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Ranah Materi Keilmuan  :     -  Filosofis 

                                                    -  Materi 

                                                    -  Strategi 
A. Deskripsi Matakuliah  :  

Hadis bagi umat Islam merupakan salah satu sumber ajaran Islam setelah al-Quran. Ia memiliki posisi penting dalam sejarah kebangunan Islam dan sumber ajaran 
yang otoritatif. Ia merupakan sistem norma yang berisi tentang keagamaan dan kehidupan yang diperuntukkan umat Islam sejak zaman Rasulullah hingga umat Islam kini, 

baik itu yang mengatur kehidupan secara individual, sosial-kemasyarakatan maupun dengan interaksi dengan alam sekitar. Nilai-nilai kandungan hadis yang dipahami dan 

diterima oleh masyarakat muslim, bisa jadi berbeda karena adanya faktort-faktor sosial-budaya yang melingkupi turut berperan dan mempengaruhi. Sehingga aktualisasinya 
juga bervariatif dan fenomena yang muncul di masyarakat pun berbeda-beda, karena keragaman sosial-budaya telah membaur berinteraksi dengan sistem sosial-budaya 

yang membentuk sistem perilaku dan simbol-simbol keagamaan. Maka, studi Living Hadis dipandang sangat urgen untuk melihat secara lebih dekat dan jeli dalam mensikapi 
perubahan dan dinamika masyarakat,. Studi ini terfokus pada fakta-fakta dan realitas sosial sebagai wujud aktulisasi kandungan hadis yang mereka pahami dan terima 

sebagai norma kenabian (sosial profetik), yang bercorak sosial-keagamaan dengan pendekatan dan perspektif sosial-keagamaan secara komprehensif dan multidisipliner 
dengan paradigma keilmuan integratif-interkonektif, dengan harapan mata kuliah ini memiliki karakter dan jatidiri. Misalnya, terkait dengan bidangg-bidang keilmuan yang 

relevan dan sifatnya memperkokoh bangunan keilmuannya, antara lain: seperti Ilmu Fiqh/Ushul Fiqh, Sosial-Budaya, Antropologi, Sosiologi, Etika, Hukum, Tafsir, dsb. 

Hadis Nabi muncul dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi kehidupan sosial, budaya dan lingkungan pada saat itu (asbab al-wurud) yang sarat dengan nilai-nilai 
sakral tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Secara konseptual ajaran-ajaran yang terkandung dalam hadis tidak berbenturan dengan sosial-budaya yang 

sedang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Justru nilai-nilai sosial-budaya menjadi pertimbangan penting Nabi saw dalam mensabdakan hadisnya, sehingga, 
nilai-nilai hadis tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial-budaya yang berkembang saat itu. Cara pandangan masyarakat kontemporer yang saat ini tentu telah mengalami 

banyak perbedaan lantaran perbedaan konteks sosial-budaya saat ini, sehingga respons  dan tingkat penerimaan nilai-nilai hadis Nabi pun berbeda-beda. Dengan demikian, 

sistem kehidupan ala Nabi yang telah terkodifikasi dalam kitab-kitab hadis bisa diteladani sepanjang masa, khususnya bagi masyarakat muslim kapan dan dimanapun berada, 
tanpa mengalami benturan, distorsi dan anomali-anomali dalam aktualisasi kehidupan sekarang ini. Maka diperlukan pendekatan dan kajian secara komprehensif holistik 

dalam berbagai keilmuan yang terkait. 
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ke: Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 
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Alokasi  

Waktu 
Sumber 
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1. Mahasiswa memahami 
prosedur dan kode etiknya 

pembelajaran  
2. Mahasiswa dapat mengenal 

latar belakang munculnya 

1. Mahasiswa dapat menyepakati 
kontrak belajar yang ditawarkan 

dosen pengampu 
2. Mahasiswa memiliki pemahaman 

yang memadai kemunculan 

1. Kontrak belajar 
2. Penyampaian SAP 

3. Latar belakang munculnya mata kuliah  
4. Maksud dan tujuan pembelajaran 

5. Kegunaan studi 
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Tanya-jawab 
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 2 
matakuliah ini 

3. Mahasiswa mampu 
memahami tujuan dan 

maksud pembelajaran 

matakuliah ini  

3. Mahasiswa mampu menjelaskan 
maksud dan tujuan 

pembelajaran mata kuliah ini 

 Hand Out 

2 Mahasiswa mampu 

memahami kajian Hadis dan 
Sosbud serta memahami 

tujuan dan wilayah kajian 
living Quran dan hadis 

Mahasiswa dapat menjelaskan 

kajian Hadis dan Sosbub, wilayah 
kajian dan penelitian Living Quran 

dan hadis  

1. Hadis dan Sosbud 

2. Wilayah kajian Studi Hadis dan Sosbud 
3. Trend Penelitian Living Hadis berbasis budaya 

Ceramah 

Dialog 
Reading Text 

Elisitasi 

90’ 

