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KATA PENGANTAR

Bismillahirrah ̣manirrah ̣īm

Puji syukur al-ḥamdulillah kehadlirat Allah Swt., yang menciptakan, mengatur dan menguasai 
seluruh makhluk di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat 
dan ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad 
Saw., beserta keluarganya yang telah membimbing manusia untuk meniti jalan lurus menuju 
kejayaan dan kemuliaan.
 Fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian 
dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, dan ditujukan untuk berkembangnya 
kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama 
yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk merespons beragam kebutuhan masyarakat modern, seluruh elemen dan komponen 
bangsa harus menyiapkan generasi masa depan yang tangguh melalui beragam ikhtiar 
komprehensif. Hal ini dilakukan agar seluruh potensi generasi dapat tumbuh kembang menjadi 
hamba Allah yang dengan karakteristik beragama secara baik, memiliki cita rasa religiusitas, 
mampu memancarkan kedamaian dalam totalitas kehidupannya. Aktivitas beragama bukan 
hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga 
aktivitas yang tidak tampak yang terjadi dalam diri seseorang dalam beragam dimensinya.

Sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional, agama Islam harus diajarkan dan diamalkan 
dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin terciptanya kehidupan yang damai dan 
tenteram. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di Madrasah, 
ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikemas menjadi beberapa mata pelajaran 
yang secara linear akan dipelajari menurut jenjangnya.

Pengemasan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan Madrasah 
dikelompokkan sebagai berikut; diajarkan mulai jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya, serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
meliputi; a) Al-Qur’an-Hadis b) Akidah Akhlak c) Fikih d) Sejarah Kebudayaan Islam. Pada 
jenjang Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata 
pelajaran yaitu: a) Tafsir-Ilmu Tafsir b) Hadis-Ilmu Hadis c) Fikih-Ushul Fikih d) Ilmu Kalam 
dan e) Akhlak. Untuk mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan 
keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan 
Bahasa Arab.
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Sebagai panduan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah, Kementerian Agama 
RI telah menyiapkan model Silabus Pembelajaran PAI di Madrasah dan menerbitkan Buku 
Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru. Kehadiran buku bagi siswa ataupun guru menjadi 
kebutuhan pokok dalam menerapkan Kurikulum 2013 di Madrasah.

Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, mālā yatimmu al-wājibu illā bihī fahuwa wājibun, (suatu 
kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka 
hal lain tersebut menjadi wajib). Atau menurut kaidah Ushul Fikih lainnya, yaitu al-amru bi 
asy-syai’i amrun bi wasāilihī (perintah untuk melakukan sesuatu berarti juga perintah untuk 
menyediakan sarananya).

Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyedikan sarana 
pendukungnya, salah satu diantaranya Buku Ajar. Karena itu, Buku Pedoman Guru dan Buku 
Pegangan Siswa ini disusun dengan Pendekatan Saintifik, yang terangkum dalam proses 
mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Keberadaan Buku Ajar dalam penerapan Kurikulum 2013 di Madrasah menjadi sangat 
penting dan menentukan, karena dengan Buku Ajar, siswa ataupun guru dapat menggali nilai-
nilai secara mandiri, mencari dan menemukan inspirasi, aspirasi, motivasi, atau bahkan dengan 
buku akan dapat menumbuhkan semangat berinovasi dan berkreasi yang bermanfaat bagi masa 
depan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan cetakan pertama, tentu masih terdapat 
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu sangat terbuka untuk terus-menerus dilakukan 
perbaikan dan penyempurnaan. Kami berharap kepada berbagai pihak untuk memberikan 
saran, masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa yang 
akan datang.

Atas perhatian, kepedulian, kontribusi, bantuan dan budi baik dari semua pihak yang 
terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku-buku ini, kami mengucapkan terima kasih. 
Jazākumullah Khairan Kaśīran.

Jakarta, 02 April 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nur Syam
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

No Arab Latin No Arab Latin

1 ا a 16 ط t ̣

2 ب b 17 ظ z 

3 ت t 18 ع ‘

4 ث sׂ 19 غ g

5 ج j 20 ف f

6 ح h 21 ق q

7 خ kh 22 ك k

8 د d 23 ل l

9 ذ zׂ 24 م m

10 ر r 25 ن n

11 ز z 26 و w

12 س s 27 ه  h

13 ش sy 28 ء ‘

14 ص s  29 ي y

15 ض d 
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2.  VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

_____ َ____ a َكتََب Kataba

------- ِ------- i ُسئَِل Suila

------- ُ------- u يَْذَهُب Yazhabu

b. Vokal Rangkap (Diftong)

ا ـَ ــ َكيَْف Kaifa

ــــي َحْوَل Haula

c. Vokal Panjang (Mad)

ا ـَ ــ ā قال Qāla

ــــي ı̄ قيل Qı̄la

ــو ū يقول Yaqulū

3.  TA’ MARBUTAH

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan 

adalah “ t “.
2. Ta’ marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan 

“ h ”.
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A. Kompetensi Inti (KI)  .....................................................................................................  131
B. Kompetensi Dasar (KD)  ................................................................................................  131
C. Indikator Pencapaian  .....................................................................................................  132
D. Tujuan Pembelajaran (TP ...............................................................................................  132
E. Materi Pokok  .................................................................................................................  133
F. Proses Pembelajaran .......................................................................................................  135
G. Penilaian  ........................................................................................................................  141
H. Pengayaan ......................................................................................................................  141
I. Remedial ........................................................................................................................  141
J. Interaksi Guru Dengan Orang Tua  ................................................................................  141

DAFTAR PUSTAKA  .........................................................................................................  144



Tafsir-Ilmu Tafsir Kurikulum 2013 xi

PETUNJUK UMUM
A. Maksud dan Tujuan Mata Pelajaran Tafsir-Ilmu tafsir

1. Pengertian

Tafsir-Ilmu tafsir merupakan ilmu pengetahuan dalam agama Islam yang mengkaji 
kebenaran al-Qur`an yang merupakan dalil ajaran Islam. Mata pelajaran Tafsir-Ilmu 
Tafsir termasuk mata pelajaran kelompok C (peminatan) pada Madrasah Aliyah (MA) 
Program Keagamaan.

2. Tujuan

Mata pelajaran Tafsir-Ilmu Tafsir di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan  
sebagai mata pelajaran peminatan bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap al-Qur’an.

b. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an sebagai 
pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan.

c. Meningkatkan  pemahaman  dan  pengamalan  isi  kandungan  al- Qur’an yang dilandasi 
oleh dasar-dasar keilmuan tentang al-Qur’an.

d. Meningkatkan kemampuan, pemahaman,    penghayatan    dan pengalaman peserta didik 
tentang tafsir dan Ilmu tafsir, sehingga dapat membekali mereka dalam menafsirkan 
ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar.

e. Meningkatkan pengamalan peserta didik terhadap isi kandungan al-Qur’an dengan 
penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, serta sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada 
jenjang yang lebih tinggi.

3.   Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran Tafsir - Ilmu Tafsir di Madrasah Aliyah Peminatan 
Ilmu-Ilmu Keagamaan Kelas X sebagai mata pelajaran peminatan terdiri  dari: I Tafsir 
dan Ilmu Tafsir.  Bidang Ilmu Tafsir meliputi:
a. Pengertian tafsir dan Ilmu tafsir
b. Sejarah penafsiran al-Qur’an sejak masa Nabi Saw, sahabat, tabi’in, hingga masa 

tadwin.
c. Asbābun nuzūl dan fungsinya dalam penafsiran al-Qur’an

d. Munasābah dan fungsinya dalam penafsiran al-Qur’an

e. nāsikhul al-Qur’an dan fungsinya dalam penafsiran al-Qur’an

f. Qirā’at al-Qur’an.

g. Kaidah-kaidah dalam menafsirkan al-Qur’an

h. Bentuk penafsiran al-Qur’an; Tafsir bil ma’ṡur dan Tafsir bir Ra’yi

i. Metode tafsir al-Qur’an ; Ijmāli (global), Taḥlili (analitis), muqarīn (perbandingan), 
dan mauḍū’i (tematik)
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B. Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Aliyah 
diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Madrasah Aliyah

dimensi Kualifikasi Aliyah

Sikap

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap   orang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
serta dampak fenomena dan kejadian.

Keterampilan
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 
ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 
sekolah secara mandiri.

C. Struktur KI dan KD Mapel Tafsir-Ilmu tafsir

Mata pelajaran Tafsir-Ilmu tafsir Kelas X memiliki 4 (empat) Kompetensi Inti (KI) yang 
dijabarkan dalam 39 Kompetensi Dasar (KD). Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar 
itu adalah:

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya

1.1.  Meyakini kebenaran al-Qur’an yang harus 
diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-
hari.

1.2.  Menghayati Tafsir, takwil, terjemah dan Ilmu 
Tafsir.

1.3.  Menghayati sejarah penafsiran al-Qur’an pada 
periode Nabi  Muhammad  Saw..  Sahabat, 
Tabi’in  dan  periode pembukuan tafsir (tadwīn)

1.4.  Menyakini nilai-nilai Asbāb nuzūl al-Qur’an
1.5.  Menyadari   pentingnya   nilai-nilai   munasābah 

dalam menafsirkan al-Qur’an
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, 
gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan pro-
aktif) dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia.

2.1. Memiliki sikap sebagaimana yang terkandung 
dalam al- Qur`an

2.2.  Memiliki sikap sebagaimana seorang mufassir 
pada masa nabi Muhammad Saw.. sahabat, 
tabi’in, dan masa tadwīn dalam menafsirkan  
al-Qur’an

2.3.  Meneladani  adab  dan  syarat  seorang  
mufassir  dalam menafsirkan al-Qur’an dengan 
memperhatikan Asbābun nuzūl al-Qur’an.

2.4.  Meneladani adab dan syarat seorang mufassir  
dalam menafsirkan al-Qur’an dengan      
memperhatikan munasābah al-Qur’an.

3. Memahami, menerapkan dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah.

3.1.  Memahami pengertian al-Qur’an
3.2.  Memahami pengertian Ilmu tafsir, tafsir, 

takwil dan terjemah al-Qur’an.
3.3.  Mengetahui  sejarah  tafsir  pada  periode  

Nabi Muhammad Saw.. dan sahabat, tabi’in,  
dan periode pembukuan (tadwīn).

3.4.  Memahami asbābun nuzūl dalam menafsirkan 
al-Qur’an.

3.5.  Memahami  munasabah  dalam  menafsirkan  
al- Qur’an.

4.  Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan.

4.1.  Mendeskripsikan pengertian al-Qur’an
4.2.  Menunjukkan contoh Ilmu tafsir, tafsir, ta'wīl 

dan terjemah  al-Qur’an.
4.3.  Menceritakan sejarah penafsiran al-Qur’an 

pada periode Nabi Muhammad Saw., Sahabat, 
Tabi’in dan Tadwīn.

4.4.  Menunjukkan  contoh  beberapa  asbabun  
nuzul dalam menafsirkan al-Qur’an.

4.5.  Menunjukkan contoh munasabah dalam 
menafsirkan al-Qur’an.
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KELAS X SEMESTER GENAP

Kompetensi Inti Kompetensi dasar

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya

1.1. Menghayati hikmah nāsikh dan mānsukh 
al Qur’an.

1.2. Menghayati nilai-nilai Qirā’āt  al-Qur’an.
1.3. Menyadari nilai-nilai kaidah tafsir dalam 

menafsirkan al-Qur’an
1.4. Menghayati nilai-nilai metode tafsir  

al-Qur’an bil ma’ṡūr dan tafsir al-Qur’an bir 
Ra’yī.

1.5.  Menghayati hikmah corak tafsir al-Qur’an; 
Taḥlīlī (analitis), mauḍū’i (tematik), Ijmālī 
(global) dan muqarin  (perbandingan)

3. Mengembangkan perilaku (jujur, 
disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan 
bangsa dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia

3.1. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir 
dalam menafsirkan al-Qur’an dengan 
memperhatikan nāsikh al Qur’an

3.2. Meneladani adab dan syarat seorang  
mufassir dalam menafsirkan al-Qur’an       
dengan memperhatikan qira’at al-Qur’an.

3.3. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir 
dalam menafsirkan al-Qur’an dengan 
memperhatikan Kaidah-Kaidah Penafsiran 
dalam memahami al- Qur’an.

3.4. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir 
dalam menafsirkan al-Qur’an dengan 
memperhatikan metode penafsiran  
al-Qur’an bil ma’ṡūr dan bir Ra’yī.

3.5. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir 
dalam menafsirkan al-Qur’an dengan 
memperhatikan corak tafsir AlQur’an;   
tafsir al-Qur’an; Taḥlīlī (analitis), mauḍū’i 
(tematik), Ijmālī (global) dan muqarin  
(perbandingan)
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Kompetensi Inti Kompetensi dasar

4. Memahami, menerapkan dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait fenomena
dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah.

4.1.  Memahami naskhul al Qur’an dalam 
menafsirkan al-Qur’an.

4.2.  Memahami qira’at al-Qur’an dalam 
menafsirkan al-Qur’an.

4.3.  Memahami kaidah-kaidah dalam  
menafsirkan al-Qur’an; jama’, mufrad, 
mudzakar, mu’annaṡ, ḍamir, nakirah, 
ma’rifah, sual wal jawab.

4.4.  Memahami metode tafsir al-Qur’an bil 
ma’ṡūr  dan bir Ra’yī serta mengenal 
contoh-contohnya.

4.5.  Memahami corak tafsir AlQur’an;    
taḥlīlī(analitis), mauḍū’i (tematik), Ijmālī 
(global) dan muqarin   (perbandingan)

5.   Mengolah, menalar, dan menyaji
dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan.

5.1. Menunjukkan contoh naskhul Qur’an   
dalam menafsirkan al-Qur’an.

5.2. Menunjukkan contoh qira’at al-Qur’an  
yang sahih.

5.3.  Menunjukkan contoh kaidah dalam 
menafsirkan al-Qur’an.

5.4. Menunjukkan contoh kitab tafsir yang 
menggunakan metode bil ma’ṡūr dan bi  
al-Ra’yī.

5.5. Menunjukkan contoh kitab tafsir bercorak 
al-Qur’an;   taḥlīlī (analitis), maudū’i 
(tematik), Ijmālī (global) dan muqarin  
(perbandingan)

Kompetensi Dasar (KD) Tafsir-Ilmu tafsir diorganisasikan ke dalam empat Kompetensi Inti 
(KI). KI 1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Allah Swt. KI 2 berkaitandengan karakter diri 
dan sikap sosial. KI 3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI 4 
berisi KD tentang penyajian pengetahuan dan ketrampilan.

KI 1, KI 2 dan KI 3 tidak diajarkan secara langsung (direct teaching) tetapi dikembangkan dan 
ditumbuhkan melalui proses pembelajaran secara tidak langsung (indirect teaching) pada setiap 
materi pokok yang ada pada KI 3.

Ilmu tafsir kelas X semester gasal yang berorientasi pada 19 KD dan semester genap yang 
berorientasi pada 20 KD tersebut dipetakan sebagaimana berikut:
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I. Semester Ganjil

BAB Kompetensi Inti Kompetensi dasar

Bab 1
Mengenal al-Qur’an KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.1., KD. 2.1, 3.1, dan KD.4.1.

Bab II
Tafsir, ta’wil, terjemah 

dan lmu tafsir,
4KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.2., KD. 3.2., dan KD. 4.2.

Bab III
Sejarah Penafsiran  

al-Qur`an
KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.3., KD. 2.2., KD. 3.3., dan KD. 4.3.

Bab IV
Asbābun Nuzūl

KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.4., KD. 2.3., KD. 3.4., dan KD. 4.4.

Bab V
Munāsabah

KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.5., KD. 2.4., KD. 3.5., dan KD. 4.5.

II. Semester Genap

BAB Kompetensi Inti Kompetensi dasar

Bab 1
Nāsikh dan mānsukh

KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.1., KD. 2.1., KD. 3.1., dan KD. 4.1

Bab 2
Qirā`āt

KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.2., KD., 2.2., 3.2., KD., 3.2., dan KD. 4.2.

Bab 3
Kaidah Penafsiran 

al- Qur`an
KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.3., KD. 2.3., KD. 3.3., KD.4.3.

Bab 4
Tafsir bi al-Ma`tsur 
dan Tafsir bir Ra`yi

KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.4., KD. 2.4., KD. 3.4., KD. 4.4.

Bab 5
Metode Tafsir Taḥlīlī, 

Mauḍū’i, Ijmālī, 
Muqarin

KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 KD. 1.5., KD. 2.5., KD. 3.5., dan KD 4.5
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D. Strategi dan Model Pembelajaran Umum

1. Pengembangan Indikator

Penguasaan KD diperoleh dari proses pembelajaran dan pengembangan pengalaman 
belajar atas dasar indikator yang telah dirumuskan dari setiap KD, terutama KD-KD 
penjabaran dari KI 3. KD-KD darri KI  3 Mata Pelajaran Tafsir-Ilmu tafsir kelas X dapat 
dikembangkan menjadi indikator ketercapaian kompetensi sebagai berikut:

Semester Gasal:

Kompetensi Inti Kompetensi dasar Indikator

3. Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
(mendengar, 
melihat, 
membaca) 
dan menanya 
berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan 
Tuhan dan 
kegiatannya, 
dan benda-
benda yang 
dijumpainya di 
rumah dan di 
Madrasah.

3.1. Memahami 
pengertian  
al- Qur’an

1. Menjelaskan Pengertian al-Qur`an
2. Mengidentifikasi Kandungan  

al-Qur`an
3. Mengidentifikasi Bukti Keaslian  

al-Qur`an
4. Mengidentifikasi Bukti Kebenaran  

al-Qur`an

3.2. Memahami 
pengertian Ilmu 
tafsir, tafsir, 
takwil dan 
terjemah  
al-Qur’an.

1. Menjelaskan Pengertian Tafsir
2. Menjelaskan Pengertian Ta'wīl
3. Menjelaskan Pengertian Terjemah
4. Mengidentifikasi Macam-Macam 

Terjemah
5. Menjelaskan Syarat-syarat 

Penerjemahan
6. Menjelaskan Pengertian Ilmu tafsir
7. Menjelaskan Manfaat Ilmu tafsir
8.  Mengidentifikasi Perbedaan Tafsir 

Dengan Terjemah
9.  Mengidentifikasi Perbedaan Tafsir 

Dengan Ta'wīl
10.Mengidentifikasi Perbedaan Ilmu tafsir 

Dengan Tafsir

3.3. Mengetahui 
sejarah 
tafsir pada 
periode Nabi 
Muhammad 
Saw. dan 
sahabat, tabi’in, 
dan periode 
pembukuan 
(tadwīn).

1. Menjelaskan Penafsiran al-Qur`an 
pada masa Nabi Saw..

2. Mengidentifikasi Karakteristik 
Penafsiran Pada Masa Nabi

3. Menjelaskan Penafsiran al-Qur`an 
pada masa Sahabat

4. Mengidentifikasi Karakteristik 
Penafsiran Pada Masa Sahabat

5. Menjelaskan Penafsiran al-Qur`an 
Pada Masa Tābi’īn

6. Mengidentifikasi Karakteristik 
Penafsiran Pada Masa Tābi’īn
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Kompetensi Inti Kompetensi dasar Indikator

7. Menjelaskan Penafsiran al-Qur`an 
Pada Masa Tadwīn (Pembukuan) 
Kitab Tafsir

8. Mengidentifikasi Karakteristik 
Penafsiran Pada Masa Tadwīn

3.4. Memahami 
Asbābun 
nuzūl dalam 
menafsirkan  
al-Qur’an.

1. Menjelaskan Pengertian Asbābun nuzūl
2.  Mengidentifikasi    Faedah     

Mengetahui Asbābun nuzūl
3. Mengidentifikasi Sikap Para Mufassir 

Terhadap Riwayat Asbābun nuzūl
4.  Mengidentifikasi  Susunan  atau  

Bentuk Redaksi Asbābun nuzūl

3.5. Memahami 
munasabah 
dalam 
menafsirkan  
al- Qur’an.

1. Menjelaskan Pengertian Munāsabah
2. Mengidentifikasi Bentuk-Bentuk 

Munāsabah
3. Mendemonstrasikan contoh munāsabah

Semester Genap:

Kompetensi Inti Kompetensi dasar Indikator

3.  Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
(mendengar, 
melihat, 
membaca) 
dan menanya 
berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, 
dan benda-benda 
yang dijumpainya 
di rumah dan di 
Madrasah.

3.1. Memahami 
naskhul al Qur’an 
dalam menafsirkan 
al-Qur’an.

1.  Menjelaskan Pengertian Nasakh
2.  Mengidentifikasi Macam-macam 

Nasakh
3.  Menjelaskan Bentuk-bentuk 

Nasakh dalam al-Qur`an
4.  Mengidentifikasi Ciri-ciri  Naṣ 

yang  tidak dapat di-nasakh
5. Mengidentifikasi Syarat Naṣ-naṣ 

yang dapat di-nasakh

3.2. Memahami qira’at 
al-Qur’an dalam 
menafsirkan al- 
Qur’an.

1.  Menjelaskan Pengertian Qirā’āt
2.  Mengidentifikasi Penyebaran ilmu 

Qirā’āt
3.  Mengidentifikasi  Macam-macam 

Qirā’āt dari segi kuantitas
4.  Mengidentifikasi  Macam-macam 

Qirā’āt dari segi kualitas
5.  Menjelaskan Tolak ukur diterimanya 

Qirā’āt



Tafsir-Ilmu Tafsir Kurikulum 2013 xix

Kompetensi Inti Kompetensi dasar Indikator

6.   Menjelaskan  Pengaruh  Qirā’āt  
Terhadap  Penetapan Hukum

7.   Menjelaskan  Faidah  Beraneka  
Ragamnya Qirā’āt Yang Saḥīḥ

3.3. Memahami kaidah-
kaidah dalam 
menafsirkan  
al-Qur’an; jama’, 
mufrad, mudzakar, 
mu’annaṡ, ḍamir, 
nakirah, ma’rifah, 
sual wal jawab.

1. Menjelaskan macam-macam       
kaidah penafsiran

2. Menjelaskan   fungsi-fungsi   dari   
macam-macam kaidah penafsiran

3. Mencontohkan  fungsi-fungsi  dari  
macam-macam kaidah penafsiran

3.4. Memahami metode 
tafsir al-Qur’an 
bil ma’ṡūr dan 
bir Ra’yī serta 
mengenal contoh- 
contohnya.

1.  Menjelaskan Pengertian Tafsīr bil 
Ma’ṡūr

2.  Mengidentifikasi   Klasifikasi    
Tafsīr bil Ma’ṡūr

3.  Mengidentifikasi Macam dan Bentuk 
Tafsīr bil Ma’ṡūr

4.  Menjelaskan Hubungan   dan   
Kedudukan Israiliyat dalam Tafsīr 
bil Ma’ṡūr

5.  Menjelaskan Pengertian Tafsīr bir 
Ra’yi

6.  Mengidentifikasi Klasifikasi Tafsīr 
bir Ra’yi

7.  Mengidentifikasi Kitab-kitab yang 
tergolong Tafsīr bil Ma’ṡūr.dan 
Tafsir bir Ra’yi.

Di samping penjelasan beberapa indikator tersebut yang perlu diingat oleh Pendidik 
adalah KD-KD yang terkait dengan KI pertama dan KI kedua yang harus dijadikan 
perspektif dalam pembelajaran Tafsir- Ilmu tafsir. Atau dapat dikatakan KD-KD itu 
sebagai bahan untuk pengembangan  nilai  dan  pendidikan  karakter.  Selanjutnya  KD-
KD yang merupakan penjabaran KI ke-4 terkait dengan pengembangan keterampilan 
dan unjuk kerja bagi peserta didik. Untuk mata pelajaran Tafsir-Ilmu tafsir dapat 
dikembangkan kegiatan-kegiatan observasi, menulis, diskusi, mempresentasikan sejarah, 
teori   mempraktikkan penafsiran dan lain-lain.
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1. Pengalaman Belajar.

Melalui proses pembelajaran, diharapkan indikator-indikator yang telah dirumuskan 
di atas dapat tercapai. Tercapainya indikatorindikator itu berarti tercapai pula KD-KD 
yang telah ditetapkan pada struktur kurikulum pada mata pelajaran Tafsir-Ilmu tafsir. 
Oleh karena itu dalam kaitan pencapaian indikator, Pendidik perlu juga mengingat 
pengalaman belajar yang secara umum diperoleh oleh peserta didik sebagaimana 
dirumuskan dalam KI dan KD. Beberapa pengalaman belajar itu terkait dengan:

a. Pengembangan Ranah Afeksi (Sikap dan Karakter)

Ranah afeksi dikembangkan dalam bentuk, pemberian contoh, ceramah motivasi, 
dan pemberian tugas-tugas (learning task): menerima, menjalankan, menghargai, 
menilai diri, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.

b. Pengembangan Ranah Kognitif ( Pengetahuan)

Ranah pengatahuan atau kognitif dikembangankan dalam proses pembelajaran 
dan pemberian tugas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis dan 
mengevaluasi.

c. Pengembangan Ranah Keterampilan ( Skill)

Ranah keterampilan dikembangkan dalam proses pembelajaran dan pemberian 
tugas (learning task): mengamati, menanya,mencoba, mengolah, menyaji, dan 
mencipta.

Proses pembelajaran secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan:

a.   Kegiatan Pendahuluan

Setiap melaksanakan kegiatan pendahuluan, pendidik selalu melaksanakan 
kegiatan:

1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses  
pembelajaran;

2) memberi motivasi belajar peserta didik  secara kontekstual sesuai manfaat 
dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 
contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional;

3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; 
dan

5) menyampaikan  cakupan  materi  dan  penjelasan  uraian  kegiatan sesuai  
dengan silabus.

b. Kegiatan Inti Pembelajaran

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, 
media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik 
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peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau  tematik 
terpadu  dan/atau saintifik dan/ atau (inkuiri) dan penyingkapan (discovery) 
dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 
(project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan 
jenjang pendidikan.

1) Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih 
adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, 
menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran 
berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik  untuk 
melakuan aktivitas tersebut.

2) Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik 
aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki   perbedaan   dan   
kesamaan   dengan   aktivitas   belajar dalam domain keterampilan. Untuk 
memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik  sangat 
disarankan  untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/ inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan 
karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan 
menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 
pemecahan masalah (project based learning).

3) Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 
menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata 
pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik 
untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan 
keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan 
modus belajar berbasis penyingkapan   ataupun   penelitian   (discovery/
inquiry   learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 
pemecahan masalah (project based learning).

c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, pendidik  bersama peserta didik  baik secara individual 
maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;

2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
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3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok; dan

4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya.

2. Model dan Skenario Pembelajaran

Paradigma  belajar  bagi  peserta  didik  menurut  jiwa  kurikulum 2013 adalah 
peserta didik aktif mencari bukan lagi peserta didik menerima. Oleh karena itu, 
pembelajaran harus dikembangkanmenjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, dan 
kreatif. Indonesia sebenarnya sudah lama dikembangkan pendekatan pembelajaranyang 
dikenal dengan Paikem. Pendekatan ini tampaknya sangatrelevan dengan kemauan 
model pembelajaran untuk mendukungpelaksanakan Kurikulum 2013. Begitu juga 
pembelajaran SejarahIndonesia sangat cocok  dengan  pendekatan  Paikem.  Paikem  
adalah  singkatan  dari prinsip pembelajaran: Pembelajaran Aktif, Inovatif,Kreatif, 
Efektif dan Menyenangkan.

a. Aktif,   maksudnya   Pendidik   berusaha   menciptakan   suasana sedemikian rupa 
agar peserta didik aktif melakukan serta mencari pengetahuan dan pengalamannya 
sendiri

b. Inovatif,   pembelajaran   harus   dikembangkan   sesuai   dengan kebutuhan yang 
ada, tidak monoton. Pendidik selalu mencari model yang kontekstual yang dapat 
menarik peserta didik.

c. Kreatif, agak mirip dengan inovatif, Pendidik harus mengembangkan kegiatan belajar 
yang beragam, menciptakan pembelajaran baru yang penuh tantangan,pembelajaran 
berbasis masalah sehingga mendorong peserta didik untuk merumuskan masalah 
dan cara pemecahannya.

d. Efektif, Pendidik harus secara tepat memilih model dan metode pembelajaran sesuai 
dengan tujuan, materi dan situasi sehingga tujuan dapat tercapai dan bermakna bagi 
peserta didik.

e. Menyenangkan, Pendidik harus berusaha dan menciptakan proses pembelajaran 
Sejarah Indonesia itu menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Apabila suasana 
menyenangkan maka peserta didik akan memperhatikan pembelajaran yang sedang 
berlangsung. Pembelajaran PAIKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang 
terjadi selama proses pembelajaran di kelas. Pada saat yang sama, gambaran tersebut 
menunjukkan kemampuan yang perlu  dikuasai guru untuk menciptakan keadaan 
tersebut. Berikut adalah tabel beberapa contoh kegiatan KBM dan kemampuan 
guru yang bersesuaian.
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Kemampuan Guru kegiatan Pembelajaran

Guru merancang dan 
mengelola kegiatan 
pembelajaran
yang mendorong 
peserta didik untuk 
berperan aktif dalam 
pembelajaran

Guru melaksanakan KBM dalam kegiatan yang beragam, 
misalnya:
a.  Mencari informasi 
b.  Diskusi kelompok
c.  Memecahkan masalah 
d.  Menulis laporan/ essay
e.  Berkunjung keluar kelas

Guru   menggunakan 
alat bantu dan sumber 
yang beragam.

Sesuai materi pembelajaran, guru menggunakan, misalnya:
a.  Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri 
b.  Gambar
c.  Multi Media 
d.  Studi kasus
e.  Nara sumber 
f.  Lingkungan

Guru memberi 
kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
mengembangkan 
keterampilan

Memberi kesempatan atau tugas kepada peserta didik 
untuk:
a.  Melakukan percobaan, pengamatan, atau wawancara
b.  Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya sendiri 
c.  Menarik kesimpulan
d.  Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri.
e.  Menulis laporan hasil karya dengan kata-kata sendiri.

Guru memberi kesem- 
patan kepada peserta didik 
untuk mengungkapkan 
gagasannya sendiri secara 
lisan atau tulisan

Melalui:
a.  Diskusi
b.  Lebih banyak pertanyaan terbuka 
c.  Karya tulis

Guru menyesuaikan  
bahan dan kegiatan 
belajar dengan 
kemampuan peserta 
didik

a.  Peserta  didik  dikelompokkan  sesuai  dengan  
kemampuan  (untuk kegiatan tertentu)

b.  Bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan 
kelompok tersebut. 

c.  Peserta didik diberi tugas perbaikan atau pengayaan.

Guru mengaitkan 
pembelajaran dengan 
pengalaman peserta 
didik sehari-hari.

a. Peserta  didik  menceritakan  atau  memanfaatkan  
pengalamannya sendiri.

b. Peserta didik menerapkan hal yang dipelajari dalam 
kegiatan sehari- hari

Menilai Pembelajaran 
dan kemajuan belajar 
peserta didik secara  
terus-menerus

a.  Guru memantau kegiatan dan kerja peserta didik 
b.  Guru memberikan umpan balik.
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3. Penilaian Hasil dan Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik 
(authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, prilaku peserta didik   
dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, dan hasil belajar secara utuh. 
Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, 
gaya, dan perolehan belajar peserta didik  atau bahkan mampu menghasilkan dampak 
instruksional (instructional effect) dan dampak pengiring (instructional effect) dari 
pembelajaran.

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh pendidik   untuk merencanakan 
program perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. 
Selain itu,   hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki 
proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses 
pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, 
observasi, catatan anekdot, dan refleksi. Sedangkan  penilaian yang mengacu pada 
hasil pembelajaran dilakukan setiap selesai pembelajaran satu kompetensi dasar.

a. Prinsip dan Pendekatan Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1). Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar penilaian dan tidak dipengaruhi 
faktor subjektivitas penilai.

2). Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu 
dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan.

4). Ekonomis, berarti penilaian yang dilakukan efisien dan efektif dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan  pelaporannya.

5). Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 
keputusan dapat diakses oleh semua pihak.

6). Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak 
internal madrasah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.

7). Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan pendidik.

b. Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian

1). Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan 
untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah 
ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi 
mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.
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2). Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.

a) Penilaian kompetensi sikap

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, 
penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik 
dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan 
penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating 
scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

- Observasi  merupakan  teknik  penilaian  yang  dilakukan  secara 
berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 
maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi  yang  
berisi sejumlah  indikator  perilaku  peserta didik yang diamati langsung 
oleh pendidik saat proses pembelajaran.

- Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta 
didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 
konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar 
penilaian diri yang berisi ceklis aspek kepribadian.

- Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara 
meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian 
kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 
antarpeserta didik yang berisi cheklis tentang aspek yang dinilai.

- Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 
informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 
yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

b) Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai peserta didik 
melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Sebelum melaksanakan penilaian 
kompetensi pengetahuan, pendidik telah menyiapkan instrumen penilaian 
yang meliputi;

1) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar 
salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman 
penskoran.

2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada 
peserta didik berserta pedoman penskoranya.

3) Instrumen  penugasan  berupa  pekerjaan  rumah  dan/atau  projek yang 
dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik 
tugas yang akan dikerjakan peserta didik.
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c) Penilaian Kompetensi Keterampilan

Untuk mengetahui kompetensi keterampilan, seorang pendidik harus 
menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian 
yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu 
dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen 
yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 
dilengkapi rubrik.

Adapun  penjelasan  masing-masing  instrument  penilaian keterampilan yaitu;

- Tes  praktik  adalah  penilaian  yang  menuntut  respon  berupa keterampilan 
melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.

- Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan 
perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan 
dalam waktu tertentu.

- Penilaian  portofolio  adalah  penilaian  yang  dilakukan  dengan cara menilai 
kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat 
reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/
atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut 
dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta 
didik terhadap lingkungannya.

Instrumen  penilaian  kompetensi  keterampilan  harus  memenuhi persyaratan 
berikut yaitu:

a) substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai;

b) konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk 
instrumen yang digunakan; dan

c) penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta didik.
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, perhatikan penahapan berikut ini:

1. Bacalah  bagian  pendahuluan  untuk  memahami  konsep  utuh  mata pelajaran Ilmu 
tafsir-Ilmu tafsir, kompetensi inti, kompetensi dasar dalam kerangka kurikulum 
2013.

2. Tiap  bab  terdiri  atas:  kompetensi  inti,  kompetensi  dasar,  tujuan pembelajaran, 
proses pembelajaran, penilaian, remedial, pengayaan dan interaksi guru dengan 
orang tua.

3. Penomoran kompetensi inti dan kompetensi dasar tidak berurutan, hal itu 
menyesuaikan dengan tahap pencapaian kompetensi dasar.

4. Guru  mendorong  peserta  didik  untuk  memperhatikan  kolom-kolom pada buku 
pelajaran peserta didik sehingga menjadi fokus perhatian peserta didik.

Kolom-kolom di buku peserta didik tersebut adalah sebagai berikut:

- Mari Merenung:memberikan gambaran umum yang mengantarkan peserta 
didik menuju materi yang akan dibahas

- Mari  Mengamati:  untuk  menguatkan  peserta  didik  agar  dapat mewujudkan 
pengetahuan ke dalam prilaku sehari-hari.

- Mari   Menanyakan:   untuk   memotifasi   peserta   didik   untuk menghubungkan 
antara materi dengan pengalaman pribadinya.

- Ayo Memahami: untuk menggali pengetahuan melalui sumber-sumber baik 
berupa buku teks, guru, diskusi dengan teman, dan lain-lain.

- Pendalaman Karakter: merenungkan hasil belajar peserta didik dan 
membandingkannya dengan pengalaman pribadi peserta didik.

- Mari berdiskusi: untuk mendorong peserta didik menyampaikan ide-idenya 
yang berkaitan dengan materi.

- Ayo Berlatih: untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi yang 
dibahas

- Tugas:  untuk  membiasakan  peserta  didik  dalam  mengamalkan pengetahuannya 
dalam kehidupan sehari-hari.
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5. Dalam proses pembelajaran ada dua tahapan yaitu:

- Tahap persiapan berisi tentang upaya guru dalam mengkondisikan dan melatih 
peserta didik dalam membiasakan nilai-nilai yang baik, selain itu juga guru 
menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan model-
model pembelajaran secara teknis yang akan diterapkan dalam membahas materi.

- Tahap pelaksanaan tercantum satu contoh model pembelajaran

6. Contoh-contoh model penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, serta tugas 
peserta didik yang dapat dikembangkan oleh guru.

Dalam pelaksanaannya guru sangat mungkin untuk melakukan pengembangan yang 
disesuaikan dengan potensi peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan.
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Semester I

MENGENAL AL-QUR’AN

A. Kompetensi Inti

1. Mengembangkan  perilaku  (jujur,  disiplin,  tanggungjawab,  peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

2. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.1. Meyakini kebenaran al-Qur`an yang harus diterima dan diamalkan dalam kehidupan 
sehari-hari.

2.1. Memiliki sikap sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur`an.
3.1. Memahami pengertian al-Qur`an.
4.1. Menyajikan contoh pengertian Al-Qur’an dari salah seorang ulama’



Buku Guru Kelas  X  MA2

C. Indikator Ketercapaian dan Tujuan Belajar

Indikator Ketercapaian Tujuan Belajar

1. Menjelaskan Pengertian al-Qur`an
2.  Mengidentifikasi Kandungan al-Qur`an
3. Mengidentifikasi Bukti Keaslian  

al-Qur`an
4. Mengidentifikasi Bukti Kebenaran  

al-Qur`an

Setelah merenung, mengamati, 
menanya, memahami, menyimpulkan, dan 
mengkomunikasikan:
1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian 

al-Qur`an
2. Pesertadidikdapatmendeskripsikan 

pengertian al-Qur`an
3. Peserta didik dapat menjelaskan kandungan 

al-Qur`an
4. Peserta didik dapat menjelaskan bukti 

keaslian (keotentikan)  
al- Qur`an

5. Peserta didik dapat menjelaskan bukti 
kebenaran al-Qur`an

D. Materi Esensi

1. Pengertian al-Qur`an dari segi etimologi. Beberapa ulama mempunyai pandangan yang 

berbeda: Pertama, cara membacanya apakah memakai hamzah  اَلُقْرآُن)  atau  tidak  (اَلُقَرُن)  
dan  kedua,  apakah  al-Qur`an  itu musytāq ataukah kata bukan.

2. Para ulama yang mengatakan bahwa cara melafalkan al-Qur`an tidak dengan menggunakan 
hamzah pun terpecah dalam dua kelompok.

a. Sebagian  diantara  mereka,  di   antaranya adalah  Al-Asy’āri mengatakan bahwa kata 

al-Qur`an diambil dari kata kerja qa-ra-na (قََرَن) yang berarti (menyertakan) karena 
al-Qur`an menyertakan ayat, surat dan huruf-huruf.

b. Al-Farrā’   menjelaskan  bahwa  kata  al-Qur`an  dari  kata  dasar qarā’in  (قََرئُِن) yang 
artinya adalah tanda atau penguat karena al- Qur’an terdiri dari ayat-ayat yang saling 
menguatkan dan terdapat kemiripan antara ayat satu dengan ayat yang lain.

3. Pendapat  lainnya  mengatakan  bahwa  al-Qur`an  merupakan  nama personal (al-‘ālam 
as-syakhsyi), bukan merupakan derivasi (musytāq)

4. al-Qur`an merupakan kitab yang keasliannya dijamin oleh Allah, dan ia adalah kitab yang 
selalu dipelihara sebagaimana difirmankan dalam QS. al-Ḥijr [15]: 9.

5. Abdurrazāq Nawfal, dalam al-Ῑjāz al-’Adady li al-Qur’ān al-Karīm mengemukakan 
beberapa contoh tentang bukti kebenaran al-Qur`an dengan memaparkan keseimbangan-
keseimbangan dalam al-Qur`an:
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a. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya.

b. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya/makna yang dikandungnya.

c. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada 
akibatnya.

d. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya, dan lain-lain.

6. Beberapa bukti kebenaran al-Qur’an yang lain adalah:
a. Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan gaib. 
b. Berdasarkan Isyarat-isyarat ilmiah.

E. Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  tentang seputar al-Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

2. Kegiatan inti ( 30 menit)

No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

1 ► Meminta peserta didik untuk mencermati gambar

Mari 
mengamati

2 ■ Meminta peserta didik untuk mencermati gambar

3 ■ Menyampaikan hasil pengamatan keseluruhan 
gambar

4 ► Memberikan penjelasan tambahan dan penguatan 
hasil

5 ►

Menstimulasi peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan- pertanyaan sederhana (Berdasarkan 
“mari merenung” dan “mari mengamati”) agar 
termotivasi untuk belajar

Mari menanya
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No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

6 ►

Mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi 
materi dengan membaca atau mendengarkan 
penjelasan dari Bapak/Ibu pendidik dan 
menganjurkan masing-masing peserta didik untuk 
mencermati pokok-pokok materi yang dapat 
dijadikan sebagai bahan diskusi

Ayo 
memahami

7 ►
Memandu peserta didik untuk menemukan 
pokok-pokok materi yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi   m a r i berdiskusi

Mari
Berdiskusi

8 ► Membentuk kelompok-kelompok diskusi

9 ►

Memberitahukan kepada para peserta didik 
untuk menyimpulkan  hasil  diskusi  dan  juga  
menginventarisir hal-hal yang belum dipahami 
pada masing-masing kelompok

10 ■ Berdiskusi

11 ► Memandu dan mengamati jalannya diskusi

Mari 
mengamati

12 ■
Mempresentasikan hasilnya, kelompok lain 
menyimak dan memberikan tanggapan

13 ►
Memberikan penjelasan tambahan, penguatan dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta 
didik yang belum terselesaikan

14 ►

Membimbing peserta didik mengasosiasi yaitu 
dengan merenungkan pemahaman materi dan 
membandingkannya dengan pengalaman pribadi 
dalam kehidupan sehari-hari

Pendalaman 
karakter

15 ►
Memberikan penjelasan tambahan dan penguatan 
hasil asosiasi

Mari 
menyimp 

ulkan16 ►
Memandu peserta didik menyimpulkan bersama-
sama materi pelajaran tersebut diantaranya telah 
terdapat pada buku teks peserta didik

17 ►
Membimbing peserta didik untuk tes kompetensi 
dengan mengerjakan pilihan ganda, soal uraian 
dan pengamatan perilaku

Ayo berlatih
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►  : Bapak/Ibu Pendidik

■  : Peserta Didik

Catatan:

a. Pembelajaran Ilmu tafsir dapat dilakukan di masjid, perpustakaan, atau tempat lain 
yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:

• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah.

• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.

• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.

• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari-hari dengan dengan 
nilai-nilai al-Qur`an.

• Kegiatan luar ruangan dengan menitikberatkan pada akhlak karimah.

3. Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata hikmah 
pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama  melakukan refleksi terhadap  pembelajaran  yang telah dilaksanakan.

c. Bapak/Ibu pendidik memberikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

e. Bapak/Ibu pendidik memberikan Pekerjaan Rumah (PR) (PR) agar penguasaan materi 
tidak terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
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F.  Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran.

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor Nilai

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst

Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(kerjasama, keaktifan, partisipasi dan Inisiatif)

2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah kosisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan  dalam indikator

Catatan:

Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan : 4 Indikator
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Rentang Skor:

Nilai Rentang Deskripsi

SB (Sangat Baik)
B   (Baik)
C   (Cukup)
K   (Kurang)

3,00-4,00  
2,00-2,99
1,00-1,99  
0,00-0,99

MK
MB
MY
BT

                      

Keterangan:

MK :    Mulai membudaya / terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT :    Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- 
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No Nama Peserta
Didik

Aspek yang dinilai
Jumlah Skor Nilai

1 2 3

1

2

3

dst

Aspek dan rubrik  penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna, skor 1,20.
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c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80.

2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 
1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 
rapi, skor 1,15.

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4). b) Uraian.

No
Soal Rentang Skor

1

a. Jika   peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pendapat 
ulama tentang pengertian al-Qur`an secara etimologi,  lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika   peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pendapat ulama 
tentang pengertian al-Qur`an secara etimologi, lengkap,  skor 0,60.

c. Jika   peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pendapat ulama 
tentang pengertian al-Qur`an secara etimologi, kurang lengkap, 
skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pendapat ulama 
tentang pengertian al-Qur`an secara etimologi, tidak lengkap,  skor 
0,20.

0,80

2

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan poin-poin penting dari 
pengertian al-Qur`an secara istilah yang terdapat pada pendapat 
ulama, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan poin-poin penting dari 
pengertian al- Qur`an secara istilah yang terdapat pada pendapat 
ulama, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan poin-poinpenting dari 
pengertian al- Qur`an secara istilah yang terdapat pada pendapat 
ulama, kurang lengkap, skor 0,40.

0,80
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No
Soal Rentang Skor

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan poin-poin penting dari 
pengertian al-Qur`an secara istilah yang terdapat pada pendapat 
ulama, tidak lengkap, skor 0,20.

3

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan menjelaskan kandungan  
al-Qur`an menurut Muhammad Abduh, lengkap dan sempurna, 
skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan kandungan 
al-Qur`an menurut Muhammad Abduh, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan kandungan 
al-Qur`an menurut Muhammad Abduh, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan kandungan  
al-Qur`an menurut Muhammad Abduh, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud Rasyad Khalifah 
menyampaikan bukti-bukti keotentikan al-Qur`an dengan   
fenomena bilangan huruf al-aḥruf al-muqaṭṭa’ah, lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud Rasyad Khalifah 
menyampaikan bukti-bukti keotentikan al-Qur`an dengan 
fenomena bilangan huruf al-aḥruf al-muqaṭṭa’ah, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud Rasyad Khalifah 
menyampaikan bukti-bukti keotentikan al-Qur`an dengan fenomena 
bilangan huruf al-aḥruf al-muqaṭṭa’ah,  kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud Rasyad Khalifah 
menyampaikan bukti-bukti keotentikan al-Qur`an dengan fenomena 
bilangan huruf al-aḥruf al-muqaṭṭa’ah, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

5

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan bukti-bukti kebenaran bahwa 
al- Qur`an adalah dari Allah dan bukan buatan manusia, lengkap 
dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat   menyebutkan bukti-bukti kebenaran 
bahwa al- Qur`an adalah dari Allah dan bukan buatan manusia,  
lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan bukti-bukti kebenaran bahwa  
al- Qur`an adalah dari Allah dan bukan buatan manusia, kurang 
lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan bukti-bukti kebenaran bahwa  
al- Qur`an adalah dari Allah dan bukan buatan manusia,  tidak 
lengkap, skor 0,20.

0,80

Skor 4,00

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10
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4. Penilaian pada pengamatan perilaku

Skor penilaian sebagai berikut: Rubrik Penilaian Uraian

No. Nama Peserta
Didik

Aspek yang dinilai
Jumlah Skor Nilai

1 2

1

2

3

dst

  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2

Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
skor 0,50.

2. Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan:

a. Jika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan perilaku 
yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.

5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.
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c. Jika  peserta  didik  dalam mengumpulkan  tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran data 
dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.

   Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

1. 

2

6. Penilaian Ketuntasan belajar Tafsir Semester I Bab I

No Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda

Ura 
ian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).

No Nama 
Ulama

Pengertian  
al-Qur`an  

(bahasa Arab)

Pengertian  
al-Qur`an  

(bahasa Indonesia)

Paraf
Orang 

Tua

Paraf
Pendidik

1

2

dst

No Nama 
Ulama

Bukti 
Keotentikan 
al-Qur`an

Bukti Kebenaran 
al-Qur`an

Paraf
Orang 

Tua

Paraf
Pendidik

1

2

dst
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Keterangan:

T  : Tuntas jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R  : Remedial.

P  : Pengayaan.

Keterangan :

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai.

Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................

G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan oleh Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan-pertanyaan tentang mengenal  
al-Qur`an (Bapak/Ibu pendidik mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 
yang berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/Ibu 
pendidik materi tentang “Mengenal al-Qur`an”. Bapak/ Ibu pendidik akan melakukan 
penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari 
tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di 
luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).
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I. Interaksi Bapak/Ibu pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat 
juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

J. Kunci Jawaban

1. PILIHAN GANDA
1.    E
2.    A
3.    C
4.    C
5.    D
6.    D
7.    A
8.    D
9.    B
10.  D

2. URAIAN

1. Bagaimanakah perbedaan pendapat ulama tentang pengertian al-Qur`an secara 
etimologi? Jelaskan!

1). Ada dua pendapat:

Pertama, adanya ulama yang menyebutkan al-Qur`an dengan hamzah (  (الُقْرآنُ
ataukah tidak (الُقَرُن) dan

Kelompok ini terbagi dua:

a).  Ada yang berpendapat bahwa al-Qur`an adalah “kata jadian” berasal dari qara’a  

(
َ
.”artinya “membaca .(قََرأ

b). Ada yang berpendapat bahwa al-Qur`an adalah “kata sifat”, diambil dari kata 
dasar al-qur’u (

ُ
.”artinya “menghimpun (الُقْرأ

Kedua, apakah al-Qur`an itu musytāq (Ism yang dibentuk dari sebuah kata dan 
memiliki makna yang berbeda dari kata pembentuknya) atau bukan musytāq.

a). Ada yang berpendapat bahwa al-Qur`an dari kata qa-ra-na (قََرَن) artinya 
“menyertakan”.
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b). Ada yang berpendapat al-Qur`an dari kata qarā’in  (قََرائُِن) artinya “tanda atau 
penguat”.

c). Sedang, yang berpendapat bahwa kata al-Qur`an bukanlah musytāq mengatakan 
bahwa kata al-Qur`an adalah nama personal atau al-‘ālam as-syakhsyi. 
Sebagaimana nama kitab-kitab suci sebelumnya.

2. Apakah poin-poin penting dari pengertian al-Qur`an secara istilah yang terdapat 
pada pendapat ulama?

2. Poin-poin penting yang terdapat pada pendapat ulama tentang pengertian  
al-Qur`an adalah
a. Dari pengertian al-Qur`an menurut Mannā’ Al-Qaṭṭān:

1. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

2. Membacanya adalah ibadah.

b. Dari pengertian al-Qur`an menurut Al-Jurjāni:

1. Diturunkan kepada Rasulullah Saw.

2. Ditulis dalam mushaf, dan

3. Diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan.

c. Dari pengertian al-Qur`an menurut pakar Uṣūl Fikih, Fikih, dan Bahasa Arab:

1. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw.

2. Lafal-lafalnya mengandung mukjizat,

3. Membacanya merupakan ibadah,

4. Diturunkan secara mutawātir, dan

5. Ditulis pada muṣḥaf,

6. Mulai dari awal surat al-Fātiḥah sampai pada surat An-Nās.

3. Apakah kandungan al-Qur`an menurut Muhammad Abduh ? Jelaskan!

3. kandungan al-Qur`an menurut Muhammad Abduh 

a. At-Tauhīd (Ajaran Ketauhidan)

b. Al-Wa’d  wal  Wa’īd  (janji  terhadap  mereka  yang  taat  dan peringatan bagi 
yang membangkang)

c. Al-‘Ibādah (Ibadah)

d. Sabīlus Sa’ādah (Penjelasan tentang jalan menuju kebahagian dunia dan 
akhirat)

e. Al-Qaṣaṣ (kisah-kisah umat terdahulu)
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4. Apakah maksud Rasyad Khalifah menyampaikan bukti-bukti keotentikan al-Qur`an 
fenomena bilangan huruf al-aḥruf al-muqaṭṭa’ah yang habis dibagi angka 19 ?

