metode
dan pendekatan yang ada di luar
korpus keilmuan tafsir, dan
menggunakannya dalam penafsiran
Al-Quran sehingga mahasiswa dapat
menghasilkan tafsir yang baru yang
bukan redudansi dan repetisi.
Beberapa pendekatan semisl sejarah,
kebahasaan, content analysis, dan
sosiologis digunakan dalam
menafsirkan ayat yang biasanya
hanya didekati dengan pendekatan bil
ma’tsur.
Mata kuliah ini membahas tema-tema
yang dikaji dalam literatur tafsir yang
ditulis oleh mufassir nusantara.
Mata kuliah ini merupakan praktikum
penafsiran dengan pendekatan tematik.
Ayat-ayat
tentang
pendidikan
(keutamaan belajar, etika belajar, dll)
dikumpulkan lalu dianalisis.
Mata kuliah ini merupakan praktikum
penafsiran dengan pendekatan tematik.
Ayat-ayat tentang sains (relasi Agamasains, kealaman, binatang, antariksa, dll)
dikumpulkan lalu dianalisis.
Mata kuliah ini merupakan praktikum
penafsiran
dengan
pendekatan
komparasi.
Mata kuliah ini memuat cara atau
langkah-langkah mengajar Al-Qur’an
yang meliputi pembekalan, pelaksanaan
dan penyusunan laporan praktek
mengajar al-Qur’an (PMQ).
Mata kuliah mengenalkan model
penafsiran hermeneutika dimulai dari
definisinya, cara kerjanya, sejarah
perkembangannya, dan kontekstualisasi
ajaran Al-Quran.
Amata kuliah ini membahas hal-hal yang
dibaca dan dimengerti seara keliru oleh
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IAT2027

Tafsir Maqhasidii

2

68

IAT2028

Al-Dakhil fi Tafsir

2

69

INS2022

Skripsi

6

orang awam terkait bacaan Al-Quran dan
tafsirnya.
Mata kuliah ini menjelaskan tujuan
fundamental dan ideal yang ada dalam
ajaran Al-Qura dan hadis, yaitu menjaga
lima kepentingan utama (maqashid
syariah): Agama, akal, nyawa, harta,
keberlangsungan manusia (keturunan).
Mata kuliah ini membahas susupan yang
ada dalam tafsir, utamanya terkait
israiliyat.
Skripsi adalah karya tulis penelitian
mahasiswa yang ditulis dalam rangka
memenuhi tugas akhir perkuliahan di
kampus.

STRUKTUR DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH

A. Mata Kuliah Umum (Penciri Nasional dan Institut)
No

Kode

Mata Kuliah

SKS

1
2

INS2001
INS2002

Bahasa Indonesia
Bahasa Arab 1

2
2

3

INS2003

Bahasa Inggris 1

2

4

INS2004

Ulumul Quran 1

2

5

INS2005

Ilmu Qiraat 1

2

6

INS2006

2

7
8
9

INS2007
INS2008
INS2009

10
11
12
13
14
15
16
17
18

INS2010
INS2011
INS2012
INS2013
INS2014
INS2015
INS2016
INS2017
INS2018

19

INS2019

20
21
22
23
24
25
26

INS2020
USH2017
USH2018
USH2029
IAT2030
INS2021
INS2022

Ilmu Tajwid dan Tahsin AlQuran
Naghom Al-Quran
Civic Education
Ilmu Sosial dan Alamiah
Dasar
Tahfizh Al-Quran 1
Bahasa Arab 2
Bahasa Inggris 2
Ulumul Quran 2
Ilmu Qiraat 2
Ulumul Hadis
Rasm Utsmani
Ushul Fiqh
Ilmu Mantiq (Dasar-dasar
Logika)
Metodologi Penelitian
(Kaidah Penulisan Karya
Ilmiah)
Tahfizh Al-Quran 2
Tahfizh Al-Quran 3
Tahfizh Al-Quran 4
Tahfizh Al-Quran 5
Tahfizh Al-Quran 6
KKN/PMQ
Skripsi
Jumlah SKS

Semester
l

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
4
6
62 SKS

ll

lll

IV

V

VI

VII

VIII

B. Mata Kuliah Utama (Penciri Fakultas)
No

Kode

1
2
3
4
5

USH2001
USH2002
USH2003
USH2004
USH2005

6

USH2006

7

USH2007

8
9
10
11
12

USH2008
USH2009
USH2010
USH2011
USH2012

13

USH2013

14

USH2014

15

USH2015

16

USH2016

Mata Kuliah
Akidah dan Ilmu Kalam
Ilmu Tafsir
Kaidah Fiqh
Sirah Nabawiyah
Dasar-dasar Penerjemahan
Al-Quran dan Hadis
Penggunaan IT dalam
Penelitian Tafsir dan Hadis
Metodologi Penelitian
Hadis
Ilmu Qiraat Terapan
Akhlak dan Tasawuf
Kaedah Tafsir
Praktikum Ibadah
Sejarah dan Peradaban
Islam
Living Al-Quran dan
Sunnah
Metode Pengajaran AlQuran dan Hadis
Diskursus Kontemporer AlQuran dan Hadis
Cara Benar Memahami
Hadis
Jumlah SKS

