
 

SILABUS 
 

 

I. Mata Kuliah : TAFSIR AYAT AHKAM 

Kode : SYA 012 

Fakultas : Syari’ah 

Program Studi : HKI, PM, HES dan HTN 

Program : S.1 

Bobot : 2 sks 

Sifat  : Wajib 

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini menekankan pada tafsir terhadap ayat-ayat hukum terkait 

dengan ibadah dan pernikahan. Ayat-ayat hukum yang menjadi materi mata 

kuliah ini merupakan ayat-ayat yang menjadi landasan hukum thaharah, shalat, 

puasa, zakat, haji dan umrah, prinsip dan tujuan pernikahan, wanita-wanita yang 

haram dinikahi, nusyuz, syiqaq, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga, 

li’an, sumpah ila’, dan zhihar, thalaq dan ‘iddah, dan nikah campuran.  

Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman 

tentang landasan hukum bidang ibadah dan pernikahan serta mampu memahami 

tafsir terhadap ayat-ayat hukum peribadatan, mulai dari thaharah, shalat, puasa, 

zakat, sampai pada haji dan umrah, dan ayat-ayat hukum pernikahan, mulai dari 

prinsip dan tujuan pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi, nusyuz, 

syiqaq, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga, li’an, sumpah ila’, zhihar, 

thalaq dan ‘iddah, dan nikah campuran. 

 

III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan: 

1. Memiliki pemahaman tentang landasan hukum thaharah, wudhu’, menyentuh 

Al-Qur’an, dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. 

2. Memiliki pemahaman tentang landasan hukum shalat, yang meliputi 

kewajiban shalat, tujuan shalat, waktu shalat, shalat dalam perjalanan, shalat 

jum’at, dan shalat jama’ah. 

3. Memiliki pemahaman tentang landasan hukum berpuasa dan beberapa macam 

puasa. 

4. Memiliki pemahaman tentang landasan hukum zakat, tujuan zakat, dan 

mustahiq. 

5. Memiliki pemahaman tentang landasan hukum haji dan ketentuan-

ketentuannya. 



 

6. Memiliki pengetahuan tentang kehujjahan dan dalil ayat-ayat al-Qur’an yang 

berkaitan dengan pemahaman tentang prinsip pernikahan dan tujuannya. 

7. Memiliki pengetahuan tentang kehujjahan dan dalalah ayat-ayat al-Qur’an 

yang berkaitan dengan: wanita-wanita yang haram dinikahi, nusyuz, syiqaq, 

penyelesaian konflik rumah tangga, li’an, ila’, zhihar, thalaq dan ‘iddah, dan 

nikah campuran. 

 

IV. Topik Inti Materi Perkuliahan 

1. Thaharah 

a. Landasan thaharah (QS: Al-Baqarah: 222 dan QS. Al-Muddatstsir: 1-4) 

b. Wudhu’, mandi jinabah, dan tayammum (QS: Al-Maidah: 6) 

c. Menyentuh Al-Qur’an (QS: Al-Qaqi’ah: 79) 

d. Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram (QS: An-Nisa’: 43) 

2. Shalat 

a. Tujuan shalat (QS: Thaha: 14 dan QS. Al-‘Ankabut: 45) 

b. Waktu shalat (QS: An-Nisa: 103/ QS. Huud: 114/QS. Al-Isra’: 78) 

c.  Shalat dalam perjalanan (QS: An-Nisa’: 101) 

d.  Shalat Jum’at (QS: Al-Jumu’ah: 9) 

3. Puasa 

a. Landasan hukum berpuasa (QS: Al-Baqarah: 183-185 dan 187) 

b. Puasa wajib: puasa Ramadhan (QS: Al-Baqarah: 183-185), dan puasa 

Qadha’ (QS: Al-Baqarah: 183-185). 

4. Zakat 

a. Landasan zakat (QS: Al-Baqarah: 267/ Al-An’am: 141/ At-Taubah: 103) 

b. Mustahiq (QS: At-Taubah: 60)  

5. Haji 

a. Landasan hukum haji (QS: Al-Hajj: 27-28) 

b. Ketentuan ibadah haji (QS: Ali Imran: 97/ QS. Al-Baqarah: 125, 158, 196, 

197, 198, 199, 200/ Al-Maidah: 95-96) 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pada pertemuan pertama dilakukan “kontrak belajar untuk menyepakati 

aturan mainterkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa yang harus 

ditaati selama perkuliahan. 

2. Kegiatan berikutnya adalah pengenalan setiap konsep baru dan ini dapat 

dilakukan dengan alternatif strategi :  

a. Brain Storming, untuk konsep yang utama yang diperkirakan masih 

asing bagi mahasiswa  

b. Concept Map untuk melakukan pemetaan konsep-konsep utama yang 

menjadi bagian dari materi perkuliahan sehingga tergambar suatu 

bangunan materi kuliah yang utuh dengan tujuan yang jelas.  



 

3. Pendalaman materi dilakukan dengan menggunakan alternative strategi :  

a. Information Search  

b. Active Debate  

c. Snow Balling 

d. Discussion 

e. Interactive lecturing 

 

VI. Alternatif Media Pembelajaran 

1. White Board 

2. LCD 

3. Diktat Perkuliahan 

4. Perpustakaan 

 

VII. Evaluasi Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi aspek berikut: 

1. Tugas perkuliahan : 20 % 

2. Ujian Tengah Semester : 30 % 

3. Ujian Akhir Semester : 40 % 

4. Partisipasi Aktif  : 10 % 
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