4. Bilangan-bilangan  ini  oleh  Rasyad  Khalifah  dijadikan  sebagai bukti keotentikan 
al-Qur`an. Seandainya ada ayat yang berkurang, bertambah atau ditukar kata dan 
kalimatnya dengan kata atau kalimat yang lain, maka tentu perkalian-perkalian 
tersebut akan menjadi kacau.

5. Sebutkan bukti-bukti kebenaran bahwa al-Qur`an adalah dari Allah dan bukan 
buatan manusia?

5. Diantara bukti-buktinya adalah:

a. Keseimbangan-keseimbangan kata dalam al-Qur`an

1) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan lawan katanya di 
antaranya:

2) Keseimbangan  jumlah bilangan kata dengan persamaannya atau makna 
yang dikandungnya

3) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang 
menunjuk kepada akibatnya

4)  Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya

5) Keseimbangan-keseimbangan khusus

• Kata yaum (hari) dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali,

• al-Qur`an mengulang penyebutan kata langit sebanyak tujuh kali 
sebanyak jumlah tingkatan langit yaitu tujuh.

b. Beberapa bukti kebenaran al-Qur`an

1) Berdasarkan pemberitaan gaib diantaranya berita tentang ditemukannya 
jasad Fir’aun.

2) Berdasarkan Isyarat ilmiah diantanya; isyarat bahwa cahaya matahari 
bersumber dari dirinya sendiri, sedang cahaya bulan adalah pantulan (dari 
cahaya matahari) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Yunūs [10]:5 dan 
masih banyak lagi lainnya.

3. TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik)

Disarankan bapak/Ibu pendidik kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
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BAB 2
TAFSIR, TAKWIL, TERJEMAH DAN ILMU TAFSIR

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan  perilaku  (jujur,  disiplin,  tanggungjawab,  peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.2. Menghayati tafsir, takwil, terjemah dan ilmu tafsir.
2.2. Memiliki sikap sebagaimana seorang mufassir pada masa Nabi Muhammad saw., 
       sahabat, tabiin, dan masa tadwin dalam menafsirkan Al-Qur’an.
3.2. Memahami pengertian ilmu tafsir,tafsir, ta’wil dan terjamah Al-Qur’an
4.2. Menunjukkan contoh ilmu tafsir, tafsir, ta’wil dan tarjamah  Al-Qur’an 
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C. Indikator Pencapaian dan Tujuan Pembelajaran

Indikator Ketercapaian Tujuan Belajar

1. Menjelaskan Pengertian Tafsir
2. Menjelaskan Pengertian Takwil
3. Menjelaskan Pengertian Terjemah
4. Mengidentifikasi Macam-Macam 

Terjemah
5. Menjelaskan Syarat-syarat 

Penerjemahan
6. Menjelaskan Pengertian Ilmu  

Tafsir
7. Menjelaskan Manfaat Ilmu Tafsir
8. Mengidentifikasi Perbedaan Tafsir 

dengan Terjemah
9. Mengidentifikasi Perbedaan Tafsir 

dengan Takwil
10.Mengidentifikasi Perbedaan Ilmu 

Tafsir dengan Tafsir

Setelah merenung, mengamati, menanya, 
memahami, menyimpulkan, dan 
mengkomunikasikan:
1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir
2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian takwil
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian 

terjemah al-Qur`an
4. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Ilmu 

Tafsir
5. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara 

tafsir, takwil, terjemah al-Qur`an dan Ilmu tafsir.
6. Peserta didik dapat menunjukkan contoh dari 

tafsir
7. Peserta didik dapat menunjukkan contoh dari 

takwil
8. Peserta didik dapat menunjukkan contoh dari 

terjemah al-Qur`an
9. Peserta didik dapat menunjukkan contoh Ilmu 

tafsir

D. Materi Pokok

1. Menurut Az-Zarkasyi dalam al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qur’ān    secara bahasa kata tafsir 
berasal dari kata ا ُ َتْفِسْيً - يُفَّسِ َ يَْضاُح َواْلََياُن :yang mengandung makna فَسَّ  ,(penjelasan) اَْلِ
الُْمْشِكِ dan (pengungkapan) الَْكْشُف اللَّْفِظ  الُْمَرادَِعْن   (menjabarkan kata yang samar) َكْشُف 
“menyingkapkan maksud sesuatu lafal  yang musykil atau pelik”.

2. Dari beberapa definisi tafsir dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah menjelaskan ayat-
ayat al-Qur`an sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Swt., sehingga yang kurang 
jelas menjadi jelas, yang samar menjadi tidak samar, yang sulit dipahami menjadi 
mudah dipahami dan yang merupakan rahasia menjadi tidak rahasia lagi, sesuai ukuran 
kemampuan manusia.

3. Mentakwil  al-Qur`an  adalah  memalingkan  lafal-lafal  atau  kalimat- kalimat yang ada 
di dalam al-Qur`an dari maknanya yang zahir kepada makna lain yang juga dipunyai oleh 
lafal atau kalimat itu, sehingga dengan mengambil makna yang bukan makna zahir itu 
lebih cocok dan sesuai dengan jiwa ajaran al-Qur`an dan sunnah Rasulullah.

4. Terjemah secara bahasa adalah suatu teks dalam suatu bahasa (teks sumber) dan penghasilan 
teks yang merupakan padanan dalam bahasa lain (teks sasaran atau terjemahan) yang 
mengkomunikasikan pesan serupa.
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5. Pengertian Terjemah adalah menjelaskan makna suatu perkataan ke dalam bahasa yang 
lainnya, dengan tidak merubah semua kandungan makna dan maksud awal.

6. Macam-Macam Terjemah al-Qur`an ada dua: yaitu terjemah Harfiyah dan terjemah 
tafsīriyah atau maknawiyah.

7. Tafsir dengan terjemah, baik terjemah Harfiyah maupun tafsiriyah tidak sama. Antara 
keduanya terdapat perbedaan-perbedaan.

8. Perbedaan Tafsir  dengan Takwil  dilihat  dari  segi  bahwa  tafsir  dan takwil itu menjelaskan 
makna aya-ayat al-Qur`an, keduanya tidak ada perbedaan. Tetapi bila dilihat dari ciri 
masing-masing, maka antara keduanya ada perbedaan-perbedaan.

9. Ilmu tafsir berbeda dengan tafsir. Antara kedua terjalin hubungan yang sangat kuat, 
namun satu sama lainnya berbeda.

E. Proses Pembelajaran

1.   Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

b. Guru  memeriksa  kehadiran,  kerapian  berpakaian,  posisi  tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  tentang seputar al-Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

2.   Kegiatan inti ( 30 menit)

a. Bapak/Ibu  pendidik  meminta  peserta  didik  untuk  mencermati gambar pada buku 
peserta didik kolom “mari mengamati”.

b. Peserta didik mengemukakan isi gambar.

c. Peserta didik menyampaikan hasil pengamatan.

d. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan dan penguatan hasil pengamatan 
Peserta didik tetang isi gambar tersebut.

e. Bapak/Ibu pendidik menstimulasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan sementara setelah melakukan aktifitas “mari merenung” dan “mari 
mengamati” yang terkait dengan tema.

f. Bapak/Ibu pendidik mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi materi dengan 
membaca materi Perbedaan tafsir, takwil, terjemah dan Ilmu Tafsir, pada kolom “ayo 
memahami”.
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g. Bapak/Ibu  pendidik  memandu  peserta  didik  untuk  menemukan pokok-pokok materi 
atau poin-poin yang menarik untuk didiskusikan dari materi Perbedaan tafsir, takwil, 
terjemah dan Ilmu Tafsir yang kemudian dituliskan pada kolom “mari berdiskusi”.

h. Bapak/Ibu pendidik membentuk kelompok-kelompok berdasarkan banyaknya pokok-
pokok materi pada kolom “mari berdiskusi” kemudian mendiskusikannya sekaligus 
memberitahukan para peserta didik untuk menginventarisir hal-hal yang tidak bisa 
diselesaikan pada kelompok tersebut atau hal-hal yang perlu ditanyakan kepada bapak/
ibu pendidik atau teman-teman pada kelompok lain setelah presentasi.

i. Bapak/Ibu pendidik memandu dan mengamati jalannya diskusi dan peserta didik secara 
bergantian, masing-masing kelompok, mempresentasikan hasilnya dan kelompok 
lainnya memperhatikan, menyimak dan memberikan tanggapan.

j. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan, penguatan dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik yang belum terselesaikan dari hasil diskusi.

k. Bapak/Ibu pendidik membimbing peserta didik mengasosiasi yaitu dengan 
merenungkan pemahaman materi Perbedaan Tafsir, takwil, terjemah dan Ilmu Tafsir 
dan membandingkannya dengan pengalaman pribadi peserta didik dalam kehidupan 
sehari-hari pada kolom “pendalaman karakter”.

l. Bapak/Ibu pendidik memandu peserta didik menyimpulkan bersama-sama materi 
pelajaran tersebut diantaranya telah terdapat pada buku teks peserta didik pada kolom 
“mari menyimpulkan”.

m. Bapak/Ibu  pendidik  memberikan  penjelasan  tambahan  dan penguatan hasil asosiasi.

n. Pada  kolom “Ayo Berlatih” Bapak/Ibu pendidik membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji kompetensi 
bagian pilihan ganda, bagian uraian dan pengamatan perilaku.

Catatan:

a. Pembelajaran Tafsir-Ilmu tafsir dapat dilakukan di masjid, perpustakaan, atau tempat 
lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:

• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah.

• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.

• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.

• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari hari dengan dengan 
nilai-nilai al-Qur`an.

• Kegiatan luar ruangan dengan menitikberatkan pada akhlak karimah
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3.   Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata hikmah 
pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran  yang telah dilaksanakan.

c. Bapak/Ibu pendidik memberikan  reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

e. Bapak/Ibu   pendidik   memberikan   Pekerjaan   Rumah   (PR)   agar penguasaan 
materi tidak terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

F. Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan perilaku atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor Nilai

Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst

Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(kerjasama, keaktifan, partisipasi dan inisiatif)

2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah kosisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.
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4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator.

Catatan:

Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan: 4 Indikator

Nilai Rentang Deskripsi
SB (Sangat Baik)
B   (Baik)
C   (Cukup)
K   (Kurang)

3,00 - 4,00
2,00-  2,99
1,00 - 1,99
0,00 - 0,99

MK 
MB 
MT 
BT

Keterangan:

MK : Mulai membudaya / terbiasa (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai 
tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya 
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum 
konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda 
awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No. Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst

Aspek dan rubrik  penilaian:
1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33
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b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan kurang sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80

2) Keaktifan dalam diskusi.
a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 
b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.
c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 

1,33. 
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.
c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 

rapi, skor 1,15.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 

rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)

b) Uraian

Rubrik Penilaian Uraian

No
Soal Rentang Skor

1

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir, takwil, 
terjemah  dan Ilmu Tafsir,  lengkap dan sempurna, skor 0,80

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir, takwil, 
terjemah dan Ilmu Tafsir, lengkap,  skor 0,60

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir, takwil, 
terjemah dan Ilmu Tafsir, kurang  lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir, takwil, 
terjemah dan Ilmu Tafsir, tidak lengkap,  skor 0,20.

0,80

2

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan jumlah kata kata “tafsīr” yang 
disebut dalam al-Qur`an dan letak surat dan ayatnya, lengkap dan 
sempurna, skor 0,80

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan jumlah kata kata “tafsīr” yang 
disebut dalam al-Qur`an dan letak surat dan ayatnya, lengkap, skor 0,60.

0,80
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No
Soal Rentang Skor

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan jumlah kata kata “tafsīr” yang 
disebut dalam al-Qur`an dan letak surat dan ayatnya,  kurang lengkap, 
skor 0,40

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan jumlah kata kata “tafsīr” yang 
disebut dalam al-Qur`an dan letak surat dan ayatnya, tidak lengkap, 
skor 0,20.

3

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian takwil, jika seorang 
mufassir tidak mempunyai kemampuan dalam menyingkapnya dan 
memberikan contoh, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika   peserta   didik   dapat menjelaskan pengertian takwil, 
jika seorang mufassir tidak mempunyai kemampuan dalam 
menyingkapnya dan memberikan contoh, lengkap, skor 0,60.

c. Jika   peserta   didik   dapat menjelaskan pengertian takwil, 
jika seorang mufassir tidak mempunyai kemampuan dalam 
menyingkapnya dan memberikan contoh, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian takwil, jika seorang 
mufassir tidak mempunyai kemampuan dalam menyingkapnya dan 
memberikan contoh, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4

a. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan perbedaan antara terjemah 
harfiyah dan Terjemah tafsīriyah dan berikan contoh,  lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik dapat  menjelaskan perbedaan antara terjemah harfiyah 
dan Terjemah tafsīriyah dan berikan contoh, lengkap, skor 0,60.

c. jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara terjemah 
harfiyah dan Terjemah tafsīriyah dan berikan contoh,  kurang lengkap, 
skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara terjemah 
harfiyah dan Terjemah tafsīriyah dan berikan contoh, tidak lengkap, 
skor 0,20.

0,80

5

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara tafsir dengan 
Ilmu tafsir,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat  menyebutkan perbedaan antara tafsir dengan 
Ilmu tafsir,  lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara tafsir dengan 
Ilmu tafsir, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara tafsir dengan 
Ilmu tafsir,  tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

skor 4,00

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10
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4. Penilaian pada pengamatan perilaku

Skor penilaian sebagai berikut: Rubrik Penilaian Uraian

No. Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst

  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2

Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
skor 0,50.

2. Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan

a. ika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan perilaku 
yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.

5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.
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c. Jika  peserta  didik  dalam mengumpulkan  tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran data 
dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.

Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

1.

2.

No Nama Buku/Kitab Pembagian Sejarah Penafsiran

1

2

3

dst

No Kitab
Data Perbedaan

Tafsir Takwil Terje mahan Ilmu tafsir

1

2

dst

No
Contoh

Tafsir Takwil Terjemahan Ilmu tafsir

1

2

dst
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6. Penilaian Ketuntasan belajar Tafsir Semester I Bab II

No Nama
Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda Uraian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).

Keterangan:

T  : Tuntas jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R   : Remedial.

P    : Pengayaan.

Keterangan:

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai. Mengetahui, 

Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................
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G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan oleh Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir, takwil, 
Terjemah dan Ilmu Tafsir (Bapak/Ibu pendidik mencatat dan memberikan tambahan nilai 
bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/Ibu 
pendidik materi tentang tafsir, takwil, Terjemah dan Ilmu Tafsir. Bapak/Ibu pendidik akan 
melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu 
dan hari tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, 
atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

I.  Interaksi Bapak/Ibu Pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komen- tar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi 
tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau 
berkomunikasi  langsung maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

J.  Kunci Jawaban

1. PILIHAN GANDA
1 A
2 E
3 A
4 A
5 A
6 A
7 B
8 A
9 C
10  A

2.   URAIAN

1. Apakah pengertian tafsir, takwil, terjemah dan Ilmu Tafsir?

Tafsir adalah ilmu  yang membahas  al-Qur`ān al-Karīm  dari segi pemahaman maknanya 
sesuai yang dikehendaki oleh Allah Swt. menurut kadar kemampuan manusia.

Ta'wil  adalah    “Memalingkan  kalimat  dari  maknanya  yang  zahir (tersurat) kepada 
makna lain (tersirat) yang juga dipunyai lafal itu, jika makna lain yang dilihat sesuai 
dengan al-Qur`an dan sunnah.”
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Terjemah adalah mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa 
lain atau memindahkan suatu perkataan ke dalam bahasa lain, dengan tidak merubah 
semua kandungan makna dan maksud awal.

Ilmu tafsir adalah ilmu yang dengannya diketahui maksud kitab Allah Swt. yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. makna-makna al-Qur`an dapat dijelaskan 
serta hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya dapat diketahui.

2. Berapa kali al-Qur`an menyebut kata “tafsir” dan pada surat dan ayat berapa?  
al-Qur`an menyebut kata tafsir sebanyak satu kali, yaitu pada QS. Al- Furqān [25]: 33.

3. Apakah yang dimaksud pada pengertian takwil bahwa al-Qur`an mempunyai makna 
ẓahir dan makna bāṭin? Bagaimanakah jika seorang mufassir tidak mempunyai 
kemampuan dalam menyingkapnya? Jelaskan dan berikan contoh!

Kata atau kalimat al-Qur`an mengandung makna ẓahir sederhanya disebut dengan 
makna yang tersurat dan makna bāṭin atau bisa sederhanya disebut dengan makna 
yang tersirat. Jika tidak menguasai ilmu dalam memilih makna bāṭin, sangat mungkin 
akan terjadi kekeliruan. Pada beberapa kata atau kalimat, makna ẓahir lebih sesuai 
dengan maksud yang sebenarnya, ataupun bisa sebaliknya makna bāṭin lebih sesuai. 
Misalnya pada kata atau kalimat yang memiliki lebih dari satu kemungkinan makna. 
Kata يَ ٌد dalam QS. 

Al-Fatḥ [48]:10  10 فَْوَق اَيِْديِْهْم ِ ”makna lahirnya adalah “tangan  يَُد اللّّٰ

sedang makna bāṭin-nya atau ditakwilkan dengan “kekuasaan”.

4. Apakah perbedaan antara terjemah ḥarfiyah dan Terjemah Tafsīriyah?

Jelaskan dan berikan contoh!

Perbedaan antara terjemah ḥarfiyah dan Terjemah Tafsīriyah adalah:

a. Terjemah ḥarfiyah  atau terjemah Ḷafẓiyah adalah terjemah yang kata-perkatanya 
sangat terikat dengan kosakata dan struktur bahasa yang ada dalam bahasa pertama 
atau bahasa asal, sehingga seakan- akan hanya menggantikan makna kata-kata itu 
pada urutan dan tempatnya masing-masing secara sama.

b. Terjemah Tafsīriyah atau ma’nawiyah adalah menerangkan atau menjelaskan 
makna perkataan atau kalimat yang terkandung dalam bahasa pertama ke dalam 
bahasa lain tanpa memperhatikan susunan dan jalan bahasa aslinya dan juga tanpa 
memperhatikan makna yang dimaksudnya. Contoh:

َوال َتَْعْل يََدَك َمْغلُولًَة إَِل ُعنُِقَك َوال تَبُْسْطَها ُكَّ الْبَْسِط َفتَْقُعَد َملُوًما َمُْسوًرا )٢٩(
Artinya: dan janganlah kalian jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan 
janganlah (pula) kalian terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela 
dan menyesal. (QS. al-Isrā` [17]: 29)
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Terjemah di atas adalah terjemah ḥarfiyah, yakni larangan Allah mengikatkan 
tangan ke leher atau membukanya lebar-lebar, sesuai dengan teks aslinya dan itulah 
yang dikehendaki ayat. Pada terjemah ḥarfiyah yang dipentingkan adalah ketepatan 
segi bahasa, sedang pada terjemah tafsīriyah yang diperhatikan adalah ketepatan 
dari segi makna. Pada terjemah tafsīriyah yang diperhatikan adalah ketepatan dari 
segi makna, sehingga maksudnya adalah larangan untuk pelit dan larangan untuk 
boros.

5. Sebutkan perbedaan antara tafsir dengan Ilmu Tafsir!

Perbedaan antara tafsir dengan Ilmu Tafsir adalah:

a. Dari segi kedudukannya Ilmu Tafsir adalah “Alat” untuk menafsirkan, sedang Tafsir 
adalah “pekerjaan atau hasil” dari usaha menafsirkan.

b. Dari segi tujuannya Ilmu Tafsir agar mengetahui  “bagaimana” cara menafsirkan 
al-Qur`an atau agar mampu menafsirkan, sedang Tafsir adalah untuk mengetahui 
“apa” maksud atau kandungan ayat-ayat al-Qur`an.

c. Dari segi kitab-kitabnya atau materinya: Ilmu Tafsir adalah kitab-kitab ‘Ulūm   
al-Qur`an atau ‘ilmu  at-tafsīr, sedang tafsir adalah kitab-kitab Tafsir.

d. Dilihat  dari  segi  sebab-akibat  mempelajari  Ilmu  tafsir  adalah Mampu menafsirkan 
al-Qur`an, sedang Tafsir adalah mengetahui tafsir al-Qur`an.

3. TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik)

Disarankan Bapak/Ibu pendidik harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
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BAB 3
SEJARAH PENAFSIRAN AL-QUR’AN

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.3. Menghayati sejarah   penafsiran   al-Qur’an   pada   periode   Nabi Muhammad Saw., 
Sahabat, Tabi’in dan periode pembukuan tafsir (tadwīn)

2.2. Memiliki sikap sebagaimana seorang mufassir pada masa nabi Muhammad Saw., 
sahabat, tabi’in, dan masa tadwin dalam menafsirkan al-Qur`an.

3.3. Mengetahui sejarah tafsir pada periode Nabi Muhammad Saw. dan sahabat, tabi’in, 
dan periode pembukuan (tadwīn).

4.3. Menceritakan   sejarah   penafsiran   al-Qur`an   pada   periode   Nabi Muhammad Saw., 
Sahabat, Tabi’in dan Tadwīn.
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C. Indikator Ketercapaian dan Tujuan Pembelajaran

Indikator Ketercapaian Tujuan Belajar

1. Menjelaskan Penafsiran al-Qur`an 
pada masa Nabi Muhammad Saw.

2. Mengidentifikasi Karakteristik 
Penafsiran Pada Masa Nabi.

3. Menjelaskan Penafsiran  
al-Qur`an pada masa Sahabat.

4. Mengidentifikasi arakteristik 
Penafsiran Pada Masa  Sahabat.

5. Menjelaskan Penafsiran al-Qur`an 
Pada Masa Tābi’īn.

6. Mengidentifikasi Karakteristik 
Penafsiran Pada Masa Tābi’īn

7. Menjelaskan Penafsiran al-Qur`an 
Pada Masa Tadwīn (Pembukuan) 
Kitab Tafsir.

8. Mengidentifikasi Karakteristik 
Penafsiran Pada Masa Tadwīn.

Setelah merenung, mengamati, menanya, 
memahami, menyimpulkan, dan 
mengkomunikasikan:
1. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah tafsir 

pada periode Nabi Muhammad Saw.
2. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah tafsir 

pada periode sahabat.
3. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah tafsir 

pada periode Tābi’īn
4. Peserta didik dapat menjelaskan  sejarah tafsir 

pada periode pembukuan (tadwīn).
5. Peserta didik dapat menunjukkan sejarah 

tafsir pada periode Nabi Muhammad Saw.
6. Peserta didik dapat menunjukkan sejarah 

tafsir pada periode sahabat.
7. Peserta didik dapat menunjukkan sejarah tafsir 

pada periode Tābi’īn.
8. Peserta didik dapat menunjukkan sejarah 

tafsir pada periode pembukuan (tadwīn).

D. Materi Pokok

1. Pada masa nabi, masa diturunkannya al-Qur`an kepada beliau, beliau sendiri berfungsi 
sebagai mubayyin pemberi penjelasan kepada para sahabat-sahabatnya.

2. Karakteristik Penafsiran pada Masa Nabi:

a. Nabi Menafsirkan al-Qur`an dengan al-Qur`an 

b. Nabi Menafsirkan al-Qur`an ilmu beliau

3. Para sahabat mempunyai kedalaman pengetahuan dari segi bahasa al-Qur`an, saat bahasa 
itu digunakan, kejernihan pemahaman, kuatnya keyakinan, apalagi jika mereka telah 
melakukan ijma’ dalam suatu penafsiran.

4. Para sahabat yang terkenal banyak menafsirkan al-Qur`an khalīfah yang empat, bin 
Mas’ūd, bin ‘Abbās, Ubai bin Ka’ab, Zaid bin Ṡābit, Abū Mūsā Al-‘Asy’arī, ‘Abdullah 
bin Zubair, Anas bin Mālik, Abdullah bin ‘Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin ‘Amr 
bin ‘Aṣ dan ‘Aisyah.

5. Penafsiran pada masa sahabat mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

a. Tidak menyeluruh.

b. Jarangnya perselisihan dalam memahami makna. 
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c. Sering merasa cukup dengan makna global.

d. Menerangkan dengan bahasa yang sepadan.

e. Jarang mengambil kesimpulan dari fiqih.

f. Penafsiran ayat-ayat al-Qur`an berbentuk hadis.

6. Sebab terjadinya perbedaan pemahaman al-Qur`an di kalangan sahabat diantaranya adalah 
karena pengetahuan berbahasa Arab mereka, seperti pengetahuan tentang sastra Arab, 
gaya Bahasa Arab, adat istiadat dan sastra Arab Jahiliyah, sering tidaknya mendampingi 
Nabi Muhammad Saw., perbedaan pengetahuan mereka tentang bagaimana orang-orang 
Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab pada saat ayat al-Qur`an diturunkan.

7. Sumber penafsiran pada masa mahabat: periwayatan Rasulullah (Hadis), Ijtihad Sahabat, 
Isrā’īliyat.

8. Karakteristik Tafsir Pada Masa Tābi’īn:

a. Banyak mengambil sumber dari kisah Isrā’īliyāt. 

Hal ini karena banyak ahli kitab yang masuk Islam, dan pikiran mereka masih 
melekat ajaran kitab suci merek, khususnya pada hal-hal yang tdak berhubungan 
dengan hukum syariat, seperti awal penciptaan dan lain-lain.

b. Mulai muncul banyaknya perbedaan dalam penafsiran, jika dibandingkan dengan 
masa-masa sebelumnya.

c. Munculnya benih-benih perbedaan mazhab.