Literatur 

tentang 
Kebudayaan 

3 Mahasiswa mampu 

menginventarisasi jenis-jenis 
obyek penelitian Living  

Sunnah/Hadis dan langkah-
langkah metodologisnya 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

jenis-jenis obyek penelitian 
penelitian Living Hadis 

dan langkah-langkah 
metodologisnya 

1. Target/Capaian  Penelitian Living Hadis: 

a. Reevaluasi 
b. Reinterpretasi 

c. Reformulasi 
d. Reaktualisasi 

2.  Langkah-langkah metodologis pemaknaan 

hadis dan sosbud 

Mind Mapping 

dan 
Diskusi 

90’ 

Kitab-kitab 

Hadis primer 
dan kitab-

kitab Syarah 
 

Hand Out 

Website 

4 Mahasiswa mampu 

memahami Paradigma 

Penelitian Sosial-Agama 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

paradigma Penelitian Sosial-Agama 

 

1. Konsep Paradigma, Teori dan Metodologi 

2. Paradigma Penelitian Sosial-Agama. 

3. Model-model Penelitian Sosial-Agama 

Reading Text 

Portofolio 

Presentasi  

90’ 

Imam 

Suprayogo, 

Website 

5 Mahasiswa mampu 

memahami berbagai perilaku 
budaya masyarakat yang 

terkait dengan teks hadis 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

dan merinci tentang kebudayaan 
masyarakat yang terkait dengan 

matan hadis  

(Berjampi dan upahnya Ruqyah, 
Berbekam (Hijamah))  
 

Contoh-contoh hadis tentang Sosial-Budaya  

1. Pakaian; Isbal dsb. 
2. Tasyabuh dan Mutarajjilah 

3. Memakai wangi-wangian, Tabarruj 

4. Hadis tentang Seni: lukis, pahat dan patung, 
Hadis tentang Nyanyian, Tarian, dll 

Penugasan 

kelompok 
Portofolio 

Info search 90’ 

Kitab-kitab 

Hadis primer 
dan kitab-

kitab Syarah 

serta mktbh 
syamilah 

6 Mahasiswa mampu 
menginventarisasi penelitian 

living quran dan hadis serta 
mengkalisifikasikan model-

model dan metodologinya 

Mahasiswa mampu mengklasifikasi 
dan mengidentifikasi jenis-jenis 

penelitian living quran dan hadis 
yang telah dilakukan oleh para 

akademisi serta mampu 
menganalisis metodologinya 

Living Quran-Hadis Kognitif   
1. Living Quran-Hadis Praktikal-Kepribadian 

2. Living Quran-Hadis Praktikal-Kemasyarakatan 

Inventarisir 
Penelitian 

(searching info-
portofolio) 
dan 
Literatur Review  

Presentasi 

90’ 

Fakta-fakta  
Sosial-keagama 

an di lapangan 
Data lapangan 

7 Mahasiswa mampu 
menginventarisasi penelitian 

living quran dan hadis serta 

mengkalisifikasikan model-
model dan metodologinya 

Mahasiswa mampu mengklasifikasi 
dan mengidentifikasi jenis-jenis 

penelitian living quran dan hadis 

yang telah dilakukan oleh para 
akademisi serta mampu 

menganalisis metodologinya 

Living Quran-Hadis Non-Kognitif 
1. Living Quran dalam Bentuk Materi/Benda  

2. Living Hadis dalam bentuk Materi/Benda 

Inventarisir 
Penelitian 

(searching info-
portofolio) 
dan 

Literatur Review  
Presentasi  

90’ 

Fakta-fakta  
Sosial-keagama 

an di lapangan 

Data lapangan 

8 Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu mengklasifikasi Living Ayat-ayat al-Quran yang hidup dalam Inventarisir 90’ Laporan hasil 
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menginventarisasi ayat dan 

hadis-hadis yang hidup di 
tengah masyarakat  

dan mengidentifikasi ayat dan 

hadis-hadis yang ada di 
masyarakat, serta mampu 

menawarkan konsep dan strategi 
menghidupkannya 

Tradisi Praktikal-Personal 

1. Hadis-hadis yang ditemukan dan gambaran 
bentuk tradisi 

2. Respons masyarakat 
3. Tawaran Strategi Living 

 

Penelitian  

dan 
Literatur 

Review 

9 Mahasiswa memiliki 
kemampuan merumuskan 

singkat hasil fieldtrip 

Mahasiswa mampu mengklasifikasi 
dan mengidentifikasi ayat dan 

hadis-hadis yang ada di 
masyarakat, serta mampu 

menawarkan konsep dan strategi 

menghidupkannya 

Living Ayat-ayat yang hidup dalam Tradisi 
Praktikal-Kemaysrakatan 

1. Hadis-hadis yang ditemukan dan gambaran 
bentuk tradisi 

2. Respons masyarakat 

3. Tawaran Strategi Living 

Observasi 
Field trip    

90’ 