SKS

Semester
l

ll

lll

L

ll

lll

lV

V

Vl

Vll

Vlll

Semester
l
V V
V
l

V
ll

Vll
l

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32 SKS

C. Mata Kuliah Keahlian (Penciri Prodi)
No

Kode

1
2
3
4
5
6

IAT2001
IAT2002
IAT2003
IAT2004
IAT2005
IAT2006

7
8
9
10
11

IAT2007
IAT2008
IAT2009
IAT2010
IAT2011

Mata Kuliah

Mazahib Tafsir
Tafsir Tahlili Juz 1-6
Gharibul Al-Quran
Tafsir Maudhu’i Akidah
Tafsir Maudhu’i Ibadah
Pengenalan Kitab Tafsir
Klasik
Sabab Nuzul
Studi Naskah Tafsir
Tafsir Tahlili Juz 7-12
Metode Penulisan Skripsi
Tafsir Tahlili Juz 13-18

SKS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

12
13
14
15

IAT2012
IAT2013
IAT2014
IAT2015

16
17
18
19

IAT2016
IAT2017
IAT2018
IAT2019

20

IAT2020

21
22
23
24

IAT2021
IAT2022
IAT2023
IAT2025

25
26
27

IAT2026
IAT2027
IAT2028

Kajian Mushaf Al-Quran
Tafsir Maudhu’i Ahkam
Tafsir Maudhu’i Ijtimai
Pengenalan Kitab Tafsir
kontemporer
Balaghah Al-Quran
Tafsir Tahlili Juz 19-24
Tafsir Tahlili Juz 25-30
Metode dan
Pendekatan
dalam Penafsiran

2

Pengenalan Kita Tafsir
Nusantara
Tafsir Maudhu'i Tarbawi
Tafsir Maudhu'i Ilmi
Tafsir Muqaran
Hermeneutika/ Falsafah
Ta’wil
Mustasyabih Al-Quran
Tafsir Maqhasidii
Al-Dakhil fi Tafsir
Jumlah SKS

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
54 SKS

Keterangan:
1. Jumlah SKS yang diambil setiap mahasiswa adalah 148

SISTEM PEMBELAJARAN

Setiap mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan baik, dan melaksanakan tugas
yang diberikan dalam perkuliahan. Berikut ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam
pembelajaran di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin Institut PTIQ
Jakarta:
1. Perkuliahan dipimpin oleh seorang dosen.
2. Jumlah pertemuan persemester adalah 16, dengan perincian pertemuan pertama
membahas dan menyepakati kontrak kuliah dan deskripsi mata kuliah, tengah
semester dan akhir dilaksanakana evaluasi (UTS dan UAS).
3. Mahasiswa mengikuti setidaknya 75% sesi perkuliahan (12 pertemuan).
4. Kehadiran dan keaktifan dalam perkuliahan menjadi salah satu aspek penilaian
(indeks prestasi).
5. Satu pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot SKS 2 adalah 90 menit.
6. Mahasiswa mendapatkan gambaran materi perkuliahan persesinya dengan disertai
penjelasan sumber-sumber yang harus dibaca dan dirujuk.
7. Dosen diharapkan membuat modul dan handout untuk dijadikan pegangan oleh
mahasiswa.
8. Perkuliahan diselenggarakan dengan metode dan pendekatan yang bervariasi
dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahassiswa untuk bertanya
dan menyatakan pendapat.
9. Materi disampaikan secara integratif dan interkonektif dengan keilmuan lainnya,
diarahkan untuk memberikan solusi terhadap problematika masyarakat, aktualisasi
dengan kebutuhan kekinian.
10. Mahasiswa menerima tugas terstruktur, utamanya penyusunan dan presentasi
makalah.
11. Makalah yang dipresentasikan diperbaiki dan direvisi dengan memasukkan hal-hal
baru yang ada dalam diskusi.
12. Di akhir semester, makalah dibukukan (diterbitkan terbatas) dengan diedit dan
diberi kata pengantar oleh dosen pengampu mata kuliah.
13. Penilaian akhir perkuliahan diserahkan ke prodi paling lambat dua pekan setelah
pelaksanaan UAS dan diinput ke pangkalan data perguruan tinggi.