9. Tiga madrasah tafsir termashur di Mekah, Madinah dan di Irak

a. Madrasah tafsir di Mekah dipelopori oleh bin ‘Abbās. Diantara

murid-muridnya yang terkenal adalah Sa’id bin Jubair, Mujahid, ‘Ikrimah maula bin 
‘Abbās, Ṭāwūs bin Kisān al-Yamanī, dan ‘Aṭā’ bin Rabaḥ.

b. Madrasah tafsir di Madinah dipelopori oleh Ubai bin  Ka’ab.

Diantara muridnya dari kalangan Tābi’īn adalah Zaid bin Aslam, Abu ‘Āliyah, dan 
Muḥammad bin Ka’ab al-Qaraẓi

c. Di Kufah atau Irak, Madrasah tafsir dipelopori Abdullah bin Mas’ūd. Diantara 
muridnya yang termashur dari kalangan Tābi’īn adalah ‘Alqamah bin Qais, Masrūq, 
Aswad bin Yazīd, Murrah al-Ḥamadanī, ‘Amir asy-Sya’bī, Ḥasan al-Baṣri, Qatādah 
bin Di’amah as-Sadusī.

10. Penafsiran  al-Qur`an  Pada  Masa  tadwīn  (Pembukuan) dimulai pada akhir kekhalifahan 
Bani Umayah dan awal kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dalam periode ini tafsir memasuki 
beberapa tahap, masing- masing dengan metode dan ciri-cirinya yang berbeda-beda.
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E. Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  tentang seputar al-Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

2. Kegiatan inti ( 30 menit)

No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

1 ► Meminta peserta didik untuk mencermati gambar

Mari 
mengamati

2 ■ Meminta peserta didik untuk mencermati gambar

3 ■ Menyampaikan hasil pengamatan keseluruhan 
gambar

4 ► Memberikan penjelasan tambahan dan penguatan 
hasil

5 ►

Menstimulasi peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan- pertanyaan sederhana (Berdasarkan 
“mari merenung” dan “mari mengamati”) agar 
termotivasi untuk belajar

Mari 
menanya

6 ►

Mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi 
materi dengan membaca atau mendengarkan 
penjelasan dari Bapak/Ibu pendidik dan 
menganjurkan masing-masing peserta didik untuk 
mencermati pokok-pokok materi yang dapat 
dijadikan sebagai bahan diskusi

Ayo 
memahami
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No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

7 ►
Memandu peserta didik untuk menemukan pokok-
pokok materi yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi mari berdiskusi

Mari
Berdiskusi

8 ► Membentuk kelompok-kelompok diskusi

9 ►

Memberitahukan kepada para peserta didik 
untuk menyimpulkan  hasil  diskusi  dan  juga  
menginventarisir hal-hal yang belum dipahami 
pada masing-masing kelompok

10 ■ Berdiskusi
11 ► Memandu dan mengamati jalannya diskusi

12 ■ Mempresentasikan hasilnya, kelompok lain 
menyimak dan memberikan tanggapan

13 ►
Memberikan penjelasan tambahan, penguatan dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik 
yang belum terselesaikan

14 ►

Membimbing peserta didik mengasosiasi yaitu 
dengan merenungkan pemahaman materi dan 
membandingkannya dengan  pengalaman  pribadi  
dalam  kehidupan  sehari- hari

pendalaman 
karakter

15 ► Memberikan  penjelasan  tambahan  dan  
penguatan  hasil asosiasi mari 

menyimp 
ulkan16 ►

Memandu peserta didik menyimpulkan bersama-
sama materi pelajaran tersebut diantaranya telah 
terdapat pada buku teks peserta didik

17 ►
Membimbing peserta didik untuk tes kompetensi 
dengan mengerjakan pilihan ganda, soal uraian dan 
pengamatan perilaku

ayo 
berlatih

► : Bapak/Ibu Pendidik

■ : Peserta Didik

Catatan:

a. Pembelajaran sejarah penafsiran al-Qur’an dapat dilakukan di masjid, perpustakaan, 
atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:
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• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah

• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.

• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.

• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari-hari dengan dengan 
nilai-nilai al-Qur`an.

• Kegiatan  luar  ruangan  dengan  menitik  beratkan  pada  akhlak karimah

3. Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata hikmah 
pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran  yang telah dilaksanakan.

c. Bapak/Ibu pendidik memberikan  reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

e. Bapak/Ibu pendidik memberikan Pekerjaan Rumah (PR) agar penguasaan materi tidak 
terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

F. Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan perilaku atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor NilaiKerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst
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Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(kerjasama, keaktifan, partisipasi dan inisiatif)

2. Apabila  sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  kosisten  yang dinyatakan 
dalam indikator.

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan  dalam  
indikator

Catatan:

Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan: 4 Indikator

Rentang Skor:

Nilai Rentang Deskripsi

SB (Sangat Baik)
B (Baik)
C (Cukup)
K (Kurang)

3,00 - 4,00
2,00 - 2,99
1,00 - 1,99
0,00 - 0,99

MK
MB
MT
BT

Keterangan:

MK :    Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT :    Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- 
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
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2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst

Aspek dan rubrik  penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80

2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b.  kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 
1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 
rapi, skor 1,15.

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)
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b) Uraian

No
Soal Rentang Skor

1

a. Jika  peserta didik dapat menjelaskan kondisi penafsiran pada 
masa Nabi Muhammad Saw.,  lengkap dan sempurna, skor 
0,80.

b. Jika  peserta didik dapat menjelaskan kondisi penafsiran pada 
masa Nabi Muhammad Saw., lengkap,  skor 0,60.

c. Jika  peserta didik dapat menjelaskan kondisi penafsiran pada 
masa Nabi Muhammad Saw., kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika  peserta didik dapat menjelaskan kondisi penafsiran 
pada masa Nabi Muhammad Saw., tidak lengkap dan tidak 
sempurna, skor 0,20.

0,80

2

a. Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan penyebab perbedaan 
pemahaman al-Qur`an di kalangan para sahabat, lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik   dapat menjelaskan penyebab perbedaan 
pemahaman al-Qur`an di kalangan para sahabat, lengkap, skor 
0,60.

c. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan penyebab perbedaan 
pemahaman al-Qur`an di kalangan para sahabat,  kurang 
lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menjelaskan penyebab perbedaan  
pemahaman al-Qur`an di kalangan para sahabat, tidak lengkap, 
skor 0,20.

0,80

3

a. Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pengertian Isra`iliyyāt 
itu dan waktu Isra`iliyyāt mulai masuk ke dalam penafsiran  
al-Qur`an, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan pengertian Isra`iliyyāt 
itu dan waktu Isra`iliyyāt mulai masuk ke dalam penafsiran  
al-Qur`an, lengkap, skor 0,60.

c. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan pengertian Isra`iliyyāt 
itu dan waktu Isra`iliyyāt mulai masuk ke dalam penafsiran  
al-Qur`an, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian Isra`iliyyāt itu 
dan waktu Isra`iliyyāt mulai masuk ke dalam penafsiran  
al-Qur`an, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80
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No
Soal Rentang Skor

4

a. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan karakteristik penafsiran 
pada masa tābi’īn,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik dapat  menjelaskan karakteristik penafsiran 
pada masa tābi’īn, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat  menjelaskan karakteristik penafsiran 
pada masa tābi’īn,  kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menjelaskan karakteristik penafsiran 
pada masa tābi’īn, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

5

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan tahap-tahap dalam 
penafsiran pada masa tadwīn, lengkap dan sempurna, skor 0,80

b. Jika peserta didik dapat  menyebutkan tahap-tahap dalam 
penafsiran pada masa tadwīn, lengkap, skor 0,60

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan tahap-tahap dalam 
penafsiran pada masa tadwīn, kurang lengkap, skor 0,40

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan tahap-tahap dalam 
penafsiran pada masa tadwīn, tidak lengkap, skor 0,20

0,80

Skor 4,00

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10

4) Penilaian pada pengamatan perilaku 
Skor penilaian sebagai berikut: 
Rubrik Penilaian Uraian

No Nama Peserta
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2

1

2

3

dst

  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2
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Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, skor 0,50.

2. Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan

a. Jika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai 
dengan perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.

5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika  peserta  didik  dalam mengumpulkan  tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika   peserta   didik   dalam mengumpulkan   tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.

c. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran data 
dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.

Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

1. 

.
No Nama Buku/Kitab Catatan tentang sejarah penafsiran)

1

2

dst
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2.

6. Penilaian Ketuntasan belajar Tafsir Semester I Bab III

No Nama
Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda Uraian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).

Keterangan:

T  : Tuntas, jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak tuntas, jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R  : Remedial.

P  : Pengayaan.

Keterangan:

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai. 

No Ayat Populer Asbabun Nuzul

1

2

dst
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Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................
.

G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan oleh Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan-pertanyaan tentang  Sejarah  
Penafsiran  al-Qur’an  (Bapak/Ibu  pendidik  mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 
peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/
Ibu pendidik materi tentang “Sejarah Penafsiran al-Qur’an”. Bapak/ Ibu pendidik akan 
melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu 
dan hari tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, 
atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

I. Interaksi Bapak/Ibu Pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat 
juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung  
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

J. Kunci Jawaban

1. PILIHAN GANDA
1. A
2. D
3. E
4. C
5. A
6. D
7. A
8. C
9. C
10  E
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2.   URAIAN

1.   Bagaimanakah kondisi penafsiran pada masa Nabi Muhammad Saw.?

Jelaskan dan berikan contoh!

Beliau berfungsi sebagai mubayyin atau mufassir (pemberi penjelasan) kepada 
para sahabat-sahabatnya tentang kandungan dari al-Qur`an khususnya tentang ayat-
ayat belum dipahami. Beliau menafsirkan berdasarkan data yang beliau dapatkan dari 
al-Qur`an dan dari pendapat beliau sendiri. Contoh: Rasulullah menjelaskan bahwa 
maksud قوة dari QS. al-Anfāl [8] ayat 60:

َوَأِعدُّوا َلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة
Artinya: “Persiapkanlah untuk mereka semampumu dari kekuatan”. adalah memanah 

dengan sabda beliau ُْم اَل إَنَّ الُْقوَّةَ الرَّ
َ
 yang artinya “Ketahuilah bahwa kekuatan ,أ

itu adalah memanah”.

2. Apakah penyebab perbedaan pemahaman al-Qur`an di kalangan para sahabat?

Samping perbedaan tingkatan pengetahuan serta kecerdasan para sahabat,  
perbedaan pemahaman ayat-ayat al-Qur`an para sahabat dipengaruhi oleh:

1) Pengetahuan berbahasa Arab mereka, seperti pengetahuan tentang sastra Arab, gaya 
bahasa, adat istiadat dan sastra Arab Jahiliyah.

2) Sering tidaknya mendampingi Nabi Muhammad Saw.

3) Perbedaan pengetahuan mereka tentang bagaimana orang-orang Yahudi  dan  
Nasrani  di  Jazirah Arab  pada  saat  ayat  al-Qur`an diturunkan. Sebab turunnya 
ayat ada yang berhubungan dengan penolakan atau sanggahan terhadap mereka.

3. Apakah  Isra`iliyyāt  itu?  Kapan  Isra`iliyyāt  mulai  masuk  ke  dalam penafsiran  
al-Qur`an?

Kata Isrā’īliyāt merupakan bentuk jama’ dari kata tunggal “Israiliyāt” yang 
merupakan kata yang dinisbahkan pada kata isra’il berasal dari bahasa Ibrani. Secara 
terminologi “Isrā’īliyāt” merupakan semua cerita yang bersumber dari para ahli kitab 
Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam penafsiran.

Isra`iliyyāt mulai masuk ke dalam penafsiran al-Qur`an setelah beberapa ilmuwan 
Yahudi memeluk Islam kisah-kisah dari kitab-kitab Bani Israil mulai menyebar di 
kalangan kaum muslimin. Diantara mereka adalah Abdullāh bin Salām, Ka’bul Aḥbār, 
Wahab bin Munabbih, ‘Abdul Mālik bin ’Abdul ‘Azis bin Juraij. Sebagian mufassirīn 
mengutip isra’iliyāt ini ke dalam kitab tafsir mereka.

4.   Bagaimanakah karakteristik Penafsiran Pada Masa Tābi’īn?

Tafsir pada masa tābi’īn mempunyai karakter sebagai berikut:
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1) Banyak mengambil sumber dari kisah isrā’īliyāt.  Hal ini karena banyak ahli kitab 
yang masuk Islam, dan pikiran mereka masih melekat ajaran kitab suci mereka, 
khususnya pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan hukum syariat, seperti 
awal penciptaan dan lain-lain.

2) Mulai   muncul  banyaknya  perbedaan dalam  penafiran, jika dibandingkan dengan 
masa-masa sebelumnya.

3) Munculnya benih-benih perbedaan mazhab.

5. Jelaskan secara singkat tahap-tahap dalam penafsiran pada masa tadwīn!

a. Tahap pertama

Ini adalah tahap ketika penafsiran melalui periwayatan.

b. Tahap Kedua

Tahap ketika hadis mulai dibukukan. Kitab-kitab hadis memuat banyak bab, dan 
tafsir dijadikan satu bab tersendiri dalam kitab-kitab hadis. Pada waktu itu, belum 
ada buku khusus tentang tafsir. Para penulis tafsir pada tahap ini diantaranya adalah 
Yazīd bin Hārūn as-Sulamī (w. 117 H), Syu’bah bin al-Ḥajjāj (wafat 160 H), Waki’ 
bin Jarrah (w. 197 H) dan lain-lain.

c. Tahap Ketiga

Setelah itu tafsir mulai dipisahkan dari Hadis, sehingga ia menjadi ilmu tersendiri. 
Setiap ayat dalam al-Qur`an diberi penafsiran, dan disusun sesuai susunan muṣḥaf. 
Pekerjaan ini dilakukan oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Ibn Mājah, Ibn 
Jarīr aṭ-Ṭabārī, Abu Bakar ibn Munzir an-Nisaburī dan lain-lain.

d. Tahap Keempat

Pada tahap ini para penulis tafsir berpegang pada metode periwayatan dari 
Rasul, Sahabat dan Tābi’īn. Namun pada tahap ini mulai ada perubahan dari segi 
sanad. Penulis tafsir meringkas penulisan sanad dan menulis berbagai pendapat 
yang diriwayatkan dari para mufassir pendahulu mereka tanpa menyandarkan 
pendapat tersebut kepada orang yang mengemukakannya. Maka, terjadilah banyak 
pemalsuan dalam tafsir, riwayat yang ṣaḥīḥ bercampur  dengan riwayat yang cacat 
dan mencantumkan Isra’iliyāt.

e. Tahap Kelima

Terjadinya penulisan tafsir yang mencampur adukkan antara pemahaman rasional 
dan tafsir metode periwayatan dari Rasul, Sahabat dan Tābi’īn. Hal ini berlangsung 
sejak masa Abbasiyah hingga sekarang.

3. TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik)

Disarankan Bapak/Ibu pendidik harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
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BAB 4 
ASBĀBUN NUZŪL

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.4.  Menyakini nilai-nilai asbābun nuzūl al-Qur`an
2.4.  Menunjukkan sikap yang menunjukkan diri berpedoman terhadap Asbabun-nuzul  
           dalam memahami al-Qur’an.
3.4.  Memahami asbābun nuzūl dalam menafsirkan al-Qur’an.
4.4.  Menunjukkan contoh beberapa asbābun nuzūl dalam menafsirkan al-Qur’an.
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C. Indikator Ketercapaian dan Tujuan Pembelajaran

Indikator Ketercapaian Tujuan Belajar

1. Menjelaskan Pengertian Asbābun 
nuzūl.

2. Mengidentifikasi Faedah 
Mengetahui Asbābun nuzūl.

3. Mengidentifikasi Sikap Para 
Mufassir Terhadap Riwayat 
Asbābun nuzūl.

4. Mengidentifikasi Susunan atau 
Bentuk Redaksi Asbābun nuzūl.

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian 
asbābun nuzūl qur’an.

2. Peserta didik dapat menjelaskan faedah 
mengetahui asbābun nuzūl ayat.

3. Peserta didik dapat menjelaskan pendapat para 
ulama tentang asbābun nuzūl.

4. Peserta didik dapat menjelaskan susunan atau   
bentuk redaksi asbābun nuzūl.

5. Peserta didik dapat menunjukkan contoh asbābun 
nuzūl ayat.

D. Materi Pokok

1. Secara etimologi, asbābun nuzūl adalah sebab-sebab yang melatar belakanginya  terjadi  
sesuatu.  Menurut  sejarah,  ayat-ayat  al-Qur’an yang turun ada yang tanpa sebab dan ada 
yang didahului sebab.

2. Para Mufassir merumuskan pengertian asbābun nuzūl secara terminologi menurut  
az-Zarqani diantaranya: sesuatu yang turun satu ayat atau beberapa ayat yang berbicara 
tentangnya (sesuatu itu) atau menjelaskan ketentuan-ketentun hukum yang terjadi pada 
waktu terjadinya peristiwa tersebut.

3. Faedah Mengetahui Asbābun nuzūl

a. Memberi petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah atas apa yang telah 
ditetapkan hukumnya.

b. Memberi petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum 
tertentu.

c. Merupakan cara yang efisien untuk memahami makna yang terkandung dalam  
al-Qur’an.

d. Menghindari keraguan tentang ketentuan pembatasan (al-Hasr) yang terdapat dalam 
al-Qur’an.

e. Menghilangkan kemusykilan memahami ayat.

f. Membantu memudahkan penghafalan ayat dan pengungkapan makna yang  
terkandung di dalamnya.

4. Ayat yang memiliki asbābun nuzūl  ada yang secara tegas tergambar dalam ayat, dan ada 
pula yang tidak dinyatakan secara jelas dalam ayat yang bersangkutan.

5. Bentuk redaksi yang dapat memberi petunjuk secara tegas tentang asbābun nuzūl:

a. Bentuk redaksi yang tegas berbunyi .... سبب نزول األية كذا
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b. Adanya  huruf  fā  as-sababiyah  yang  masuk  pada  riwayat  yang dikaitkan dengan 
turunnya ayat. Misalnya, ... فزنلت اآلية

c. Adanya keterangan yang menjelaskan, bahwa Rasul ditanya sesuatu kemudian diikuti 
dengan turunnya ayat sebagai jawabannya. 

E. Proses Pembelajaran
1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

b. Guru  memeriksa  kehadiran,  kerapian  berpakaian,  posisi  tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  tentang seputar al-Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

2. Kegiatan inti ( 30 menit)
a. Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik untuk mencermati gambar pada buku 

peserta didik kolom “mari mengamati”.

b. Peserta didik mengemukakan isi gambar.

c. Peserta didik menyampaikan hasil pengamatan.

d. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan dan penguatan hasil pengamatan 
Peserta didik tetang isi gambar tersebut.

e. Bapak/Ibu pendidik menstimulasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan sementara setelah melakukan aktifitas “mari merenung” dan “mari 
mengamati” yang terkait dengan tema.

f. Bapak/Ibu pendidik mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi materi dengan 
membaca materi Asbābun nuzūl, pada kolom “ayo memahami”.

g. Bapak/Ibu pendidik memandu peserta didik untuk menemukan pokok-pokok materi 
atau poin-poin yang menarik untuk didiskusikan dari materi Asbābun nuzūl yang 
kemudian dituliskan pada kolom “mari berdiskusi”.

h. Bapak/Ibu pendidik membentuk kelompok-kelompok berdasarkan banyaknya pokok-
pokok materi pada kolom “mari berdiskusi” kemudian mendiskusikannya sekaligus 
memberitahukan para peserta didik untuk menginventarisir hal-hal yang tidak bisa 
diselesaikan pada kelompok tersebut atau hal-hal yang perlu ditanyakan kepada bapak/
ibu pendidik atau teman-teman pada kelompok lain setelah presentasi.
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i. Bapak/Ibu pendidik memandu dan mengamati jalannya diskusi dan peserta didik secara 
bergantian, masing-masing kelompok, mempresentasikan hasilnya dan kelompok 
lainnya memperhatikan, menyimak dan memberikan tanggapan.

j. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan, penguatan dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik yang belum terselesaikan dari hasil diskusi.

k. Bapak/Ibu pendidik membimbing peserta didik mengasosiasi yaitu dengan  
merenungkan pemahaman materi Asbābun nuzūl dan membandingkannya dengan 
pengalaman pribadi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari pada kolom “pendalaman 
karakter”.

l. Bapak/Ibu pendidik memandu peserta didik menyimpulkan bersama-sama materi 
pelajaran tersebut diantaranya telah terdapat pada buku teks peserta didik pada kolom 
“Mari Menyimpulkan”.

m. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan dan penguatan hasil asosiasi.

n. Pada kolom “Ayo Berlatih” Bapak/Ibu pendidik membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji kompetensi 
bagian pilihan ganda, bagian uraian dan pengamatan perilaku.

Catatan:

a. Pembelajaran Asbābun nuzūl dapat dilakukan di masjid, perpustakaan, atau tempat 
lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:

• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah.

• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.

• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.

• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari-hari dengan dengan 
nilai-nilai al-Qur`an.

• Kegiatan  luar  ruangan  dengan  menitik  beratkan  pada  akhlak karimah.

3.   Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata hikmah 
pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama  melakukan refleksi terhadap  pembelajaran  yang telah dilaksanakan.

c.   Bapak/Ibu pendidik memberikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.
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e. Bapak/Ibu pendidik memberikan Pekerjaan Rumah (PR) agar penguasaan materi tidak 
terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f.    Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

F. Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan perilaku atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor

Nilai
Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst

Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(kerjasama, keaktifan, partisipasi dan inisiatif).

2. Apabila sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  kosisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam  
indikator.

Catatan :

Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan: 4 Indikator

Rentang Skor:
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Nilai Rentang Deskripsi

SB (Sangat Baik)
B   (Baik)
C   (Cukup) 
K   (Kurang)

3,00 - 4,00
2,00 - 2,99
1,00 - 1,99
0,00 - 0,99

MK 
MB 
MT 
BT

Keterangan:

MK :    Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT :    Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- 
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst

Aspek dan rubrik  penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80.
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2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 
1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 
rapi, skor 1,15.

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)

b) Uraian

No
Soal Rentang Skor

1

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian asbābun nuzūl   
secara etimologi dan terminologi,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian asbābun nuzūl   
secara etimologi dan terminologi, lengkap,  skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian asbābun nuzūl   
secara etimologi dan terminologi, kurang  lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian asbābun nuzūl   
secara etimologi dan terminologi, tidak lengkap,  skor 0,20.

0,80

2

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian asbābun nuzūl 
menurut Az-Zarqānī yang berbahasa Arab dan terjemahannya, lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian asbābun nuzūl 
menurut Az-Zarqānī  yang berbahasa Arab dan terjemahannya, lengkap, 
skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian asbābun nuzūl 
menurut Az-Zarqānī yang berbahasa Arab dan terjemahannya,  kurang 
lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menjelaskan pengertian asbābun nuzūl 
menurut Az-Zarqānī  yang berbahasa Arab dan terjemahannya, tidak 
lengkap, skor 0,20.

0,80
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No
Soal Rentang Skor

3

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan bentuk redaksi dari hadis 
tentang asbābun nuzūl,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta  didik dapat  menjelaskan bentuk redaksi dari hadis 
tentang asbābun nuzūl, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat   menjelaskan bentuk redaksi dari hadis 
tentang asbābun nuzūl,  kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat   menjelaskan bentuk redaksi dari hadis 
tentang asbābun nuzūl, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4

a. Jika peserta  didik  dapat menjelaskan bentuk redaksi dari hadis 
tentang asbābun nuzūl,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta  didik dapat  menjelaskan bentuk redaksi dari hadis 
tentang asbābun nuzūl, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat  menjelaskan bentuk redaksi dari hadis 
tentang asbābun nuzūl,  kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menjelaskan bentuk redaksi dari hadis 
tentang asbābun nuzūl, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

5

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan faedah dari mempelajari 
asbābun nuzūl,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat   menjelaskan faedah dari mempelajari 
asbābun nuzūl,  lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan faedah dari mempelajari 
asbābun nuzūl, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan faedah dari mempelajari 
asbābun nuzūl, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

Skore 4,00
Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10

4) Penilaian pada pengamatan perilaku 
Skor penilaian sebagai berikut: 
Rubrik Penilaian Uraian

No Nama Peserta
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2

1

2

3

dst
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  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2

Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, skor 0,50.

2.   Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan

a. Jika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai 
dengan perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.

5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.

c. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran data 
dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.

Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

No Redaksi Ayat Redaksi Asbābun nuzūl Konteks Asbābun nuzūl

1

2

dst
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6. Penilaian Ketuntasan Belajar Tafsir Semester I Bab IV

No Nama
Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda Uraian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).

Keterangan:

T  : Tuntas, jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak Tuntas, jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R   : Remedial.

P    : Pengayaan.

Keterangan:

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai. Mengetahui, 

Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................



Tafsir-Ilmu Tafsir Kurikulum 2013 55

G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan oleh Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan-pertanyaan tentang Asbābun nuzūl 
(Bapak/Ibu pendidik mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/Ibu 
pendidik materi tentang “Asbābun nuzūl”. Bapak/Ibu pendidik akan melakukan penilaian 
kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu 
yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam 
pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

I. Interaksi Bapak/Ibu Pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat 
juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung  
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

J. Kunci Jawaban
1 C
2 A
3 B
4 C
5 D
6 A
7 D
8 E
9 E
10  B

2. URAIAN

1. Apakah pengertian asbābun nuzūl  secara etimologi dan terminologi?

1. Secara etimologi, asbābun nuzūl adalah sebab-sebab yang melatar belakangi 
terjadinya sesuatu. Sedang secara terminologi, menurut Mannā’ al-Qaṭṭān adalah: 
“sesuatu yang menyebabkan diturunkannya al-Qur`an berkenaan dengan keadaan 
al-Qur`an ketika ia turun, seperti (karena disebabkan) adanya sebuah peristiwa atau 
adanya pertanyaan”.
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2. Apakah  pengertian  asbābun  nuzūl    menurut Az-Zarqānī? Sebutkan pengertian yang 
berbahasa Arab dan terjemahkan!