Laporan hasil 

10 Mahasiswa memiliki 

kemampuan merumuskan 

singkat hasil fieldtrip 

Mahasiswa mampu mengklasifikasi 

dan mengidentifikasi ayat dan 

hadis-hadis yang ada di 
masyarakat, serta mampu 

menawarkan konsep dan strategi 
menghidupkannya 

Living Ayat-ayat yang hidup dalam Rupa 

Materi/Benda  

1. Hadis-hadis yang ditemukan dan gambaran 
bentuk tradisi 

2. Respons masyarakat 
3. Tawaran Strategi Living 

Observasi 

Field trip    

90’ 

Laporan hasil 

11 Mahasiswa memiliki 

kemampuan merumuskan 
singkat hasil fieldtrip 

Mahasiswa mampu mengklasifikasi 

dan mengidentifikasi ayat dan 
hadis-hadis yang ada di 

masyarakat, serta mampu 
menawarkan konsep dan strategi 

menghidupkannya 

Temuan Ayat-ayat yang hidup dalam Tradisi 

Digital 
1. Hadis-hadis yang ditemukan dan gambaran 

bentuk tradisi 
2. Respons masyarakat 

3. Tawaran Strategi Living 

Observasi 

Field trip    

90’ 

Laporan hasil 

 

12 Mahasiswa memiliki 
kemampuan merumuskan 

singkat hasil fieldtrip 

Mahasiswa mampu mengklasifikasi 
dan mengidentifikasi ayat dan 

hadis-hadis yang ada di 
masyarakat, serta mampu 

menawarkan konsep dan strategi 

menghidupkannya 

Temuan Hadis yang hidup dalam Tradisi 
Praktikal-Kepribadian 

1. Hadis-hadis yang ditemukan dan gambaran 
bentuk tradisi 

2. Respons masyarakat 

3. Tawaran Strategi Living 

Observasi 
Field trip    

90’ 

Laporan hasil 

13 Mahasiswa memiliki 

kemampuan merumuskan 

singkat hasil fieldtrip 

Mahasiswa mampu mengklasifikasi 

dan mengidentifikasi ayat dan 

hadis-hadis yang ada di 
masyarakat, serta mampu 

menawarkan konsep dan strategi 
menghidupkannya 

Temuan Hadis yang hidup dalam Tradisi 

Praktikal-Kemasyarakatan 

1. Hadis-hadis yang ditemukan dan gambaran 
bentuk tradisi 

2. Respons masyarakat 
3. Tawaran Strategi Living 

Observasi 

Field trip    

90’ 

Laporan hasil 

 

14 Mahasiswa memiliki 

kemampuan merumuskan 
singkat hasil fieldtrip 

Mahasiswa mampu mengklasifikasi 

dan mengidentifikasi ayat dan 
hadis-hadis yang ada di 

masyarakat, serta mampu 
menawarkan konsep dan strategi 

Hadis yang hidup dalam Bentuk 

Materi/Benda 
1. Hadis-hadis yang ditemukan dan gambaran 

bentuk tradisi 
2. Respons masyarakat 

Presentasi 

Dialog 
90’ 

Laporan hasil 
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menghidupkannya 3. Tawaran Strategi Living 

15 Mahasiswa mampu menyusun 
laporansecara tertulis dan 

sistematis  

Mahasiswa mampu mengklasifikasi 
dan mengidentifikasi ayat dan 

hadis-hadis yang ada di 

masyarakat, serta mampu 
menawarkan konsep dan strategi 

menghidupkannya  

Hadis yang hidup dalam Tradisi Digital 
1. Hadis-hadis yang ditemukan dan gambaran 

bentuk tradisi 

2. Respons masyarakat 
3. Tawaran Strategi Living 

Presentasi 
Diskusi 

90’ 

Laporan hasil 

16 Mahasiswa mampu menyusun 

laporan tertulis dan sistematis  

Mahasiswa trampil dalam menyusun 

laporan secara tertulis dan 

sistematis sesuai kaidah penulisan 
laporan, serta mampu merinci hal-

hal yang terjadi di lapangan sebagai 
proses pembelajaran 

Seminar Hasil 

1. Lesson Learn 

2. General Review 
3. Rekomendasi akademik  

 

Presentasi 

Diskusi 

90’ 

Laporan hasil 

Laporan 

kolektif 

 

 
Level Taksonomi Pengetahuan 

Pemahaman 
Penerapan 

Analisis 

Sintesis 
Evaluasi 

30 % 

30 % 
20 %        = 100% 

10 % 

5 % 
5 % 

Komposisi Penilaian

  

Ujian Akhir Semester 

Ujian Tengah Semester 
Tugas Mandiri  

Presensi Kehadiran 

 
Total 

40 % 

30 % 
20 % 

10 % 

 
100 % 
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