
  

SILABUS 
 

I. Mata kuliah : STUDI NASKAH FIKIH KLASIK 

Kode   : PM 021 

Fakultas  : Syariah  

Program Studi   : Perbandingan Mazhab 

Program  : S. 1 

Bobot   : 2 Sks 

Sifat   : Pilihan  

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

1. Mata kuliah Studi Naskah Fikih Klasik mengkaji kitab fikih klasik Bidayat al-

Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid karya Ibnu Rusyd. Kitab ini merupakan karya 

fenomenal dalam perbandingan mazhab. Di dalamya, penulis tidak hanya menyebut 

pendapat mazhab Maliki yang menjadi mazhab beliau saja tetapi juga tiga mazhab 

yang lain, bahkan terkadang beliau juga menyertakan pendapat Dhahiriyah, al-Auza’i, 

Ibnu Rahawaih dan lainnya.    

2. Di antara kelebihan kitab tersebut, penulis membahas secara komprehensif semua bab 

fikih di dalamnya, mulai dari al-Thaharah sampai al-Aqdiyah dengan menyertakan 

pembahasan mayoritas masalah-masalah terkait, dengan penyajian yang begitu bagus 

dan apik; singkat tapi padat.   

 

III.  Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

Mahasiswa mampu membaca dan memahami teks-teks yang ada dalam kitab 

Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat  al-Muqtasid dengan baik dan benar.   

 

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran 

1. Kitab al-Wudhu 

2. Kitab al-Ghusl 

3. Kitab al-Tayammum 

4. Kitab al-Thaharah min al-Najs 

5. Kitab al-Shalat 

6. Kitab al-Shalat al-Tsani 

7. Kitab al-Zakat 

8. Kitab al-Shiyam 

9. Kitab al-Haj 

10. Kitab al-Nikah 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pada pertemuan pertama dilakukan “kontrak belajar”untuk menyepakati aturan main 

terkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa yang harus ditaati bersama selama 

perkuliahan. 



  

2. Kegiatan berikutnya adalah pendalaman terhadap konsep-konsep atau tema-tema 

yang berkenaan dengan kajian pokok matakuliah ini. Adapun strategi yang dapat 

dilakukan antara lain dengan: 

a. Active debate 

b. Everyone is a teacher here 

c. Information search. 

3. Tugas: Setiap mahasiswa diberi tugas individual untuk mengkaji kitab sesuai dengan 

pokok bahasan  kemudian di kelas dilakukan praktik pembacaan dan memahami 

kitab tersebut. 

4. Diskusi kelompok: Mahasiswa mendiskusikan hasil tugas individu bersama anggota 

kelompoknya [strategi every one is teacher here]. 

5. Diskusi kelas: Mahasiswa membahas bersama tentang hasil pembacaan berikut 

konteks nahwu sharafnya dan memahaminya.  

 

VI. Alternative Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Foto Copy Bahan  

4. Ruang Kelas 

5. Perpustakaan  

 

VII. Evaluasi Pembelajaran 

a. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa digunakan evaluasi 

Porto folio. Di samping itu juga di gunakan dua aspek penilaian yaitu keaktifan 

mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam keseluruhan proses 

perkuliahan. 

b. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan tes yaitu  Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Di samping itu juga terdapat komponen 

penilaian lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi 

perkuliahan yaitu Tugas Terstruktur. Penilaian akhir merupakan penggabungan dari 

skor yang diperoleh dengan pembobotan sebagai berikut: 

a. Tugas   : 20 % 

b. Partisipasi Kelas : 10 % 

c. UTS   : 25 % 

d. UAS   : 45 % 
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