2. Pengertian asbābun nuzūl  menurut Az-Zarqānī  adalah ِه

ْو ُمبَيَنًَّة ِلـُحْكِمِه اَيَّاَم ُوقُوِْعِه
َ
ثًَة َعنُْة أ واآليَاُت ُمتََحدَّ

َ
َمانُِزلَْت اآليَُة أ

Artinya: “Sesuatu yang turun (berupa) satu ayat atau beberapa ayat yang berbicara 
tentangnya (sesuatu itu) atau menjelaskan ketentuan-ketentun hukum yang terjadi 
pada waktu terjadinya peristiwa tersebut.”

3. pakah semua ayat ada asbābun nuzūl–nya? Bagaimanakah cara kita mengetahui 
asbābun nuzūl  dari suatu ayat? Jelaskan!

3. Tidak. Ada yang secara tegas tergambar dalam ayat, dan ada pula yang tidak 
dinyatakan secara jelas dalam ayat yang bersangkutan. Ayat yang secara tegas 
menyatakan asbābun nuzūl, antara lain tergambar dalam ayat yang memuat kata-
kata لُْونََك

ُ
 mereka meminta fatwa) يَْسَتفُِتونََك atau (mereka bertanya kepadamu) يَْسأ

kepadamu). Sedang ayat yang tidak memuat secara tegas asbābun nuzūl-nya, 
dipelajari melalui hadis.

4. Bagaimanakah bentuk redaksi dari hadis tentang asbābun nuzūl ?

4. bentuk redaksi dari hadis tentang asbābun nuzūl adalah:

a. Bentuk redaksi yang tegas berbunyi .... سبب نزول األية كذا
b. Adanya  huruf  fā  as-sababiyah  yang  masuk  pada  riwayat  yang dikaitkan 

dengan turunnya ayat. Misalnya,   ... فزنلت اآلية
c. Adanya keterangan yang menjelaskan, bahwa Rasul ditanya sesuatu kemudian 

diikuti dengan turunnya ayat sebagai jawabannya.

5.  Apakah faedah dari mempelajari asbābun nuzūl?
5. Faedah mempelajari Asbābun nuzūl adalah

a. Memberi petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah atas apa yang telah 
ditetapkan hukumnya.

b. Memberi petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan 
hukum tertentu.

c. Merupakan cara yang efisien untuk memahami makna yang terkandung dalam 
al-Qur`an.

d. Menghindari  keraguan  tentang  ketentuan  pembatasan  (al-Ḥasr) yang terdapat 
dalam al-Qur`an.

e. Menghilangkan Kesulitan dalam memahami ayat

f. Membantu  memudahkan  penghafalan  ayat  dan  pengungkapan makna yang 
terkandung di dalamnya.
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3. TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik)

Disarankan  Bapak/Ibu  pendidik  harus  kreatif  mengembangkan  soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
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BAB 5
MUNĀSABAH

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.5.  Menyadari pentingnya nilai-nilai munāsabah dalam menafsirkan al-Qur`an.
2.5.  Meneladani adab dan syarat seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur`an dengan 
           memperhatikan munāsabah al-Qur’an.
3.5.  Memahami munāsabah dalam menafsirkan al-Qur’an.
4.5.  Menunjukkan contoh munāsabah dalam menafsirkan al-Qur’an.
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C. Indikator Ketercapaian dan Tujuan Pembelajaran

Indikator Ketercapaian Tujuan Belajar

1. Menjelaskan pengertian 
munāsabah

2. Mengidentifikasi bentuk – bentuk 
munāsabah

3. Mendemonstrasikan contoh 
munāsabah

Setelah merenung, mengamati, menanya, memahami, 
menyimpulkan, dan mengkomunikasikan:

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian 
munāsabah

2. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk 
munāsabah

3. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah dari 
munāsabah

4. Peserta didik dapat menunjukkan contoh dari      
bentuk-bentuk munāsabah

D. Materi Pokok

1. Secara etimologi, kata munāsabah sering dipakai dalam tiga pengertian. Kata ini dipakai  
dengan makna musyakalah atau muqarabah (dekat). Kata munāsabah juga diartikan 
dengan al-nasīb  (kerabat atau sanak keluarga).

2.   Secara terminologis, menurut Ibn ‘Arabi munāsabah adalah hubungan ayat-ayat Al Quran 
antara suatu bagian dengan lainnya, sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya 
harmonis dan strukturnya  yang  rapi.  Sedangkan  menurut Az-Zarkasyi  merupakan 
usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang 
dapat diterima oleh akal.

3. Keterkaitan antar ayat tersebut kadang secara khusus atau umum, baik secara rasional 
(‘aqli), indrawi (hissi) ataupun imajinatif (khayāli). Hal ini bisa pula diperoleh selain cara 
yang demikian asalkan kedua unsur tadi (antara ayat atau surah) bisa dihubungkan secara 
logis pada konteks yang jelas.

4. Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak, ada enam tempat munāsabah yang  bisa 
ditemukan dalam  al-Qur’an,  yakni pada:

a. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat.

b. Hubungan  antara kandungan ayat dengan fasilah  (penutup ayat). 

c. Hubungan ayat dengan ayat berikutnya.

d. Hubungan mukaddimah satu surat dengan surat berikutnya.

e. Hubungan penutup satu surat dengan mukaddimah surat berikutnya. 

f. Hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya.
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E. Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang seputar al-Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

2. Kegiatan inti ( 30 menit)

No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

1 ► Meminta peserta didik untuk mencermati gambar.

Mari 
mengamati

2 ■ Meminta peserta didik untuk mencermati gambar.

3 ■ Menyampaikan hasil pengamatan keseluruhan 
gambar.

4 ► Memberikan penjelasan tambahan dan penguatan 
hasil.

5 ►

Menstimulasi peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan- pertanyaan sederhana (Berdasarkan 
“mari merenung” dan “mari mengamati”) agar 
termotivasi untuk belajar.

Mari menanya

6 ►

Mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi 
materi dengan membaca atau mendengarkan 
penjelasan dari Bapak/Ibu pendidik dan 
menganjurkan masing-masing peserta didik 
untuk mencermati pokok-pokok materi yang 
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi.

Ayo memahami

7 ►
Memandu peserta didik untuk menemukan 
pokok-pokok materi yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi mari berdiskusi. Mari berdiskusi

8 ► Membentuk kelompok-kelompok diskusi
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No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

9 ►

Memberitahukan kepada para peserta didik 
untuk menyimpulkan  hasil  diskusi  dan  juga  
menginventarisir hal-hal yang belum dipahami 
pada masing-masing kelompok.

Mari berdiskusi

10 ■ Berdiskusi

11 ► Memandu dan mengamati jalannya diskusi.

12 ■ Mempresentasikan hasilnya, kelompok lain 
menyimak dan memberikan tanggapan.

13 ►
Memberikan penjelasan tambahan, penguatan 
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 
peserta didik yang belum terselesaikan.

14 ►

Membimbing peserta didik mengasosiasi yaitu 
dengan merenungkan pemahaman materi dan 
membandingkannya dengan pengalaman pribadi 
dalam kehidupan sehari-hari.

Pendalaman 
karakter

15 ► Memberikan  penjelasan  tambahan  dan  
penguatan  hasil asosiasi.

Mari
menyimpulkan

16 ►
Memandu peserta didik menyimpulkan bersama-
sama materi pelajaran tersebut diantaranya telah 
terdapat pada buku teks peserta didik.

17 ►
Membimbing peserta didik untuk tes kompetensi 
dengan mengerjakan pilihan ganda, soal uraian 
dan pengamatan perilaku.

Ayo berlatih

Catatan:

a. Pembelajaran  munāsabah  dapat  dilakukan  di  masjid,  perpustakaan,  atau  tempat  
lain  yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:

• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah.

• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.

• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.

• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari-hari dengan dengan 
nilai-nilai al-Qur`an.

• Kegiatan luar ruangan dengan menitik beratkan pada akhlak karimah.
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3. Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata hikmah 
pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

c. Bapak/Ibu pendidik memberikan  reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

e. Bapak/Ibu  pendidik  memberikan  Pekerjaan  Rumah  (PR)  agar  penguasaan  materi  
tidak terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

F. Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan perilaku atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor

Nilai
Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst

Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(kerjasama, keaktifan, partisipasi dan inisiatif).

2. Apabila sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  kosisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.
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3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam  
indikator.

Catatan :

Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan: 4 Indikator

Rentang Skor:

Nilai Rentang Deskripsi

SB (Sangat Baik)
B   (Baik)
C   (Cukup) 
K   (Kurang)

3,00 - 4,00
2,00 - 2,99
1,00 - 1,99
0,00 - 0,99

MK 
MB 
MT 
BT

Keterangan:

MK : Mulai Terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku 
yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT :    Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- 
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst
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Aspek dan rubrik  penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80.

2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 
1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 
rapi, skor 1,15.

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)

b) Uraian

No
Soal Rentang Skor

1

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan pengertian munāsabah secara 
terminologis menurut Az-Zarkasyi,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat  menyebutkan  pengertian  munāsabah    
secara terminologis menurut Az-Zarkasyi, lengkap,  skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan pengertian munāsabah secara 
terminologis menurut Az-Zarkasyi, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menyebutkan  pengertian  munāsabah    
secara terminologis menurut Az-Zarkasyi, tidak lengkap,  skor 0,20.

0,80
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No
Soal Rentang Skor

2

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan kata demi kata dalam satu ayat dan memberi 
contoh, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik  dapat menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan kata demi kata dalam satu ayat dan memberi 
contoh, lengkap, skor 0,60.

c. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan kata demi kata dalam satu ayat dan memberi 
contoh,   kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan kata demi kata dalam satu ayat dan memberi 
contoh, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

3

a. Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan ayat dengan ayat berikutnya dan memberi 
contoh, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan ayat dengan ayat berikutnya dan memberi contoh, 
lengkap, skor 0,60.

c. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan ayat dengan ayat berikutnya dan memberi contoh, 
kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan ayat dengan ayat berikutnya dan memberi 
contoh, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya dan 
memberi contoh, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik dapat  menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya dan 
memberi contoh, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat  menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya dan 
memberi contoh, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menjelaskan maksud munāsabah yang 
berbentuk hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya dan 
memberi contoh, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

5

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan manfaat mempelajari ilmu 
munāsabah, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan manfaat mempelajari ilmu 
munāsabah, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan manfaat mempelajari ilmu 
munāsabah, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan manfaat mempelajari ilmu 
munāsabah, tidak lengkap, skor 0,20.
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Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10

4) Penilaian pada pengamatan perilaku 

Skor penilaian sebagai berikut: 

Rubrik Penilaian Uraian

No Nama Peserta
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2

1

2

3

dst

  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2

Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, skor 0,50.

2.   Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan

a. Jika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai 
dengan perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.
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5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika  peserta  didik  dalam mengumpulkan  tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika   peserta   didik   dalam mengumpulkan   tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.

c. Jika   peserta   didik   dalam mengumpulkan   tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran 
data dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.

Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

No Ayat I Ayat II Munasabah/Korelasi

1

2

dst

6. Penilaian Ketuntasan Belajar Tafsir Semester I Bab IV

No Nama
Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda Uraian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).



Buku Guru Kelas  X  MA68

Keterangan:

T  : Tuntas, jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak Tuntas, jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R   : Remedial.

P    : Pengayaan.

Keterangan:

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai. 

Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................

G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan oleh Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan-pertanyaan tentang Asbābun nuzūl 
(Bapak/Ibu pendidik mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/Ibu  
pendidik  materi  tentang  “munāsabah”.  Bapak/Ibu  pendidik akan melakukan penilaian 
kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu 
yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam 
pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).
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I. Interaksi Bapak/Ibu Pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat 
juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

J. Kunci Jawaban

1. PILIHAN GANDA
1 D
2 D
3 A
4 D
5 A
6 E
7 A
8 E
9 A
10  D

2. URAIAN

1. Bagaimanakah  pengertian Munāsabah secara terminologis menurut Az-Zarkasyi?

Pengertian Munāsabah secara terminologis menurut Az-Zarkasyi adalah usaha 
pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang dapat 
diterima oleh akal.

2. Apakah yang dimaksud dengan Munāsabah yang berbentuk hubungan kata demi kata 
dalam satu ayat? Beri contoh!

Munāsabah yang berbentuk hubungan kata demi kata dalam satu ayat adalah 
munāsabah yang terjadi karena antara bagian-bagian al-Qur`an tidak  ada  kesesuaian,  
sehingga  tidak  tampak  adanya  hubungan  di antara keduanya, bahkan tampak 
masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat 
lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Hal tersebut baru tampak 
ada hubungan yang ditandai dengan huruf ‘aṭf. Contoh: QS. al-Gāsyiyah [88]: 17-20:

َماِء َكيَْف ُرفَِعْت )١٨(َوإَِل  فَال َينُْظُروَن إَِل اإِْلبِِل َكيَْف ُخِلَقْت )١٧(َوإَِل السَّ
َ
أ

رِْض َكيَْف ُسِطَحْت )٢٠(
َ
بَاِل َكيَْف نُِصبَْت )١٩(َوإَِل اأْل اْلِ
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Artinya: Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana Dia diciptakan,  
dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan  gunung-gunung  bagaimana  ia  
ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?

3. Apakah yang dimaksud dengan Munāsabah yang berbentuk hubungan ayat dengan 
ayat berikutnya?  Beri contoh!

Munāsabah yang berbentuk hubungan ayat dengan ayat berikutnya adalah hubungan 
antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat.  Contoh pada QS. al-Baqarah 
[2]: 45 terdapat kata al Khāsyi’īn yang kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yang 
memberi informasi tentang maksud dari kata al Khāsyi’īn tersebut:

َيُظنُّوَن  ِيَن  الَّ اْلَاِشعِنَي ٤٥  َعَ  إاِِِلَّ  لََكبَِيةٌ  َها  ِإَونَّ الةِ  َوالصَّ ْبِ  بِالصَّ َواْسَتعِيُنوا 
ُهْم إَِلْهِ َراِجُعوَن ٤٦ نَّ

َ
ِِّهْم َوأ نَُّهْم ُمالقُْو َرب

َ
أ

Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang- orang yang khusyu’, (yaitu) orang-
orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka 
akan kembali kepada-Nya.

4. Apakah yang dimaksud dengan Munāsabah yang berbentuk hubungan kandungan 
surat dengan surat berikutnya?  Beri contoh!

Munāsabah yang  berbentuk hubungan kandungan surat  dengan surat   berikutnya   
al-Qur`an   sebagai   satu   kesatuan   yang   bagian- bagian  strukturnya  terkait  secara  
utuh.  Contohnya  adalah  Surat al- Fātiḥah menjadi ummul kitab, sebab di dalamnya 
terkandung masalah tauhid, peringatan dan hukum-hukum, yang dari masalah pokok 
itu berkembang sistem ajaran Islam yang sempurna melalui penjelasan ayat-ayat 
dalam surat-surat setelah surat al-Fātiḥah. Ayat 1-3 surat al- Fātiḥah mengandung isi  
tentang tauhid, pujian hanya untuk Allah karena Dia-lah penguasa alam semesta dan 
Hari Akhir, yang penjelasan rincinya dapat dijumpai secara tersebar di berbagai surat  
al-Qur`an. Salah satunya adalah surat al-Ikhlas yang dikatakan sepadan dengan 
sepertiga al-Qur`an. Ayat 5 surat al-Fātiḥah ٥ نَْسَتعِنُي  ِإَويَّاَك  َنْعُبُد   mendapatkan  إِيَّاَك 
menjelasan lebih rinci tentang apa itu jalan yang lurus di permulaan surat al-Baqarah )  
 Atas dasar itu dapat disimpulkan  bahwa teks الم  ١ َذلَِك الِْكَتاُب ال َريَْب فِيهِ ُهًدى لِلُْمتَّقِنَي  ٢
dalam surat al-Fātiḥah dan teks dalam surat al-Baqarah berkesesuaian (munāsabah).

5. Apakah manfaat mempelajari ilmu munāsabah?

Diantara manfaat mempelajari ilmu munāsabah adalah

a. Dapat mengembangkan anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema al-
Qur’an tidak mempunyai hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

b. Mengetahui hubungan antara bagian al-Qur’an, baik antara kalimat-kalimat 
atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga 
lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab al-Qur’an dan 
memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya.
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c. Dapat mengetahui keindahan bahasa al-Qur’an dan konteks kalimat-kalimatnya 
yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian antara ayat atau surat yang satu 
dari yang lain.

d. Dapat membantu menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an setelah diketahui hubungan 
suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain.

3. TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik)

Disarankan Bapak/Ibu pendidik harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.



Buku Guru Kelas  X  MA72

Semester II

BAB 1
NASKH  MANSŪKH

A. Kompetensi Inti

1.   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.1. Menghayati hikmah naskh mansūkh al-Qur’an.

2.1. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir dalam menafsirkan al- Qur`an dengan 
memperhatikan naskh al-Qur’an.

3.1. Memahami naskh al-Qur’an dalam menafsirkan al-Qur’an.

4.1. Menunjukkan contoh naskh al-Qur’an dalam menafsirkan al-Qur’an.
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C. Indikator Ketercapaian dan Tujuan Pembelajaran

Indikator Ketercapaian Tujuan Belajar

1.  Menjelaskan pengertian naskh
2.  Mengidentifikasi macam-macam 

naskh.
3.  Menjelaskan bentuk-bentuk 

nāsikh dalam al-Qur`an.
4.  Mengidentifikasi Ciri-ciri  naskh 

yang tidak dapat di-naskh.
5.  Mengidentifikasi syarat Naṣ-naṣ 

yang dapat di-naskh.

Setelah merenung, mengamati,  
menanya, memahami, menyimpulkan, 
dan mengkomunikasikan:
1.  Peserta didik dapat menjelaskan 

naskh dalam al-Qur`an.
2.  Peserta didik dapat menjelaskan 

mansūkh dalam al-Qur`an.
3.  Peserta didik dapat menunjukkan 

naskh dalam al-Qur`an.
4.  Peserta didik dapat menunjukkan 

naskh dalam al-Qur`an.

D. Materi Pokok

 1. Secara etimologi nāsikh berarti menghilangkan atau meniadakan.

Dalam al-Qur`an dikatakan:

يَْطاُن ُثمَّ ُيِْكُم اهلُل آيَاتِِه ۗ َو اهلُل َعِليٌم َحِكيٌم  َفيَنَْسُخ اهلُل َما يُلِْق الشَّ
Artinya: .... Kemudian Allah meniadakan atau menghilangkan apa yang dimasukkan 
oleh setan, lalu Allah memperkuat ayat-ayat-Nya. Allah Maha Mengetahui dan Maha 
bijaksana. (QS. Al-H ̣ajj [22]: 52).

2. naskh secara Terminologi mengangkat hukum syar‘i (menghapuskan) dengan dalil hukum 
(kitab) syara’ yang lain. nasikh adalah dalil syara’ yang menghapus suatu hukum, dan 
mansūkh ialah hukum syara’ yang telah dihapus.

3. Macam-macam naskh

Karena sumber atau dalil-dalil syara’ ada dua yaitu al-Qur`an dan sunnah Nabi Muhammad 
Saw., maka ada empat jenis naskh, yaitu:

a. Naskh sunnah dengan sunnah  ( ِنَّة َنةِ بِالسُّ ( نَْسُخ السُّ
b. Naskh sunnah dengan al-Qur`an ( َنةِ بِالُْقْرآِن ( نَْسُخ السُّ
c. Naskh al-Qur`an dengan al-Qur`an ( نَْسُخ الُْقْرآِن بِالُْقْرآِن )
d. Naskh al-Qur`an dengan sunnah ( ِنَّة ( نَْسُخ الُْقْرآِن بِالسُّ

4.   Bentuk-bentuk naskh dalam al-Qur`an

a. Penghapusan terhadap hukum (hukm) dan bacaan (tilawah) secara bersamaan.   
( نَْسُخ احُلْكِم واتّلاَِلَوة )



Buku Guru Kelas  X  MA74

b. Penghapusan terhadap hukumnya saja sedangkan bacaanya tetap ada.  
( نَْسُخ احْلُْكِم اَل اتّلاَِلَوةِ )

c. Penghapusan terhadap bacaan saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku  
( نَْسُخ اتّلاَِلَوةِ اَل احْلُْكِم )

E. Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  tentang seputar al- Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

2. Kegiatan inti ( 30 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik untuk mencermati gambar pada buku 
peserta didik kolom “mari mengamati”.

b. Peserta didik mengemukakan.isi gambar.

c. Peserta didik menyampaikan hasil pengamatan.

d. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan dan penguatan hasil pengamatan 
Peserta didik tetang isi gambar tersebut.

e. Bapak/Ibu pendidik menstimulasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan sementara setelah melakukan aktifitas “mari merenung” dan “mari 
mengamati” yang terkait dengan tema.

f. Bapak/Ibu  pendidik  mengajak  peserta  didik  untuk  mengeksplorasi materi dengan 
membaca materi nāsikh mansūkh,  pada kolom “ayo memahami”.

g. Bapak/Ibu pendidik memandu peserta didik untuk menemukan pokok- pokok materi 
atau poin-poin yang menarik untuk didiskusikan dari materi nāsikh mansūkh yang 
kemudian dituliskan pada kolom “mari berdiskusi”.

h. Bapak/Ibu pendidik membentuk kelompok-kelompok berdasarkan banyaknya pokok-
pokok materi pada kolom “mari berdiskusi” kemudian mendiskusikannya sekaligus 
memberitahukan para peserta didik untuk menginventarisir hal-hal yang tidak bisa 
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diselesaikan pada kelompok tersebut atau hal-hal yang perlu ditanyakan kepada bapak/
ibu pendidik atau teman-teman pada kelompok lain setelah presentasi.

i. Bapak/Ibu pendidik memandu dan mengamati jalannya diskusi dan peserta didik secara 
bergantian, masing-masing kelompok, mempresentasikan hasilnya dan kelompok 
lainnya memperhatikan, menyimak dan memberikan tanggapan.

j. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan, penguatan dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik yang belum terselesaikan dari hasil diskusi.

k. Bapak/Ibu pendidik membimbing peserta didik  mengasosiasi yaitu dengan  
merenungkan pemahaman materi nāsikh mansūkh dan membandingkannya dengan 
pengalaman pribadi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari pada kolom “pendalaman 
karakter”.

l. Bapak/Ibu pendidik memandu peserta didik menyimpulkan bersama- sama materi 
pelajaran tersebut diantaranya telah terdapat pada buku teks peserta didik pada kolom 
“Mari Menyimpulkan”.

m. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan dan penguatan hasil asosiasi.

n. Pada kolom “Ayo Berlatih” Bapak/Ibu pendidik membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji kompetensi 
bagian pilihan ganda, bagian uraian dan pengamatan perilaku.

Catatan:

a. Pembelajaran nāsikh mansūkh dapat dilakukan di masjid, perpustakaan, atau tempat 
lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:

• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah.

• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.

• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.

• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari-hari dengan dengan 
nilai-nilai al-Qur`an.

• Kegiatan luar ruangan dengan menitik beratkan pada akhlak karimah.

3.   Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata hikmah 
pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran  yang telah dilaksanakan.

c. Bapak/Ibu pendidik memberikan  reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.
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d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

e. Bapak/Ibu pendidik memberikan Pekerjaan Rumah (PR) agar penguasaan materi tidak 
terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

F. Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan perilaku atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor

Nilai
Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst

Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(kerjasama, keaktifan, partisipasi dan inisiatif).

2. Apabila sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  kosisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam  
indikator.

Catatan :

Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan: 4 Indikator
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Rentang Skor:

Nilai Rentang Deskripsi

SB (Sangat Baik)
B   (Baik)
C   (Cukup) 
K   (Kurang)

3,00 - 4,00
2,00 - 2,99
1,00 - 1,99
0,00 - 0,99

MK 
MB 
MT 
BT

Keterangan:

MK : Mulai Terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku 
yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- 
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst

Aspek dan rubrik  penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80.
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2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 
1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 
rapi, skor 1,15.

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)

b) Uraian

No Rentang Skor

1

a. Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian naskh secara bahasa 
dan secara istilah,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian naskh secara bahasa 
dan secara istilah, lengkap,  skor 0,60.

c. Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian naskh secara bahasa 
dan secara istilah, kurang  lengkap, skor 0,40.

d. Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian naskh secara bahasa 
dan secara istilah, tidak lengkap,  skor 0,20.

0,80

2

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan  
macam-macam naskh, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik   dapat menyebutkan dan menjelaskan  
macam-macam naskh, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan macam-macam 
naskh, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan  dan  menjelaskan   
macam-macam naskh, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80
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No Rentang Skor

3

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk naskh dalam  
al-Qur`an, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk naskh dalam  
al- Qur`an, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk naskh dalam  
al- Qur`an, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk naskh dalam  
al-Qur`an, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat sebuah naṣ dapat di 
naskh, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat sebuah naṣ dapat di 
naskh, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat sebuah naṣ dapat di 
naskh, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan  syarat-syarat  sebuah naṣ dapat di 
naskh, tidak lengkap, skor 0,20

0,80

5

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan hikmah dari adanya nasikh 
mansūkh dalam al-Qur`an,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan hikmah dari adanya nasikh 
mansūkh dalam al-Qur`an,  lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan hikmah dari adanya nasikh 
mansūkh dalam al-Qur`an, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan hikmah dari adanya nasikh 
mansūkh dalam al-Qur`an, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

skor 4,00

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10

4) Penilaian pada pengamatan perilaku 
Skor penilaian sebagai berikut: 
Rubrik Penilaian Uraian

No Nama Peserta
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2

1

2

3

dst
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  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2

Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, skor 0,50.

