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II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah  Qawaid Fiqhiyyah dalam konteks ranah ilmu keislaman 

termasuk ilmu dasar yang diposisikan sebagai ilmu alat yaitu kerangka 

metodologis untuk merumuskan dan menemukan  hukum Islam (Fiqh). 

Problematika hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat 

semakin hari semakin kompleks seiring dengan majunya peradaban 

manusia. Problematika hukum yang hadir di tengah masyarakat dalam 

kenyataanya membutuhkan jawaban hukum, khususnya masalah-masalah 

hukum kontemporer yang secara normatif-tekstual tidak dijelaskan status 

hukumnya. Posisi penting mata kuliah Qawaid Fiqhiyyah  adalah 

merupakan kelanjutan dari Ushul Fiqh  untuk membekali mahasiswa dalam 

menjawab masalah hukum dengan mendasarkan pada basis argumentasi 

rasional, metodologis dan sesuai dengan landasan syari'at dengan 

pendekatan kebahasaan (qawaid al-Lughawiyah). Penguasaan ilmu ushul 

fiqh oleh mahasiswa akan menjadi dasar pengembangan pemikiran hukum 

Islam khususnya bagi pengembangan mata kuliah ilmu fiqh. 

 

 

III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi ( Target Hasil Belajar ) 

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pendekatan istimbath hukum 

melalui pendekatan maknawiah berupa qowa’id fiqhiyah. 

2. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang kaedah-kaedah yang muttafaq 

alih dan yang mukhtalaf fih. 



3. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan kaedah-kaedah 

fiqhiyah dalam memecahkan masalah-masalah baru dalam bagian fiqih. 

 

IV. Topik Inti Pembelajaran 

1. Pengantar 

a. Pengertian Qowa’id Fiqhiyah. 

b. Hubungan antara qowa’id fiqhiyah dengan qowa’id ushuliyah 

c. Tujuan dan faedah mempelajari qowa’idul fiqhiyah 

d. Ruang lingkup pembahasan qowa’id fiqhiyah. 

e. Kedudukan qowa’id fiqhiyah dalam konteks istinbath hukum. 

2. Sejarah Perkembangan Qowa’id Fiqhiyah. 

a. Sejarah dan perkembangan qowa’id fiqhiyah dan para tokohnya. 

b. Sumber-sumber Qowa’id Fiqhiyah 

c. Faktor-faktor yang mendorong penyelesaian qowa’id fiqhiyah 

d. Pembagian Qowa’id Fiqhiyah 

3. Lima kaidah pokok qowa’id fiqhiyah sumber dan cabangnya. 

4. Beberapa qowa’id fiqhiyah yang muttafaq alaih 

5. Beberapa qowa’id fiqhiyah yang mukhtalaf fih 

6. Qowa’id Fiqhiyah berkaitan dengan penyelesaian masalah yang 

dihadapi. 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pertemuan pertama “kontrak belajar” untuk menyepakati rambu-rambu 

yang harus ditaati selama perkuliahan. 

2. Kegiatan pengenalan setiap konsep baru, dapat dilakukan dengan 

alternatif strategi : 

a. “Brain Storming” untuk konsep yang diperkirakan tidak asing bagi 

mahasiswa. 

b. “Dynamic Lecturing” /ceramah dinamis, yaitu ceramah yang 

diselingi Tanya jawab, untuk materi yang diperkirakan sama sekali 

baru bagi mahasiswa. 

c. “Concept Map” yang dilanjutkan dengan “advance organizer-nya”. 

d. “Synergetic Teaching”, yaitu mensinergikan dua model 

pembelajaran yang berbeda dalam membahas materi yang sama 

3. Pendalaman/perluasan pemahaman materi dilakukan dengan 

menggunakan alternatif strategi : 

a. Information Search, dengan menunjukan alternatif sumber 

informasinya. 

b. Active Debate, untuk materi yang mengandung multi-varians. 

4. Untuk melakukan revive dapat digunakan alternatif strategi : 



a. Sort Card 

b. Everyone is teacher here 

5. Untuk mengembangkan ketrampilan dilakukan praktek aplikasi teori 

atau konsep, seperti; mencari beberapa contoh “inovasi”, “inovasi dalam 

berbagai komponen kurikulum”, mengembangkan kurikulum, baik 

mikro maupun makro, dan yang sejenisnya. 

 

VI. Alternatif  Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. LCD 

3. Foto copy bahan/materi pilihan 

4. Ruangan Kelas 

5. Perpustakaan 

 

VII. Alternative Evaluasi Pembelajaran 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa 

digunakan evaluasi porto folio. Disamping itu, untuk menilai proses ini 

juga dilakukan penilaian terhadap; kehadiran mahasiswa dalam 

perkuliahan, dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan. 

2. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan Tes atau Ujiam Tengah 

Semester, Ujian Akhir Semester, dan penulaian terhadap “Tugas 

Utama”, yaitu tugas yang kemampuan untuk melaksanakannya 

diasumsikan merupakan akumulasi dari kompetensi yang ditargetkan, 

dimana “Tugas Utama” ini adalah tugas selain tugas-tugaas yang 

tercakup dalam porto folio. 
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