2.   Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan

a. Jika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai 
dengan perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.

5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.

c. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran data 
dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.

Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

No Ayat Nāsikh Ayat Mansūkh Tema Pembahasan
Ayat Nāsikh Mansūkh

1

2

dst
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6. Penilaian Ketuntasan Belajar Tafsir Semester I Bab IV

No Nama
Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda Uraian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).

Keterangan:

T  : Tuntas, jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak Tuntas, jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R   : Remedial.

P    : Pengayaan.

Keterangan:

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai. Mengetahui, 

Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................
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G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan oleh Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan-pertanyaan tentang nāsikh mansūkh 
(Bapak/Ibu pendidik mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/Ibu 
pendidik materi tentang “tentang Nāsikh Mansūkh ”.  Bapak/ Ibu pendidik akan melakukan 
penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari 
tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di 
luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

I.  Interaksi Bapak/Ibu Pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat 
juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi  langsung 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

J. Kunci Jawaban

1.  PILIHAN GANDA

1. A

2. C

3. D

4. A

5. A

6. C

7. D

8. A

9. E

10  D
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2. URAIAN

1. Apakah pengertian nāsikh secara bahasa dan secara istilah? Jelaskan!

Pengertian nāsikh secara bahasa adalah al-izālah (الَِْزالَُة) artinya “menghapus”  ,   
at-tabdīl ( اتلَّبِْديُْل ) artinya  “menukar”,  al-Taḥwīl (اتلَّْحوِيْل) artinya “mengubah” dan 
dapat juga diartikan dengan al-Naql ( انلَّْقُل ) artinya “memindahkan”. dan secara istilah 
adalah mengangkat (menghapuskan) dalil hukum syar‘i dengan dalil hukum syar’i  
yang lain.

2. Ada berapakah macam-macam nāsikh? Sebutkan dan Jelaskan!

Ada empat macam nāsikh, yaitu:

a. Naskh sunnah dengan sunnah ( ِنَّة َنةِ بِالسُّ  Suatu hukum yang dasarnya sunnah ( نَْسُخ السُّ
kemudian di-nāsikh dengan dalil syara’’ dari sunnah juga.

b. Naskh sunnah dengan al-Qur`an ( بِالُْقْرآِن َنةِ  السُّ  Suatu hukum yang telah ( نَْسُخ 
ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian di-naskh atau dihapus dengan dalil  
al-Qur`an.

c. Naskh al-Qur`an dengan al-Qur`an ( بِالُْقْرآِن الُْقْرآِن   Ada beberapa pendapat ( نَْسُخ 
ulama tentang nāsikh al-Qur`an dengan al-Qur`an ada yang mengatakan tidak 
ada nāsikh mansūkh dalam ayat-ayat al-Qur`an karena tidak ada yang batil dari  
al-Qur`an. Pendapat kedua mengatakan bahwa ada nāsikh mansūkh dalam ayat-
ayat al-Qur`an tetapi bukan menghapus atau membatalkan hukum, yang berarti 
hanya merubah atau mengganti dan keduanya masih berlaku.

d. Naskh al-Qur`an dengan sunnah ( ِنَّة  Hukum yang didasarkan pada ( نَْسُخ الُْقْرآِن بِالسُّ
dalil al-Qur`an di-nāsikh dengan dalil sunnah. Untuk hal ini para ulama sepakat 
tidak ada, karena al- Qur`an posisinya lebih tinggi dari sunnah.

3. Bagaimanakah bentuk-bentuk nāsikh dalam al-Qur`an?

Bentuk-bentuk naskh dalam al-Qur`an adalah

a. Penghapusan terhadap hukum (ḥukm) dan bacaan (tilāwah) secara bersamaan.  
( نَْسُخ احُلْكِم واتّلاَِلَوةِ )

b. Penghapusan terhadap hukumnya saja sedangkan bacaanya tetap ada.  
( نَْسُخ الُْـُحْكِم اَل اتّلاَِلَوةِ )

c. Penghapusan  terhadap  bacaan  saja,  sedangkan  hukumnya  tetap berlaku. 
( نَْسُخ اتّلاَِلَوةِ اَلالْـُحْكِم )

4. Apa sajakah syarat-syarat sebuah naṣ dapat di-nāsikh?

Syarat-syarat sebuah naṣ dapat di-naskh adalah:

a. Hukum yang mansūkh (dihapus) tidak menunjukkan berlaku abadi

b. Hukum yang mansūkh bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang 
baik dan buruknya.
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c. Ayat nāsikhah (yang menghapus) datang setelah yang di-mansūkh (dihapus) dan 
keadaan kedua naṣ tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat dikompromikan.

5. Apakah hikmah dari adanya nāsikh mansūkh dalam al-Qur`an bagi umat Islam?
Hikmah dari adanya nāsikh mansūkh dalam al-Qur`an bagi umat Islam adalah:
a. Mengukuhkan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan- ketentuan yang 

sesuai dengan logika manusia.
b. Kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak, Maha Kasih, Maha Sayang, karena 

memang pada kenyataannya hukum-hukum nāsikh mansūkh tersebut semuanya 
demi untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia.

c. Mengetahui proses tasyri’ (penetapan dan penerapan hukum) Islam dan untuk 
menelusuri tujuan ajaran, serta ‘illatul  ḥukmi (alasan ditetapkannya suatu hukum).

e. Perkembangan  tasyri’ menuju  tingkat  sempurna  sesuai  dengan perkembangan 
dakwah dan kondisi umat Islam.

f. Cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak.

g. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat.

3. TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik) Disarankan:

Bapak/Ibu pendidik harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
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BAB 2
QIRĀ’ĀT  AL-QUR`AN

A. Kompetensi Inti

1.   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan  perilaku  (jujur,  disiplin,  tanggungjawab,  peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.2. Menghayati nilai-nilai Qirā’āt  al-Qur’an.

2.2. Meneladani adab dan syarat seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur`an dengan 
memperhatikan Qirā’āt  al-Qur’an.

3.2. Memahami Qirā’āt  al-Qur’an dalam menafsirkan al-Qur’an.

4.2. Menunjukkan contoh Qirā’āt  al-Qur’an yang sahih.
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C. Indikator Ketercapaian dan Tujuan Pembelajaran

Indikator Ketercapaian Tujuan Belajar

1. Menjelaskan Pengertian Qirā’āt.
2. Mengidentifikasi Penyebaran ilmu 

Qirā’āt.
3. Mengidentifikasi Macam-macam 

Qirā’āt  dari segi kuantitas.
4. Mengidentifikasi Macam- macam 

Qirā’āt  dari segi kualitas.
5. Menjelaskan Tolak ukur diterimanya 

Qirā’āt.
6. Menjelaskan Pengaruh Qirā’āt 

Terhadap Penetapan Hukum.
7. Menjelaskan Faedah Beraneka 

Ragamnya Qirā’āt  Yang Saḥīḥ.

Setelah merenung, mengamati, menanya, 
memahami, menyimpulkan, dan 
mengkomunikasikan:
1. Peserta didik dapat menjelaskan Qirā’āt   

al-Qur`an
2. Peserta didik dapat menjelaskan Ulama Qirā’āt
3. Peserta didik dapat menjelaskan acam-macam 

Qirā’āt
4. Peserta didik dapat menjelaskan faktor 

tumbuhnya Qirā’āt
5. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh 

Qirā’āt  dalam penetapan hukum
6. Peserta didik dapat menunjukkan contoh dari 

Qirā’āt  al-Qur`an

D. Materi Pokok

1. Secara bahasa, kata Qirā’āt berasal dari bahasa Arab, berupa ism maṣdar dari kata qarā’a 
yang berarti bacaan. Bentuk jamak qarā’a adalah qirā’āt. Para ulama berbeda pendapat 
mengenai  pengertian  Qirā’āt. Namun di antara perbedaan tersebut terdapat kesamaan 
yang disepakati, bahwa Qirā’ātadalah ilmu yang mempelajari bacaan al-Qur’an dari para 
Imam ditinjau dari perbedaan langgam, cara pengucapan dan sifatnya, seperti tafkhīm, 
tarqīq, imālah, idghām, iẓhār, isybā’, mad, qasr, tasydīd, takhfīf, yang sanad periwayatan 
Qirā’āt tersebut bersambung sampai kepada Rasulullah Saw.

2. Macam-macam Qirā’āt   dari segi kuantitas atau jumlahnya. Ada tiga macam  Qirā’āt    
yang  terkenal,  yaitu:  Qirā’āt  al-Sab’ah, Qirā’āt‘Asyrah dan Qirā’āt  Arba’ah Asyrah.

3. Qirā’āt   dari segi kualitas adalah Mutāwatir, Masyhūr, Āḥād, Syāż, Mawḍū’ dan Mudraj. 
Keempat macam terakhir ini tidak boleh diamalkan bacaannya.

4. Tolak ukur para ulama dalam menetapkan Qirā’āt yang sahih adalah sebagai berikut:

a. Bersesuaian dengan kaidah Bahasa Arab

b. Bersesuai dengan salah satu kaidah penulisan Muṣḥaf ‘Uṡmānī walaupun hanya 
kemungkinan (iḥtimāl) atau mendekati.

c. Memiliki sanad yang sahih atau jalan periwayatannya benar.

5. Ragam perubahan Qirā’āt  al-Qur’an

a. Beda dalam i’rāb atau harakat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat.

b. Beda i’rāb dan harakat kalimat sehingga mengubah makna
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c. Perubahan huruf tanpa perubahan i’rāb dan bentuk tulisannya, dan maknanya berubah.

d. Perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya, tetapi maknanya 
tidak berubah.

e. Perbedaan pada kalimat yang menyebabkan perubahan bentuk dan maknanya.

f. Perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirkan.

6. Meskipun Qirā’āt   bukan satu-satunya yang dijadikan dasar dalam istinbāṭ (penetapan) 
hukum, namun tak  dapat dipungkiri bahwa perbedaan Qirā’āt berpengaruh besar terhadap 
produk hukum. Inilah salah satu penyebab timbulnya berbagai macam mażhab atau aliran 
dalam Islam.

7. Bervariasinya Qirā’āt  yang sahih ini mengandung banyak faedah dan fungsi, diantanya;

a. Menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan 
penyimpangan.

b. Meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca al-Qur’an.

c. Bukti kemukjizatan al-Qur’an dari segi kepadatan makna (i’jaz)- Nya.

d. Penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam Qirā’āt lain.

E. Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

b. Guru  memeriksa  kehadiran,  kerapian  berpakaian,  posisi  tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang seputar al-Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan  
mengaitkan dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari 
merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
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2. Kegiatan inti ( 30 menit)

No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

1 ► Meminta peserta didik untuk mencermati gambar

Mari
mengamati

2 ■ Meminta peserta didik untuk mencermati gambar

3 ■ Menyampaikan hasil pengamatan keseluruhan gambar

4 ► Memberikan penjelasan tambahan dan penguatan hasil

5 ►

Menstimulasi peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan- pertanyaan sederhana (berdasarkan “mari 
merenung” dan “mari mengamati”) agar termotivasi 
untuk belajar

Mari menanya

6 ►

Mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi materi 
dengan membaca atau mendengarkan penjelasan dari 
Bapak/Ibu pendidik dan menganjurkan masing-masing 
peserta didik untuk mencermati pokok-pokok materi 
yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi

Ayo
memahami

7 ►
Memandu peserta didik untuk menemukan pokok-
pokok materi yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi   mari berdiskusi

Mari
berdiskusi

8 ► Membentuk kelompok-kelompok diskusi

9 ►

Memberitahukan kepada para peserta didik 
untuk menyimpulkan  hasil  diskusi  dan  juga  
menginventarisir hal-hal yang belum dipahami pada 
masing-masing

11 ► Memandu dan mengamati jalannya diskusi

Mari
mengamati

12 ■ Mempresentasikan hasilnya, kelompok lain menyimak 
dan memberikan tanggapan

13 ►
Memberikan penjelasan tambahan, penguatan dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik 
yang belum terselesaikan

14 ►

Membimbing peserta didik mengasosiasi yaitu dengan 
merenungkan pemahaman materi dan membandingkannya 
dengan  pengalaman  pribadi  dalam  kehidupan  sehari- 
hari

pendalaman 
karakter
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No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

15 ► Memberikan  penjelasan  tambahan  dan  penguatan  
hasil asosiasi

Mari
menyimpulkan

16 ►
Memandu peserta didik menyimpulkan bersama-sama 
materi pelajaran tersebut diantaranya telah terdapat pada 
buku teks peserta didik

17 ►
Membimbing peserta didik untuk tes kompetensi dengan 
mengerjakan  pilihan  ganda,  soal  uraian  dan  pengamatan 
perilaku

Ayo
berlatih

► : Bapak/Ibu Pendidik

■ : Peserta Didik

Catatan:

a. Pembelajaran Ilmu Tafsir dapat dilakukan di masjid, perpustakaan, atau tempat lain 
yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:

• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah.

• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.

• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.

• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari-hari dengan dengan 
nilai-nilai al-Qur`an.

• Kegiatan luar ruangan dengan menitik beratkan pada akhlak karimah.

3. Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata 
hikmah pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama  melakukan refleksi terhadap  pembelajaran  yang telah dilaksanakan.

c. Bapak/Ibu pendidik memberikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil 
diskusi dan presentasinya serta kekompakannya.

d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

e. Bapak/Ibu  pendidik  memberikan  Pekerjaan  Rumah  (PR)  agar penguasaan materi 
tidak terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
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F. Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan perilaku atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor

Nilai
Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst

Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(Kerjasama, Keaktifan, Partisipasi dan Inisiatif).

2. Apabila sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  kosisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam  
indikator.

Catatan :

Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan: 4 Indikator

Rentang Skor:

Nilai Rentang Deskripsi

SB (Sangat Baik)
B   (Baik)
C   (Cukup) 
K   (Kurang)

3,00 - 4,00
2,00 - 2,99
1,00 - 1,99
0,00 - 0,99

MK 
MB 
MT 
BT
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Keterangan:

MK : Mulai Terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku 
yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- 
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst

Aspek dan rubrik  penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80.

2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 
1,33.
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b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 
rapi, skor 1,15.

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)

b) Uraian

No
Soal Rentang Skor

1

a. Jika   peserta didik dapat menjelaskan pengertian Qirā’āt   
menurut para ulama,  lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian Qirā’āt   
menurut para ulama, lengkap,  skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian Qirā’āt   
menurut para ulama, kurang  lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian Qirā’āt   
menurut para ulama, tidak lengkap,  skor 0,20.

0,80

2

a. Jika   peserta   didik   dapat   menjelaskan sebab Qirā’āt    
al-Qur`an yang berbeda semakin menyebar dan menyebutkan 
para ulama ahli Qirā’āt  dari golongan sahabat, lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika   peserta   didik    dapat menjelaskan sebab Qirā’āt    
al-Qur`an yang berbeda semakin menyebar dan menyebutkan 
para ulama ahli Qirā’āt  dari golongan sahabat, lengkap, skor 
0,60.

c. Jika   peserta   didik   dapat menjelaskan sebab Qirā’āt    
al-Qur`an yang berbeda semakin menyebar dan menyebutkan 
para ulama ahli Qirā’āt  dari golongan sahabat,  kurang lengkap, 
skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan sebab Qirā’āt al-Qur`an 
yang berbeda semakin menyebar dan menyebutkan para ulama 
ahli Qirā’āt dari golongan sahabat, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80
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No
Soal Rentang Skor

3

a. Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan pemrakarsa pertama 
yang memilih tujuh imam Qirā’āt dan pijakan penentuannya, 
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan pemrakarsa pertama 
yang memilih tujuh imam Qirā’āt  dan pijakan penentuannya, 
lengkap, skor 0,60.

c. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan pemrakarsa pertama 
yang memilih tujuh imam Qirā’āt  dan pijakan penentuannya, 
kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pemrakarsa pertama 
yang memilih tujuh imam Qirā’āt  dan pijakan penentuannya, 
tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4

a. Jika  peserta  didik  dapat menyebutkan dan menjelaskan 
pembagian imam Qirā’āt  secara kuantitas,  lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik dapat menyebutkan dan menjelaskan 
pembagian imam Qirā’āt  secara kuantitas, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan 
pembagian imam Qirā’āt  secara kuantitas,  kurang lengkap, 
skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan 
pembagian imam Qirā’āt  secara kuantitas, tidak lengkap, skor 
0,20.

0,80

5.

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan mudraj dalam ilmu Qirā’āt,  
lengkap dan sempurna, skor 0,80

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan mudraj dalam ilmu Qirā’āt, 
lengkap, skor 0,60

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan mudraj dalam ilmu  
Qirā’āt, kurang lengkap, skor 0,40

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan mudraj dalam ilmu 
Qirā’āt, tidak lengkap, skor 0,20

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10
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4) Penilaian pada pengamatan perilaku 
Skor penilaian sebagai berikut: 
Rubrik Penilaian Uraian

No Nama Peserta
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2

1

2

3

dst

  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2

Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, skor 0,50.

2.   Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan

a. Jika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai 
dengan perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.

5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.

c. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran data 
dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.
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Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

No Qirā’āt
Mutawatirah Arti Qirā’āt yang lain Arti Perbedaan

Qira`at

1

2

dst

6. Penilaian Ketuntasan Belajar Tafsir Semester I Bab IV

No Nama
Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda Uraian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).

Keterangan:

T  : Tuntas, jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak Tuntas, jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R   : Remedial.

P    : Pengayaan.
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Keterangan:
Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 

portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai. Mengetahui, 

Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................

G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan-pertanyaan tentang Qirā’āt al-Qur’an 
(Bapak/Ibu pendidik mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/
Ibu pendidik materi tentang “ Qirā’āt al-Qur`an ”. Bapak/Ibu pendidik akan melakukan 
penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari 
tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di 
luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

I. Interaksi Bapak/Ibu Pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat 
juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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J. Kunci Jawaban

1.  PILIHAN GANDA

1. C

2. C

3. C

4. D

5. B

6. E

7. E

8. A

9. A

10  A 

2.   URAIAN

1. Bagaimanakah pengertian Qirā’āt  menurut para ulama?

Pengertian Qirā’āt  menurut para ulama adalah:

a. Menurut az-Zarqāni: mażhab yang dianut seorang imam qira’āt yang berbeda 
dengan  lainnya dalam pengucapan al-Qur`an serta kesepakatan riwayat-riwayat 
dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun 
bentuk-bentuk lainnya.

b. Menurut Ibnu Al-Jazairi: ilmu membahas cara-cara pengucapkan kata-kata  
al-Qur`an dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada 
penukilnya.

c. Menurut Al-Qastalāni: suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang isepakati atau 
diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughat, hażf, i’rāb, iṡbāt, faṣl, 
dan waṣl yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan.

d. Menurut Az-Zarkasi: perbedaan cara mengucapkan lafad-lafad al-Qur`an, baik 
menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf  tersebut,  seperti  
takhfīf (meringankan), taṡqīl (memberatkan), dan atau yang lainnya.

2. Kenapa Qirā’āt  al-Qur`an yang berbeda semakin menyebar? Sebutkan para ulama 
ahli Qirā’āt  dari golongan sahabat!

Karena pembelajaran bacaan al-Qur`an terus dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga 
tersebarlah bacaan al-Qur`an dengan beberapa versi dan muncullah nama-nama ahli 
Qirā’āt . Para ulama ahli Qirā’āt dari golongan sahabat adalah ‘Uṡman bin ‘Affān, 
‘Ali  bin Abi Ṭālib, Ubay ibn Ka’b, Zaid bin Ṡābit, Abdullah bin Mas’ūd dan Abu 
Mūsā al-Asy’āri.
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3. Siapakah pemrakarsa pertama yang memilih tujuh imam Qirā’āt  ?

Apakah pijakan penentuannya?

Orang yang pertama mempunyai prakarsa untuk memilih tujuh imam Qirā’āt adalah 
Imam Abu Bakr ibn Mujāhid a-Bagdādi. Kitabnya yang bernama “as-Sab’ah” berisi 
bacaan-bacaan imam Qirā’āt  yang tujuh dan menjadi rujukan banyak kalangan. 
Pijakan ibn Mujāhid dalam menentukan tujuh imam Qirā’āt  adalah ketokohan dalam 
bidang ilmu Qirā’āt dan kesesuaian dengan muṣḥaf uṡmānī. Bacaan masing-masing 
imam tersebut juga sangat masyhur di negerinya masing-masing.

4. Sebutkan dan Jelaskan pembagian imam Qirā’āt  secara kuantitas!

Secara kuantitas Imam qira`at dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. al-Qirā’āt  al-Sab’ adalah Qirā’āt  yang disandarkan kepada para imam qurrā’ yang 
tujuh.

b. al-Qirā’āt  al‘Asyr adalah al-Qirā’āt  al-sab’ ditambah dengan tiga Qirā’āt .

c. Qirā’āt  arba’ah asyrah: ialah Qirā’āt ‘asyrah yang lalu ditambah dengan empat 
Qirā’āt .

5. Apakah yang dimaksud dengan mudraj dalam ilmu Qirā’āt ? Jelaskan!

Mudraj dalam ilmu Qirā’āt  adalah bacaan yang ditambahkan ke dalam Qirā’āt   
sebagai penafsiran, seperti Qirā’āt   ibn ‘Abbas tentang al-Baqarah [2] ayat 198.

َعَرفَاٍت ِمْن  فَْضُتْم 
َ
أ فَإَِذا  احْلَجَّ  ِسِم  َمَوا  ِف  ُِّكْم  َرب ِمْن  فَْضال  تَبَْتُغوا  ْن 

َ
أ ُجَناٌح  َعلَيُْكْم   لَيَْس 

Kalimat َِّف َمَوا ِسِم اْلَج bukanlah ayat al-Qur`an. Ia adalah penafsiran yang disisipkan 
ke dalam ayat.

3. TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik)

Disarankan  Bapak/Ibu  pendidik  harus  kreatif  mengembangkan  soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
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BAB 3
KAIDAH-KAIDAH PENAFSIRAN

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan  perilaku  (jujur,  disiplin,  tanggungjawab,  peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.3. Menyadari nilai-nilai kaidah tafsir dalam menafsirkan al-Qur`an

2.3. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir dalam menafsirkan al- Qur`an dengan 
memperhatikan kaidah-kaidah Tafsir dalam memahami al-Qur`an.

3.3. Memahami kaidah-kaidah dalam menafsirkan al-Qur’an; jama’, mufrad, mużakar, 
mu’annas, ḍamir, nakirah, ma’rifat, sual wal jawab.

4.3.  Menunjukkan contoh kaidah dalam menafsirkan al-Qur`an.
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C. Indikator Ketercapaian dan Tujuan Pembelajaran

Indikator Ketercapaian Tujuan Belajar

1. Menjelaskan macam-macam 
kaidah penafsiran.

2. Menjelaskan    fungsi-fungsi dari 
macam-macam kaidah penafsiran.

3. Mencontohkan fungsi-fungsi dari 
macam-macam kaidah penafsiran.

Setelah merenung, mengamati, menanya, 
memahami, menyimpulkan, dan 
mengkomunikasikan:
1. Peserta  didik  dapat  menjelaskan kaidah-

kaidah dalam menafsirkan.
2. Peserta didik dapat menunjukkan contoh-

contoh dari kaidah-kaidah dalam menafsirkan.

D. Materi Pokok

1. Madlūl, marja’ atau marji’ ḍlamīr dalam pembahasan ‘Ulūm al-Qur`an ada beberapa 
macam, antara lain:

a. Disebut secara nyata (eksplisit) sebelumnya.

b. Tidak disebut secara nyata melainkan dibayangkan saja dalam lafal sebelumnya.

c. Disebutkan sesudah ḍamīr.

2. Imam az-Zarkasyi dan Imam al-Suyuti menyimpulkan sejumlah faedah dari pemakaian 
kata-kata ma’rifah dalam al-Qur`an:

a. Ta’rīf  dengan Ism ‘Alam (nama) berfungsi untuk:

1) Menghadirkan pemilik nama itu dalam hati pendengar dengan cara menyebutkan 
namanya yang khas atau memuliakan.

2) Menghinakan.

b. Ta’rīf  dengan Ism Isyarah (kata tunjuk) berfungi untuk:

1) Menjelaskan bahwa sesuatu yang ditunjuk itu dekat.

2) Menjelaskan keadaannya dengan menggunakan “kata tunjuk jauh”.

3) Menghinakan dengan memakai “kata tunjuk dekat”.

4) Memuliakan dengan memakai “kata tunjuk jauh”.

(لقصد تعظيمه بالعد) 
5) Mengingatkan (تَنْبِيٌْه) bahwa sesuatu yang ditunjuk yang diberi sifat itu sangat layak 

dengan sifat yang disebutkan sesudah ism isyarah tersebut.

c.   Ta’rīf  dengan Ism Mauṣūl (kata pengganti penghubung), berfungsi:

1) Karena  tidak  disukai  menyebutkan  nama  yang  sebenarnya untuk menutupinya 
atau disebabkan oleh hal lain.

2) Menunjukkan arti umum, ( َراََدةِ الُْعُموِْم ( ِلِ
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3) Meringkas kalimat

d. Ta’rīf  dengan Alif Lām (ال), berfungsi:

1) Menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui karena telah disebutkan

2) Menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui bagi pendengar

3) Sesuatu yang sudah diketahui karena ia hadir pada saat itu

4) Mencakup semua satuannya

5) Menjelaskan jenis karakteristik tertinggi

6) Menerangkan esensi, hakikat dan jenis

نِْس)    (تِلَْعرِيِْف الَماهِيَّةِ َو احَْلقَِيَقةِ َواْلِ
3. Penggunaan Ism Nakirah ini mempunyai beberapa fungsi di antaranya untuk menunjukkan: 

satu, macam, satu dan macam sekaligus, besar / mulia atau dahsyat, banyak, besar/ mulia 
dan banyak, merendahkan, menghinakan atau meremehkan dan menunjukkan sedikit.

4. Identifikasi lafal muzakkar dan mu`annāṡ memudahkan mufassir untuk mencari marji` 
ḍlamīr. Untuk itu, mufassir harus memperhatikan tanda- tanda mużakkar dan mu`annaṡ-
nya suatu lafal . Tanda mu`annāṡ adalah  tā` marbūṭah seperti pada lafal َمْدرََسة, alif 
maqṣūrah seperti 

ْت dan tā` ta`nīṡ seperti ,الَقاِض alif  manqūṣah seperti , ُمَصلَّ
َ
  .قََرأ

Sedangkan lafal-lafal yang tidak memiliki tanda mu`annaṡ di atas berarti masuk dalam 
katagori mużakkar.

5. Terdapat tiga kaidah asal (utama) pemakaian soal jawab di dalam al- Qur’an, yaitu:

a. Jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian, 
diantaranya:

b. Jawaban  adalah  inti  dari  soal  itu  sendiri  untuk  menunjukkan kecocokan terhadap 
maksud pertanyaan sehingga penanya tidak mengulangi kembali pertanyaannya karena 
sudah paham.

c. Jawaban lebih detail atau membingungkan penanya.

d. Empat  kemungkinan  jika  ism  dalam  al-Qur’an  tertulis  diulang sebanyak dua 
kali; pengulangan ma’rifah dengan ma’rifah, pengulangan nakirah dengan nakirah, 
mengulang nakirah dengan ma’rifah, mengulang ma’rifah dengan nakirah.

e.   Sebagian lafal dalam al-Qur’an di-mufrad-kan untuk suatu makna atau maksud tertentu 
dan di-jama’kan untuk sesuatu isyarat tertentu. Oleh karena itu dalam al-Qur`an sering 
dijumpai sebagian lafal yang hanya dalam bentuk jama’nya dan ketika diperlukan 
bentuk mufrad- nya maka yang digunakan adalah kata sinonim (muradif)-nya.

6. Pembahasan mengenai kata-kata yang dikira mutarādif (sinonim), padahal bukan 
diantaranya adalah:

a. Makna “َْشَيُة  ”اَلوُْف“ lebih tinggi dari ”اَلْ

b. ُّح حُّ Arti .الُْخُل dengan الشُّ   اَْلُْخُل - اَْلُْضُل  lebih intens dari pada الشُّ
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c. بِيُْل رِيُْق dengan السَّ .الطَّ
d. ََّمد dan َّأمد.

E.  Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

b. Guru  memeriksa  kehadiran,  kerapian  berpakaian,  posisi  tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang seputar al-Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

2.   Kegiatan inti ( 30 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik untuk mencermati gambar pada buku 
peserta didik kolom “mari mengamati”.

b. Peserta didik mengemukakan.isi gambar.

c. Peserta didik menyampaikan hasil pengamatan.

d. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan dan penguatan hasil pengamatan 
peserta didik tetang isi gambar tersebut.

e. Bapak/Ibu pendidik menstimulasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan sementara setelah melakukan aktifitas “mari merenung” dan “mari 
mengamati” yang terkait dengan tema.

f. Bapak/Ibu pendidik mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi materi dengan 
membaca materi kaidah-kaidah tafsir, pada kolom “ayo memahami”.

g. Bapak/Ibu  pendidik  memandu  peserta  didik  untuk  menemukan pokok-pokok materi 
atau poin-poin yang menarik untuk didiskusikan dari materi kaidah-kaidah tafsir yang 
kemudian dituliskan pada kolom “mari berdiskusi”.

h.  Bapak/Ibu pendidik membentuk kelompok-kelompok berdasarkan banyaknya pokok-
pokok materi pada kolom “mari berdiskusi” kemudian mendiskusikannya sekaligus 
memberitahukan para peserta  didik  untuk  menginventarisir  hal-hal  yang  tidak  
bisa diselesaikan pada kelompok tersebut atau hal-hal yang perlu ditanyakan kepada 
bapak/ibu pendidik atau teman-teman pada kelompok lain setelah presentasi.
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i. Bapak/Ibu  pendidik  memandu  dan  mengamati  jalannya  diskusi dan peserta 
didik secara bergantian, masing-masing kelompok, mempresentasikan hasilnya dan 
kelompok lainnya memperhatikan, menyimak dan memberikan tanggapan.

j. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan, penguatan dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik yang belum terselesaikan dari hasil diskusi.

k. Bapak/Ibu pendidik membimbing peserta didik mengasosiasi yaitu dengan 
merenungkan pemahaman materi kaidah-kaidah penafsiran dan membandingkannya 
dengan pengalaman pribadi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari pada kolom 
“pendalaman karakter”.

l. Bapak/Ibu   pendidik   memandu   peserta   didik   menyimpulkan bersama-sama materi 
pelajaran tersebut diantaranya telah terdapat pada buku teks peserta didik pada kolom 
“Mari Menyimpulkan”.

m. Bapak/Ibu  pendidik  memberikan  penjelasan  tambahan  dan penguatan hasil asosiasi.

n. Pada  kolom  “Ayo  Berlatih”  Bapak/Ibu  pendidik  membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji kompetensi 
bagian pilihan ganda, bagian uraian dan pengamatan perilaku.

Catatan:

a. Pembelajaran Ilmu Tafsir dapat dilakukan di masjid, perpustakaan, atau tempat lain 
yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:

• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah.

• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.

• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.

• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari-hari dengan dengan 
nilai-nilai al-Qur`an.

• Kegiatan  luar  ruangan  dengan  menitik  beratkan  pada  akhlak karimah.

3. Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata 
hikmah pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama  melakukan refleksi terhadap  pembelajaran  yang telah dilaksanakan.

c. Bapak/Ibu pendidik memberikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil 
diskusi dan presentasinya serta kekompakannya.

d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.
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e. Bapak/Ibu  pendidik  memberikan  Pekerjaan  Rumah  (PR)  agar penguasaan materi 
tidak terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

F. Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan perilaku atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor

Nilai
Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst

Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(kerjasama, keaktifan, partisipasi dan inisiatif).

2. Apabila sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  kosisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam  
indikator.

Catatan :

Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan: 4 Indikator

Rentang Skor:



Tafsir-Ilmu Tafsir Kurikulum 2013 105

Nilai Rentang Deskripsi

SB (Sangat Baik)
B   (Baik)
C   (Cukup) 
K   (Kurang)

3,00 - 4,00
2,00 - 2,99
1,00 - 1,99
0,00 - 0,99

MK 
MB 
MT 
BT

Keterangan:

MK : Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- 
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst

Aspek dan rubrik  penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80.
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2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 
1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 
rapi, skor 1,15.

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)

b) Uraian

No
Soal Rentang Skor

1

a. Jika    peserta  didik  dapat  menjelaskan  pentingnya  mempelajari  
kaidah- kaidah Bahasa Arab untuk menafsirkan al-Qur`an,  
lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pentingnya mempelajari  
kaidah- kaidah bahasa Arab untuk menafsirkan al-Qur`an, lengkap,  
skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan pentingnya mempelajari 
kaidah-kaidah bahasa Arab untuk menafsirkan al-Qur`an, kurang  
lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pentingnya mempelajari  
kaidah- kaidah bahasa Arab untuk menafsirkan al-Qur`an, tidak 
lengkap, skor 0,20.

0,80

2

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian madlūl ḍamīr dan 
macam-macamnya, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat   menjelaskan pengertian madlūl ḍamīr 
dan macam-macamnya, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian madlūl ḍamīr dan 
macam- macamnya,  kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian madlūl ḍamīr dan 
macam- macamnya, skor 0,20.

0,80
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No
Soal Rentang Skor

3

a. Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan dan memberikan contoh 
dari fungsi Ta’rīf dengan ism mauṣūl, lengkap dan sempurna, skor 
0,80.

b. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan dan memberikan contoh 
dari fungsi Ta’rīf dengan ism mauṣūl, lengkap, skor 0,60.

c. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan dan memberikan contoh 
dari fungsi Ta’rīf dengan ism mauṣūl, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan dan memberikan contoh dari 
fungsi Ta’rīf dengan ism mauṣūl, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud pengulangan nakirah 
dengan nakirah dalam QS. al-‘Asr ayat 5-6,  lengkap dan sempurna, 
skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud pengulangan nakirah 
dengan nakirah dalam QS. al-‘Asr ayat 5-6, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat  menjelaskan maksud pengulangan nakirah 
dengan nakirah dalam QS. al-‘Asr ayat 5-6, kurang lengkap skor, 
40.

d. Jika peserta didik dapat  menjelaskan maksud pengulangan nakirah 
dengan nakirah dalam QS. al-‘Asr ayat 5-6, tidak lengkap, skor 
0,20.

0,80

5

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan memberikan contoh dari 
keunikan kaidah mufrad dan jama’ dalam al-Qur`an, lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan memberikan contoh dari 
keunikan kaidah mufrad dan jama’ dalam al-Qur`an,  lengkap, skor 
0,60

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan memberikan contoh 
dari keunikan kaidah mufrad dan jama’ dalam al-Qur`an, kurang 
lengkap, skor 0,40

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan dan memberikan contoh dari 
keunikan kaidah mufrad dan jama’ dalam al-Qur`an, tidak lengkap, 
skor 0,20

0,80

Skor 4,00

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10
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4) Penilaian pada pengamatan perilaku 
Skor penilaian sebagai berikut: 
Rubrik Penilaian Uraian

No Nama Peserta
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2

1

2

3

dst

  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2

Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, skor 0,50.

2. Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan

a. Jika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai 
dengan perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.

5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.

c. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran data 
dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.
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Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

No Ayat Kaidah penafsiran yang 
terdapat dalam ayat

Arti dari kaidah penafsiran 
pada ayat

1

2

dst

6. Penilaian Ketuntasan Belajar Tafsir Semester I Bab IV

No Nama
Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda Uraian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).

Keterangan:

T  : Tuntas, jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak Tuntas, jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R   : Remedial.

P    : Pengayaan.
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Keterangan:

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai. Mengetahui, 

Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................

G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan oleh Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan- pertanyaan tentang kaidah-kaidah 
penafsiran (Bapak/Ibu pendidik mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik 
yang berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/Ibu 
pendidik materi tentang “kaidah-kaidah penafsiran ”. Bapak/ Ibu pendidik akan melakukan 
penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari 
tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di 
luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

I. Interaksi Bapak/Ibu Pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat 
juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi  langsung 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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J. Kunci Jawaban

1. PILIHAN GANDA

1 A

2 C

3 B

4 E

5 A

6 D

7 A

8 B

9 A

10 C

2.   URAIAN

1. Kenapa kaidah-kaidah bahasa Arab sangat penting untuk dipelajari dalam menafsirkan 
al-Qur`an ?

Kaidah-kaidah  bahasa Arab  sangat  penting  untuk  dipelajari  dalam menafsirkan 
al-Qur`an diantaranya adalah karena al-Qur`an turun dengan bahasa Arab dan bahasa 
Arab adalah bahasa yang unik, penuh dengan teori-teori kebahasaan seperti nahwu dan 
sharaf, keindahan bahasa yang tercermin ke dalam ilmu balagah, maka mempelajari 
dan menafsirkan al-Qur`an tidak lengkap jika belum mempelajari kaidah- kaidah.

2. Apakah madlūl ḍamīr itu? Dibagi menjadi berapa macam? Sebutkan!

Madlūl ḍamīr adalah Kata yang ditunjuk oleh ḍamīr,  disebut juga marji’ atau biasa 
disebut juga dengan marja’ (tempat kembali) ḍamīr.

Pembahasan tentang madlūl, marji’ atau marja’ ḍlamīr dalam al-Qur`an terdapat 
beberapa macam, antara lain:

a. Disebutkan secara nyata (eksplisit) sebelumnya.

b. Tidak disebut secara nyata melainkan dibayangkan saja dalam kata sebelumnya.

c. Disebutkan sesudah ḍlamīr.

3. Apakah fungsi dari Ta’rīf dengan ism mauṣūl (kata penghubung) dalam al-Qur`an?  
Sebutkan dengan contohnya!

Ta’rīf dengan ism mauṣūl (kata penghubung) dalam al-Qur`an, berfungsi untuk:

a) Menghindari menyebut nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk menutupinya. 
Contoh: (QS al-Aḥqāf [46]: 17):
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ّفٍ لَُكَما١٧
ُ
يْهِ أ ِي قَاَل لَِواِلَ َوالَّ

b) Menunjukkan arti umum. Contoh: (QS al-‘Ankabūt [29]: 69):

يَن َجاَهُدوا ِفينَا َلَْهِدَينَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ اهلَل لََمَع الُْمْحِسنِنَي )٦٩( ِ
َوالَّ

c) Meringkas kalimat. Contoh: (QS al-Aḥzāb [33]: 69):

ِ وَِجيًها  ا قَالُوا َوَكَن ِعنَْد اللّٰ ُ ِممَّ هُ اللّٰ
َ
أ ِيَن آَذْوا ُموَس َفَبَّ ِيَن آَمُنوا اَل تَُكونُوا َكلَّ َها الَّ يُّ

َ
يَا أ

4. Apakah maksud pengulangan nakirah dengan nakirah dalam QS. al-‘Asr ayat 5-6? 
Jelaskan!

Pengulangan  nakirah  dengan  nakirah.  Ini  kebalikan  dengan  yang pertama. Kata 
kedua berbeda objek atau konotasi dengan yang pertama, meskipun ada kesamaan. 
Contoh al-Qur`an Surat al-‘Asr ayat 5-6 ; ا ا ٥ إِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً ا kata فَإِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً   يُْسً
pada ayat 5 berbeda maksud dengan ayat 6, sebaliknya dengan ِالُْعْس maksud kata 
pertama dan kedua sama. Hingga dalam sebuah riwayat Ibn ‘Abbās berkata, “satu 
ا tidak akan mengalahkan dua الُْعْسِ ”.يُْسً

5.   Apakah diantara keunikan kaidah mufrad dan jama’ dalam al-Qur`an?

Beri contoh!

Diantara keunikan kaidah mufrad dan jama’ dalam al-Qur`an adalah

a. kata “لٌُب ” selalu disebutkan dalam bentuk jama’ yaitu “أْلَاٌب” dan  jika  yang  
dikehendaki  adalah   bentuk  mufrad  maka  yang disebutkan adalah murādif-nya, 
yaitu “الَقلُْب” 

b. kata َماُء  jika yang dimaksudkan adalah “bilangan” maka ia didatangkan dalam ,السَّ
bentuk jama’, dan jika yang dimaksud adalah “arah”, maka ia berbentuk mufrad 
dan lain-lain.

3.   TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik)

Disarankan  Bapak/Ibu  pendidik  harus  kreatif  mengembangkan  soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
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BAB 4
TAFSIR  BIL MA’ṠŪR DAN

TAFSIR BIR RA’YI

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan  perilaku  (jujur,  disiplin,  tanggungjawab,  peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.4.  Menghayati nilai-nilai metode tafsir al-Qur`an bil ma’ṡūr dan tafsir al-Qur`an bir ra’yi.

2.4. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir dalam menafsirkan al- Qur`an dengan 
memperhatikan metode penafsiran al-Qur`an bil ma’ṡūr dan bir ra’yi.

3.4. Memahami metode tafsir al-Qur`an bil ma’ṡūr dan bir ra’yi  serta mengenal  
contoh-contohnya.

4.4. Menunjukkan  contoh  kitab  tafsir  yang  menggunakan  metode  bil ma’ṡūr dan bi al-ra’yi.
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C. Indikator Ketercapaian dan Tujuan Pembelajaran

Indikator Ketercapaian Tujuan Belajar
1. Menjelaskan pengertian Tafsīr bil 

Ma’ṡūr.
2. Mengidentifikasi klasifikasi Tafsīr bil 

Ma’ṡūr.
3. Mengidentifikasi macam dan Bentuk 

Tafsīr bil Ma’ṡūr.
4. Menjelaskan hubungan dan 

Kedudukan Israiliyat dalam Tafsīr bil 
Ma’ṡūr.

5. Menjelaskan pengertian Tafsīr bir 
Ra’yi.

6. Mengidentifikasi klasifikasi Tafsīr bir 
Ra’yi.

7. Mengidentifikasi kitab-kitab yang 
tergolong Tafsīr bil Ma’ṡūr.dan Tafsir 
bir Ra’yi.

Setelah merenung, mengamati, menanya, 
memahami, menyimpulkan, dan 
mengkomunikasikan:
1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian 

metode tafsīr bil- ma`ṡūr.
2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian 

metode tafsīr bil- ra’yi.
3. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-

langkah metode tafsīr bil-ma`ṡūr.
4. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-

langkah metode tafsīr bir-ra’yi.
5. Peserta didik dapat menunjukkan kitab-kitab 

tafsīr bil-ma`ṡūr.
6. Peserta didik dapat menunjukkan kitab-kitab 

tafsir bil-ra’yi.

D. Materi Pokok

1. Tafsir bil ma’ṡūr adalah tafsir yang merujuk pada penafsiran al-Qur`an dengan al-Qur`an, 
atau penafsiran al-Qur`an dengan Al-Hadis melalui penuturan para sahabat.

2.   Cara dan dasar penafsiran tafsīr bil ma`ṡūr adalah

a.   Tafsir al-Qur`an dengan al-Qur`an. 

b.   Tafsir Al Quran dengan Sunnah.

c.   Tafsir al-Qur`an dengan penjelasan perkataan sahabat.

3. Kata  al-Ra’y  berarti  pemikiran,  pendapat  dan  ijtihad.  Sedangkan menurut definisinya, 
tafsir bir-ra’yi adalah penafsiran al-Qur`an yang didasarkan pada pendapat pribadi 
mufassir. Secara istilah tafsir bir- ra’yi adalah tafsir dengan cara memahami berbagai 
kalimat al-Qur`an melalui pemahaman yang ditunjukkan oleh berbagai informasi yang 
dimiliki seorang ahli tafsir seperti bahasa dan berbagai peristiwa.

4. Sebagian ulama menerima penafsiran dan kemampuan seorang mufasir bir-ra’yi dengan 
beberapa syarat yang cukup ketat, yaitu:

a.   Menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. 

b. Menguasai ilmu-ilmu al-Qur`an.

c. Berakidah yang benar.

d. Mengetahui prinsip-prinsip pokok agama  Islam  dan  menguasai ilmu yang berhubungan 
dengan pokok bahasan ayat-ayat yang ditafsirkan.
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E. Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit )

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

b. Guru  memeriksa  kehadiran,  kerapian  berpakaian,  posisi  tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  tentang seputar al-Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media.

2. Kegiatan inti ( 30 menit)

No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

1 ► Meminta peserta didik untuk mencermati gambar.

Mari 
mengamati

2 ■ Meminta peserta didik untuk mencermati gambar.

3 ■ Menyampaikan hasil pengamatan keseluruhan 
gambar.

4 ► Memberikan penjelasan tambahan dan penguatan 
hasil.

5 ►

Menstimulasi peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan- pertanyaan sederhana (berdasarkan 
“mari merenung” dan “mari mengamati”) agar 
termotivasi untuk belajar.

Mari menanya

6 ►

Mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi materi 
dengan membaca atau mendengarkan penjelasan 
dari Bapak/Ibu pendidik dan menganjurkan masing-
masing peserta didik untuk mencermati pokok-
pokok materi yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi.

Ayo 
memahami
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No. Pelaksanaan Kegiatan Kolom
Buku

7 ►
Memandu peserta didik untuk menemukan pokok-
pokok materi yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi mari berdiskusi.

Mari
Berdiskusi

8 ► Membentuk kelompok-kelompok diskusi.

9 ►

Memberitahukan kepada para peserta didik untuk 
menyimpulkan hasil diskusi dan juga menginventarisir 
hal-hal yang belum dipahami pada masing-masing 
kelompok.

10 ■ Berdiskusi.

11 ► Memandu dan mengamati jalannya diskusi.

Mari 
mengamati

12 ■ Mempresentasikan hasilnya, kelompok lain 
menyimak dan memberikan tanggapan.

13 ►
Memberikan penjelasan tambahan, penguatan dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik 
yang belum terselesaikan.

14 ►

Membimbing peserta didik mengasosiasi yaitu 
dengan merenungkan pemahaman materi dan 
membandingkannya dengan  pengalaman  pribadi  
dalam  kehidupan  sehari- hari.

Pendalaman 
karakter

15 ► Memberikan penjelasan tambahan dan penguatan  
hasil asosiasi.

Mari 
menyimpulkan

16 ►
Memandu peserta didik menyimpulkan bersama-
sama materi pelajaran tersebut diantaranya telah 
terdapat pada buku teks peserta didik.

17 ►
Membimbing peserta didik untuk tes kompetensi 
dengan mengerjakan pilihan ganda, soal uraian dan 
pengamatan perilaku

Ayo
berlatih

►  : Bapak/Ibu Pendidik
■    : Peserta Didik

Catatan:

a. Pembelajaran metode tafsir bil ma’ṡūr dan bir ra’yi dapat dilakukan di masjid, 
perpustakaan, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.
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b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:

• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah

• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.

• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.

• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari-hari dengan dengan 
nilai-nilai al-Qur`an.

• Kegiatan luar ruangan dengan menitik beratkan pada akhlak karimah

3. Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata hikmah 
pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama  melakukan refleksi terhadap  pembelajaran  yang telah dilaksanakan.

c. Bapak/Ibu pendidik memberikan reward  kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

e. Bapak/Ibu  pendidik  memberikan  Pekerjaan  Rumah  (PR)  agar penguasaan materi 
tidak terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

F. Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan perilaku atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor

Nilai
Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst
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Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(kerjasama, keaktifan, partisipasi dan inisiatif).

2. Apabila sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  kosisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam  
indikator.

Catatan :

Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan: 4 Indikator

Rentang Skor:

Nilai Rentang Deskripsi

SB (Sangat Baik)
B   (Baik)
C   (Cukup) 
K   (Kurang)

3,00 - 4,00
2,00 - 2,99
1,00 - 1,99
0,00 - 0,99

MK 
MB 
MT 
BT

Keterangan:

MK : Mulai Terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku 
yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB : Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- 
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
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2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst

Aspek dan rubrik  penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80.

2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 
1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 
rapi, skor 1,15.

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)

b) Uraian



Buku Guru Kelas  X  MA120

No Rentang Skor

1

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian Tafsir bil Ma’ṡūr  
secara bahasa dan perbedaan pengertian secara istilah, lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian Tafsir bil Ma’ṡūr  
secara bahasa dan perbedaan pengertian secara istilah, lengkap,  skor 
0,60.

c. Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian Tafsir bil Ma’ṡūr  
secara bahasa dan perbedaan pengertian secara istilah, kurang  
lengkap, skor 0,40.

d. Jika  peserta didik dapat menjelaskan pengertian Tafsir bil Ma’ṡūr  
secara bahasa dan perbedaan pengertian secara istilah, tidak lengkap,  
skor 0,20.

0,80

2

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan macam dan bentuk Tafsir bil 
Ma’ṡūr, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik  dapat menyebutkan macam dan bentuk Tafsir bil 
Ma’ṡūr, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan macam dan bentuk Tafsir bil 
Ma’ṡūr, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan macam dan bentuk Tafsir bil 
Ma’ṡūr, skor 0,20.

0,80

3

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir bir ra’yi 
secara bahasa dan istilah, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir bir ra’yi 
secara bahasa dan istilah, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir bir ra’yi 
secara bahasa dan istilah, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir bir ra’yi secara 
bahasa dan istilah, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

4

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat diterimanya tafsir bir 
ra’yi, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik dapat  menyebutkan syarat diterimanya tafsir bir 
ra’yi, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat   menyebutkan syarat diterimanya tafsir bir 
ra’yi, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menyebutkan syarat diterimanya tafsir bir 
ra’yi, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80
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No Rentang Skor

5

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan contoh Kitab-kitab yang 
tergolong Tafsir bil Ma’ṡūr dan tafsir bir ra’yi minimal yang ada 
dalam buku, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan contoh Kitab-kitab yang 
tergolong Tafsir bil Ma’ṡūr dan tafsir bir ra’yi minimal yang ada dalam 
buku, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan contoh Kitab-kitab yang 
tergolong Tafsir bil Ma’ṡūr dan tafsir bir ra’yi minimal yang ada 
dalam buku, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan contoh Kitab-kitab yang 
tergolong Tafsir bil Ma’ṡūr dan tafsir bir ra’yi minimal yang ada 
dalam buku, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

Skor 4,00

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10

4) Penilaian pada pengamatan perilaku 

Skor penilaian sebagai berikut: 
Rubrik Penilaian Uraian

No Nama Peserta
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2

1

2

3

dst

  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2
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Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, skor 0,50.

2. Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan

a. Jika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai 
dengan perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.

5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.

c. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran data 
dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.

Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

No Kitab Tafsir Karakteristik

1

2

dst
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6. Penilaian Ketuntasan Belajar Tafsir Semester I Bab IV

No Nama
Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda Uraian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).

Keterangan:

T  : Tuntas, jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak Tuntas, jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R   : Remedial.

P    : Pengayaan.

Keterangan:

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai. Mengetahui, 

Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................
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G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan oleh Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir bil ma’ṡūr 
dan tafsir bir ra’yi (Bapak/Ibu pendidik mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 
peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/Ibu 
pendidik materi tentang “tafsir bil ma’ṡūr dan tafsir bir ra’yi”. Bapak/Ibu  pendidik  akan  
melakukan  penilaian  kembali  dengan  soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada 
waktu dan hari tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada 
waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

I. Interaksi Bapak/Ibu Pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung  kepada  orang  tua  yang  berisi  
tentang  perubahan  perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau 
berkomunikasi langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

J. Kunci Jawaban

1.   PILIHAN GANDA

1 D

2 E

3 E

4 D

5 B

6 D

7 C

8 A

9 B

10 E
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2.   URAIAN

1. Apakah pengertian Tafsir bil Ma’ṡūr secara bahasa ? Jelaskan perbedaan pengertian 
secara istilah!

Secara bahasa Tafsir bil Ma’ṡūr adalah menurut al-Zarkasyi, istilah Tafsir bil Ma’ṡūr 
merupakan gabungan dari tiga kata; tafsir, bi dan al-ma’ṡūr. Secara bahasa tafsir 
berarti mengungkap atau menyingkap. Kata bi berarti “dengan” sedangkan al-ma’ṡūr 
berarti ungkapan yang dinukil oleh khalaf (masa sekarang) dari salaf (masa awal 
Islam). Dengan demikian secara etimologi Tafsir  bil-ma’ṡūr berarti menyingkap isi 
kandungan al-Qur`an dengan penjelasan yang dinukil oleh ulama khalaf dari ulama 
salaf.

Perbedaan pengertian secara istilah adalah Pertama adalah pendapat yang meyakini 
tafsir bil-ma’ṡūr dengan penafsiran al-Qur`an dengan al- Qur`an, hadis, pendapat 
sahabat dan tābi’īn. Kedua, tafsir yang berupa kumpulan penafsiran Nabi, sahabat dan 
tābi’īn.

2. Sebutkan macam dan bentuk Tafsir bil Ma’ṡūr!

2. Macam dan bentuk Tafsir bil Ma’ṡūr adalah

a. Penafsiran ayat al-Qur`an dengan ayat yang lain.

b. Penafsiran ayat al-Qur`an dengan ḥadīṣ Nabi Muhammad Saw.

c. Penafsiran ayat al-Qur`an dengan pendapat para Sahabat.

d. Penafsiran ayat al-Qur`an  dengan pendapat Tābi’īn.

3. Apakah pengertian tafsir bir ra’yi secara bahasa dan istilah?

Tafsir bir ra’yi berasal dari kata tafsir, bi dan al-ra’yi. Secara bahasa ar-ra’yi  berarti 
keyakinan, pengaturan dan akal. ar-Ra’yi juga identik dengan ijtihad. Berdasarkan 
pengertian ini, para pakar ilmu tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tafsir 
bir ra’yi adalah menyingkap isi kandungan al-Qur`an dengan ijtihad yang dilakukan 
oleh akal.

Secara istilah, tafsir bir ra’yi adalah penafsiran yang dilakukan dengan menetapkan 
akal sebagai titik tolak.

4. Apa sajakah syarat diterimanya tafsir bir ra’yi?

Syarat diterimanya tafsir bir ra’yi mufassir-nya  harus  mempunyai kompetensi sebagai 
berikut:

1) Memiliki pengetahuan bahasa Arab dan segala seluk beluknya.

2) Menguasai ilmu-ilmu al-Qur`an.

3) Menguasai ilmu- ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu al-Qur`an, seperti 
hadis, Usul fiqh dan lain sebagainya.

4) Beraqidah yang benar.
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5) Mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam.

6) Menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan.

5. Sebutkan contoh Kitab-kitab yang tergolong Tafsir bil Ma’ṡūr dan tafsir bir ra’yi!

Adapun kitab-kitab yang terkenal dalam katagori Tafsir bil Ma’ṡūr, antara lain:

• Jāmi’ al- Bayān fi Tafsīr al-Qur`ān karya Abu Ja’far Muhammad Jarir Aṭ-Ṭabari 
(wafat 310 H/923 M).

• Baḥr al- ‘Ulūm karya Nashr bin Muhammad as- Samarqandi.

• Al- Kassyāf  wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qur`ān karya Abu Isḥāq aṡ-Ṡa’labi.

• Ma`ālim at-Tanzīl karya Muhammad al- Husain al- Bagawy (wafat 516 H/1122 M).

Sedang, Sedangkan kitab-kitab yang tergolong kepada Tafsir bi al- ra’yi, antara lain:

• Al-Baḥr al-Muhīṭ karya Muhammad al-Andalusi.

• Garā’ib al- Qur’ān wa Ragā’ib al-Furqān karya Nizāmuddīn ‘an-Nīsābūrī.

• Rūh al-Ma`āni fi Tafsīr al-Qur`ān al-‘Aẓim wa as-Sab’ al-Maṡāni karya ‘Allāmah 
al-Ālūsi.

• Amali asy-Syarīf al-Murtaḍā karya Abu al-Qāsim ‘Ali  aṭ-Ṭāhir.

3.   TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik)

Disarankan  Bapak/Ibu  pendidik  harus  kreatif  mengembangkan  soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
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BAB 5
TAFSIR  TAHLĪLĪ, MAUḌŪ’I, MUQĀRIN DAN IJMĀLĪ

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan  perilaku  (jujur,  disiplin,  tanggungjawab,  peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami,  menerapkan  dan  menganalisis  pengetahuan  faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

1.5. Menghayati hikmah corak tafsir al-Qur`an; Taḥlīlī (analitis), Mauḍū’i (tematik), Ijmālī 
(global) dan Muqārin (perbandingan).

2.5. Memiliki adab dan syarat seorang mufassir dalam menafsirkan al- Qur`an dengan 
memperhatikan corak tafsir al-Qur`an; Taḥlīlī (analitis), Mauḍū’i (tematik), Ijmālī 
(global) dan Muqārin (perbandingan)

3.5. Memahami corak tafsir al-Qur`an; Taḥlīlī (analitis), Mauḍū’i (tematik), Ijmālī (global) 
dan Muqārin (perbandingan).

4.5. Menunjukkan contoh kitab tafsir bercorak al-Qur`an; Taḥlīlī (analitis), Mauḍū’i 
(tematik), Ijmālī (global) dan Muqārin (perbandingan).
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C. Indikator Ketercapaian dan Tujuan Pembelajaran

Indikator Ketercapaian
Tujuan Belajar

1. Menjelaskan Tafsir Analitik 
(Taḥlīlī).

2. Menjelaskan Tafsir Tematik 
(Mauḍū’i).

3. Mengidentifikasi Perbedaan 
Tafsir Mauḍū’i dan Tafsir 
Taḥlīlī.

4. Menjelaskan Metode Ijmālī
5. Menjelaskan Tafsir Muqārin 

Antar ayat.

Setelah merenung, mengamati, menanya, memahami, 
menyimpulkan, dan mengkomunikasikan:
1. Peserta didik dapat memahami corak tafsir  

al-Qur`an; Ijmālī (global), Taḥlīlī (analitis) , dan 
Mauḍū’i (tematik), Muqārin (perbandingan).

2. Peserta didik dapat menjelaskan corak tafsir  
al-Qur`an; Ijmālī (global), Taḥlīlī (analitis) , dan 
Mauḍū’i (tematik), Muqārin (perbandingan).

3. Peserta didik dapat mencontohkan corak tafsir 
al-Qur`an; Ijmālī (global), Taḥlīlī (analitis) , dan 
Mauḍū’i (tematik), Muqārin (perbandingan).

D. Materi Pokok

1. Metode tafsir al-Qur`an adalah upaya mencapai pemahaman yang benar, menggali dan 
menemukan kandungan al-Qur`an. Ketepatan metode akan menghasilkan ketepatan tafsir. 
Sebaliknya kesalahan metode akan melahirkan kesalahan tafsir.

2. Macam Corak Tafsir al-Qur`an:

a. Tafsir analitik (Taḥlīlī).

b. Tafsir tematik (Mauḍū’i).

c. Metode Ijmālī.

d. Tafsir Muqārin.

3. Pengertian Tafsir Taḥlīlī adalah cara menafsirkan al-Qur`an dengan mengurai dan  
menganalisa ayat-ayat al-Qur`an secara berurutan, sesuai tertib mushaf dengan  
membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya.

4.   Pengertian Tafsir Mauḍū’i juga disebut dengan dengan metode tematik yaitu  menghimpun  
ayat-ayat al-Qur`an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti, sama-sama 
membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab 
turunnya ayat-ayat tersebut.

5. Metode Ijmālī  ialah menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an secara ringkas.

Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat di dalam mushaf.

6. Tafsir  Muqārin adalah  upaya  membandingkan  ayat-ayat  al-Qur`an antara sebagian 
dengan sebagian lainnya. 
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E. Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan ( 5 menit )
a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
b. Guru  memeriksa  kehadiran,  kerapian  berpakaian,  posisi  tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran.

c. Guru menyapa peserta didik.

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  tentang seputar al-Qur`an yang 
bersifat umum seperti yang telah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya dan mengaitkan 
dengan materi yang akan disampaikan sekarang, pada kolom “mari merenung”.

f. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas 
karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

2. Kegiatan inti ( 30 menit)
a. Bapak/Ibu  pendidik  meminta  peserta  didik  untuk  mencermati gambar pada buku 

peserta didik kolom “mari mengamati”.
b. Peserta didik mengemukakan.isi gambar.
c. Peserta didik menyampaikan hasil pengamatan.
d. Bapak/Ibu   pendidik   memberikan   penjelasan   tambahan   dan penguatan hasil 

pengamatan Peserta didik tetang isi gambar tersebut.

e. Bapak/Ibu pendidik menstimulasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-
pertanyaan sementara setelah melakukan aktifitas “mari merenung” dan “mari 
mengamati” yang terkait dengan tema.

f. Bapak/Ibu pendidik mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi materi dengan 
membaca materi Tafsir Taḥlīlī, Mauḍū’i, Muqārin dan Ijmālī pada kolom “ayo 
memahami”.

g. Bapak/Ibu  pendidik  memandu  peserta  didik  untuk  menemukan pokok-pokok 
materi   atau   poin-poin   yang   menarik   untuk didiskusikan dari materi Tafsir 
Taḥlīlī, Mauḍū’i, Muqārin dan Ijmālī yang kemudian dituliskan pada kolom “mari 
berdiskusi”.

h. Bapak/Ibu pendidik membentuk kelompok-kelompok berdasarkan banyaknya pokok-
pokok materi pada kolom “mari berdiskusi” kemudian mendiskusikannya sekaligus 
memberitahukan para peserta didik untuk menginventarisir hal-hal yang tidak bisa 
diselesaikan pada kelompok tersebut atau hal-hal yang perlu ditanyakan  kepada  
bapak/ibu  pendidik  atau  teman-teman  pada kelompok lain setelah presentasi.

i. Bapak/Ibu  pendidik  memandu  dan  mengamati  jalannya  diskusi dan peserta 
didik secara bergantian, masing-masing kelompok, mempresentasikan hasilnya dan 
kelompok lainnya memperhatikan, menyimak dan memberikan tanggapan.
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j. Bapak/Ibu pendidik memberikan penjelasan tambahan, penguatan dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik yang belum terselesaikan dari hasil diskusi.

k. Bapak/Ibu pendidik membimbing peserta didik mengasosiasi yaitu dengan 
merenungkan pemahaman materi Tafsir Taḥlīlī, Mauḍū’i, Muqārin dan Ijmālī dan 
membandingkannya dengan pengalaman pribadi peserta didik dalam kehidupan 
sehari-hari pada kolom “pendalaman karakter”

l. Bapak/Ibu   pendidik   memandu   peserta   didik   menyimpulkan bersama-sama materi 
pelajaran tersebut diantaranya telah terdapat pada buku teks peserta didik pada kolom 
“Mari Menyimpulkan”.

m. Bapak/Ibu  pendidik  memberikan  penjelasan  tambahan  dan penguatan hasil asosiasi

n. Pada  kolom  “Ayo  Berlatih”  Bapak/Ibu  pendidik  membimbing peserta didik untuk 
melingkari salah satu abjad jawaban yang paling benar pada kolom uji kompetensi 
bagian pilihan ganda, bagian uraian dan pengamatan perilaku.

Catatan:

a. Pembelajaran  Tafsir  Taḥlīlī,   Mauḍū’i,  Muqārin  dan  Ijmālī  dapat dilakukan di 
masjid, perpustakaan, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan 
sekolah.

b. Pencapaian karakter pengamalan nilai-nilai al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari 
perlu ditunjang dengan program pembiasaan, antara lain:
• Menghafalkan contoh-contoh ayat-ayat dan terjemah.
• Menerangkan makna kandungan al-Qur`an.
• Mencari sumber kitab tafsir yang lain.
• Menanamkan kesesuaian antara amaliyah peserta didik sehari-hari dengan dengan 

nilai-nilai al-Qur`an.
• Kegiatan  luar  ruangan  dengan  menitik  beratkan  pada  akhlak karimah.

3. Penutup (10 menit)

a. Bapak/Ibu pendidik meminta kepada peserta didik untuk merenungi kata-kata hikmah 
pada kolom “hikmah”.

b. Bersama-sama  melakukan refleksi terhadap  pembelajaran  yang telah dilaksanakan.

c. Bapak/Ibu pendidik memberikan reward kepada “seluruh kelompok” atas hasil diskusi 
dan presentasinya serta kekompakannya.

d. Bapak/Ibu pendidik menyampaikan tema yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya.

e. Bapak/Ibu  pendidik  memberikan  Pekerjaan  Rumah  (PR)  agar penguasaan materi 
tidak terbatas di kelas dan menyampaikan waktu dikumpulkannya.

f. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.
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F. Penilaian

Bapak/Ibu pendidik melakukan penilaian pada:

1. Pengamatan perilaku atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama 
dalam proses pembelajaran

No
Nama 
Peserta 
didik

Kegiatan
Jumlah
Skor

Nilai
Kerjasama Keaktifan Partisipasi Inisiatif

1

2

3

4

dst

Rubrik penilaian:

Centang (√) pada nilai yang dicapai peserta didik!

1. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator 
(kerjasama, keaktifan, partisipasi dan inisiatif).

2. Apabila sudah  memperlihatkan  perilaku  dan  sudah  kosisten  yang dinyatakan dalam 
indikator.

3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam 
indikator.

4. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam  
indikator.

Catatan :
Nilai disesuaikan dengan karakter yang diinginkan.

Jumlah Skor = Jumlah dari masing-masing kegiatan: 4 Indikator

Rentang Skor:

Nilai Rentang Deskripsi

SB (Sangat Baik)
B   (Baik)
C   (Cukup) 
K   (Kurang)

3,00 - 4,00
2,00 - 2,99
1,00 - 1,99
0,00 - 0,99

MK 
MB 
MT 
BT
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Keterangan:

MK :    Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MB :  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MT :    Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- 
tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).

BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

2. Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi:

No Nama Peserta Didik
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2 3

1

2

3

dst

Aspek dan rubrik  penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan sempurna, skor 1,33.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
lengkap dan  kurang sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi 
kurang lengkap, skor 0,80.

2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 
1,33.
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b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 1,25.

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang 
rapi, skor 1,15.

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak 
rapi, skor 0,80.

3. Penilaian pada pilihan ganda isian dan uraian.

Skor penilaian sebagai berikut:

a) Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,4 (maksimal 10 x0,4 = 4)

b) Uraian

No
Soal Rentang Skor

1

a. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pengertian 
tafsir Taḥlīlī, Mauḍū’i, Ijmālī dan Muqārin, lengkap dan 
sempurna, skor 0,80.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pengertian 
tafsir Taḥlīlī, Mauḍū’i, Ijmālī dan Muqārin, lengkap,  skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pengertian 
tafsir Taḥlīlī, Mauḍū’i, Ijmālī dan Muqārin, kurang  lengkap, 
skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pengertian 
tafsir Taḥlīlī, Mauḍū’i, Ijmālī dan Muqārin, tidak lengkap,  skor 
0,20.

0,80

2

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan kelebihan Tafsir Taḥlīlī, 
tokoh dan karya kitab Tafsir Taḥlīlī, lengkap dan sempurna, skor 
0,80.

b. Jika  peserta  didik   dapat menyebutkan kelebihan  Tafsir Taḥlīlī, 
tokoh dan karya kitab Tafsir Taḥlīlī, lengkap, skor 0,60.

c. Jika  peserta  didik  dapat menyebutkan kelebihan  Tafsir Taḥlīlī, 
tokoh dan karya kitab Tafsir Taḥlīlī,  kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat  menyebutkan kelebihan  Tafsir Taḥlīlī, 
tokoh dan karya kitab Tafsir Taḥlīlī, skor 0,20.

0,80

3

a.  Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan langkah-langkah 
menyusun Tafsir Mauḍū’i, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan langkah-langkah 
menyusun Tafsir Mauḍū’i, lengkap, skor 0,60.

c. Jika  peserta  didik  dapat menjelaskan langkah-langkah 
menyusun Tafsir Mauḍū’i, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan  langkah-langkah  
menyusun  Tafsir Mauḍū’i, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80
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No
Soal Rentang Skor

4

a. Jika   peserta   didik   dapat menjelaskan aplikasi Tafsir Muqārin 
antarayat pada ayat-ayat al-Qur`an,  lengkap dan sempurna, skor 
0,80.

b. Jika   peserta   didik dapat   menjelaskan aplikasi Tafsir 
Muqārin antarayat pada ayat-ayat al-Qur`an, lengkap, skor 0,60.

c. Jika peserta didik dapat menjelaskan aplikasi Tafsir Muqārin 
antarayat pada ayat-ayat al-Qur`an, kurang lengkap, skor 0,40.

d. Jika peserta didik dapat menjelaskan aplikasi Tafsir Muqārin 
antarayat pada ayat-ayat al-Qur`an, tidak lengkap, skor 0,20.

0,80

5

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri Metode Tafsir 
Ijmālī, lengkap dan sempurna, skor 0,80.

b. Jika  peserta  didik  dapat  menyebutkan  ciri-ciri  Metode  Tafsir    
Ijmālī, lengkap, skor 0,60

c. Jika peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri Metode Tafsir 
Ijmālī, kurang lengkap, skor 0,40

d. Jika peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri Metode Tafsir  
Ijmālī, tidak lengkap, skor 0,20

0,80

Skor 4,00

Nilai = Jumlah Skor yang diperoleh (pilihan ganda isian dan uraian) x 10

10

4) Penilaian pada pengamatan perilaku 

Skor penilaian sebagai berikut: 
Rubrik Penilaian Uraian

No Nama Peserta
Aspek yang dinilai

Jumlah Skor Nilai
1 2

1

2

3

dst

  Aspek yang dinilai: 1. Bahasa         >  skor : 2

         2. Kesesuaian   >  skor : 2
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Rubrik penilaiannya adalah:

1. Bahasa

a. Jika peserta didik dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, skor 2.00

b. Jika peserta didik kurang dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar,  skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, skor 0,50.

2. Kesesuaian antara pendapat atau komentar dan tema pembahasan

a. Jika peserta didik dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 2,00.

b. Jika peserta didik kurang dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai 
dengan perilaku yang diamati, skor 1,50.

c. Jika peserta didik tidak dapat memberikan pendapat atau komentar sesuai dengan 
perilaku yang diamati, skor 0,50.

5. Tugas

Skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, sempurna, nilai 4,00.

b. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kebenaran data dan 
penyajian tugas, lengkap tapi kurang rapi, nilai 3,00.

c. Jika peserta didik dalam mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, kebenaran data 
dan penyajian tugas, tidak lengkap dan tidak rapi, nilai 2,00.

Format pelaporan dari tugas:

   Nama  : ...................   Kelas   : ...................

   No. Induk : ...................   Tanggal  : ...................

No Kitab Tafsir Corak

1

2

dst
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6. Penilaian Ketuntasan Belajar Tafsir Semester I Bab IV

No Nama
Siswa Sikap

Kognitif
Total
Kog.

Psikomotor Ketuntasan Tindak
Lanjut

Penga 
matan 

Perilaku

Pil. 
Ganda Uraian Diskusi Tugas T TT R P

Rubrikasi penilaian ketuntasan:

1. Sikap minimal B.

2. Rentang Total Nilai Kognitif 2.50 (B) – 4.00 (A).

3. Rentang Total Nilai Psikomotorik 2.50 (B) – 4.00 (A).

Keterangan:

T  : Tuntas, jika minimal nilai telah tercapai.

TT : Tidak Tuntas, jika nilai yang diperoleh tidak mencapai nilai minimal. 

R   : Remedial.

P    : Pengayaan.

Keterangan:

Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti 
pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik 
hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom 
keterangan diisi dengan catatan Bapak/Ibu pendidik tentang kelemahan dan kekuatan 
tulisan yang dinilai. Mengetahui, 

Mengetahui,
Bapak/Ibu pendidik ……        ...................., ............20...... 

                  Orang Tua/Wali Peserta didik

  ........................................       ........................................
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G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah 
disiapkan oleh Bapak/Ibu pendidik berupa pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir Taḥlīlī,  
Mauḍū’i, Ijmālī dan Muqārin (Bapak/Ibu pendidik mencatat dan memberikan tambahan 
nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh Bapak/Ibu 
pendidik materi tentang “tafsir Taḥlīlī, Mauḍū’i, Ijmālī dan Muqārin”. Bapak/Ibu pendidik 
akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada 
waktu dan hari tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada 
waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

I.  Interaksi Bapak/Ibu Pendidik dengan Orang Tua

Bapak/Ibu pendidik meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat 
juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

J. Kunci Jawaban
1. PILIHAN GANDA

1. A
2. B
3. E
4. C
5. A
6. B
7. C
8. A
9. A
10.D

2. URAIAN

1. Apakah  perbedaan  pengertian  tafsir  Taḥlīlī,   Mauḍū’i,  Ijmālī  dan Muqārin?

a. Tafsir Taḥlīlī adalah cara menafsirkan al-Qur`an dengan mengurai dan menganalisa 
ayat-ayat al-Qur`an secara berurutan, sesuai tertib muṣḥaf dengan membahas segala 
makna dan aspek yang terkandung di dalamnya.
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b. Tafsir Mauḍū’i adalah disebut juga dengan metode tematik yaitu menghimpun 
ayat-ayat   al-Qur`an   yang   mempunyai   maksud yang sama, sama-sama membicarakan 
satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya  
ayat-ayat (asbābun nuzūl) tersebut.

c. Tafsir Ijmālī adalah ialah menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara 
mengemukakan makna global.

d Tafsir  Muqārin antar-ayat    adalah  upaya  membandingkan  ayat dengan ayat yang 
berbicara masalah yang sama.

2. Apakah kelebihan  tafsir Taḥlīlī? Sebutkan tokoh dan karya kitab tafsir Taḥlīlī!

Beberapa kelebihan dari tafsir metode ini adalah:

a. Dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat, karena susunan tertib 
ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam muṣḥaf.

b. Mudah mengetahui munāsabah (korelasi) antara suatu surat atau ayat dengan surat 
atau ayat lainnya.

c. Memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun 
inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika 
ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama.

d. Mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan  
lain-lain.

Di antara kitab Taḥlīlī yang mengambil bentuk ma’ṡūr adalah:

1) Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl  al-Qur’ān al-Karīm, karangan Ibn Jarīr aṭ-Ṭabari  
(w. 310 H) dan terkenal dengan Tafsir aṭ-Ṭabari.

2) Ma’ālim al-Tanzīl, karangan al-Bagāwi (w. 516 H)

3) Tafsīr al-Qur’ān al-‘Ażīm, karangan Ibn Kaṡīr; dan

4) Ad- Durr al-Manṡūr fi at-Tafsīr bi al-Ma’ṡūr, karangan al-Suyūṭī (w. 911 H)

3. Bagaimanakah langkah-langkah menyusun tafsir Mauḍū’i?

langkah-langkah menyusun tafsir Mauḍū’i adalah

a. Memilih  atau  menetapkan  masalah  al-Qur`an  yang  akan  dikaji secara tematik

b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah 
ditetapkan, ayat Makkiyyah dan Madaniyyah 

c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, 
disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbāb an-nuzûl.

d. Mengetahui  korelasi  (munāsabah) ayat-ayat  tersebut  di  dalam masing-masing 
suratnya.

e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan 
utuh.



Tafsir-Ilmu Tafsir Kurikulum 2013 139

f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga 
pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.

g. Mempelajari  ayat-ayat  tersebut  secara  tematik  dan  menyeluruh dengan cara 
menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan 
antara pengertian ‘ām dan khaṣ, antara yang muṭlaq dan yang muqayyad, 
menyinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat 
nāsikh mansūkh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu hal, tanpa 
perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada 
makna yang kurang tepat.

h. Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur`an terhadap masalah 
yang dibahas.

4. Bagaimanakah  aplikasi  Tafsir  Muqārin antarayat  pada  ayat-ayat  al-Qur`an?

Tafsir Muqārin antarayat dapat diaplikasikan pada ayat-ayat al-Qur`an yang memiliki 
dua kecenderungan: Secara umum, Tafsir Muqārin antarayat dapat diaplikasikan pada 
ayat-ayat al-Qur`an yang memiliki dua kecenderungan:

a. Ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi.

b. Ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan, tetapi tetap dalam satu maksud. 
Wilayah kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas  pada analisis 
redaksional (mabāḥiṡ lafẓiyat) saja, melainkan mencakup perbedaan kandungan 
makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Disamping itu, juga dibahas 
perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat-ayat tersebut, termasuk juga sebab 
turunnya ayat serta kondisi masyarakat pada waktu itu.

5. Bagaimanakah ciri-ciri Metode Tafsir  Ijmālī?

Ciri-ciri Metode Tafsir Ijmālī adalah: mufassir menafsirkan al-Qur`an dari awal sampai  
akhir tanpa perbandingan (Muqārin) dan penetapan judul (Mauḍū’i). Dalam metode 
Ijmālī  tidak ada ruang untuk mengemukakan pendapat sendiri. Itulah sebabnya, kitab-
kitab tafsir Ijmālī tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi ringkas dan umum, 
sehingga seakan-akan kita masih membaca al-Qur`an padahal yang dibaca adalah 
tafsirnya. Namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, 
tapi tidak seluas pembahasan pada tafsir Taḥlīlī.

3. TUGAS

(Kebijakan Bapak/Ibu pendidik)

Disarankan Bapak/Ibu pendidik harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
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