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A. TUJUAN 

Tujuan umum perkuliahan ini adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan yang 
cukup dalam:  
1. Menggunakan hadis Nabi untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap 

ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas (memenuhi 
syarat objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, otoritas, dan 
otentisitas) 

2. Meneliti secara kritis, objektif, dan ilmiah seluruh unsur hadis Nabi (sanad, 
matan, pemaknaan, pengamalannya) serta memublikasikannya di ranah publik 

3. Memanfaatkan kemahiran dalam bidang hadis untuk mengembangkan 
kompetensi diri, khususnya dalam bidang penyampaian agama Islam. 
 

B. DESKRIPSI 
Matakuliah Metodologi Penelitian Hadis yang ada di prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, 
Fakultas Ushuluddin, Institut PTIQ Jakarta ini berisi bahan ajar untuk meningkatkan 
kemampuan mahasiswa dalam menggunakan hadis Nabi secara baik dan benar, 
baik secara lisan dan tulisan terutama dalam menyusun artikel, esai, menulis 
akademik, serta menyajikannya secara objektif, akurat, santun, dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah-akademik. 
 

C. KOMPETENSI LULUSAN (LEARNING OUTCOME) 
Setelah mengikuti perkuliahan ini dengan tuntas, diharapkan mahasiswa memiliki 
kemampuan yang cukup dan meningkat dalam hal: 
1. Membuat penelitian ilmiah-akademik, dalam bidang hadis (khususnya, 

otentisitas sanad dan matan, pemahaman, dan strategi pengamalan atau 
penggunaannya) 

2. Menyusun penelitian ilmiah sesuai konvensi naskah ilmiah yang tepat 
3. Menampilkan keterampilan menyampaikan hasil penelitian ilmiah di ruang 

publik 
 

 
D. KOMPETENSI MATA KULIAH (COURSES LEARNING OUTCOME) 
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Secara lebih spesifik, konten materi perkuliahan ini akan memandu mahasiswa 
untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan dalam hal: 

1. Menjelaskan perkembangan penelitian hadis, kedudukan, dan fungsi 
penelitian hadis (C2) 

2. Menggunakan ragam penelitian hadis; sanad dan matan (C6) 
3. Mereview (Mengkritik  dan mengaudit) penelitian-penelitian hadis yang telah 

dipublikasikan (C6)  
4. Menyusun proposal penelitian hadis, dan memastikan persaman dan 

perbedaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yag relevan (C5) 
5. Mengenali kebutuhan data penelitian, sumber data, cara memperoleh dan 

mengumpulkan data, dan cara mengorganisir data (C6) 
6. Menganalisis data penelitian hadis (C6) 
7. Mengaplikasikan penalaran dalam mengorganisasikan penelitian hadis (C3) 
8. Mengaplikasikan konvensi naskah karya ilmiah (C6) 
9. Menyajikan hasil penelitian (C6) 

 
E. SUBSTANSI MATERI PERKULIAHAN (TOPIK BAHASAN) 

 
1. Perkembangan, kedudukan, fungsi, dan kode etik penelitian hadis 
2. Ragam model penelitian hadis 
3. Dasar-dasar penelitian hadis: Riwayah dan Dirayah 
4. Kaedah-kaedah kesahihan sanad hadis 
5. Kaedah Kesahihan Matan Hadis 
6. Metode pengumpulan data penelitian hadis 
7. Metode analisis data penelitian hadis 
8. Mengenal teori-teori dan pendekatan dalam penelitian hadis (Riwayah dan 

Dirayah)  
9. Menyimpulkan hasil penelitian 
10. Praktikum penelitian hadis dan penyajian hasilnya 

 
F. STRATEGI 

Pembelajaran akan dilakukan dengan strategi student active learning. Dosen 
akan mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari dan 
menemukan berbagai konsep yang harus dikuasai. Untuk memenuhi kondisi 
tersebut, ada 3 kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan: 

1. Kerja Presentasi: Mahasiswa dibagi menjadi tujuh kelompok. Bersama 
teman kelompoknya; mahasiswa membaca, merangkum, menulis makalah, 
menyusun penelitian dan mempresentasikan topik yang dibicarakan 

2. Disuksi kelas: Mahasiswa mendiskusikan topik yang dibicarakan 
3. Penugasan: Mahasiswa membuat tugas kelompok berupa makalah ilmiah 

atau penelitian hadis; dan tugas individu berupa proposal mini penelitian 
hadis dan literature review.  

4. CTL (Contextual Teaching and Learning): Mahasiswa Menemukan topik 
penelitian hadis yang relevan dan memiliki signifikansi yang baik.  

5. Studi kasus : mahasiswa menemukan dan mengaudit ketidaktepatan isi 
penelitian dengan proposal & ketidakefektifan struktur penelitian hadis yang 
ditemukan dalam suatu laporan penelitian hadis. 

6. Penugasan. Mencakup penugasan membuat paper kelompok, membuat 
resume perkuliahan dan tugas studi kasus.  

 
 

G. TAGIHAN 
Kelompok :  1. Menganalisis, merangkum, dan menulis makalah 
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     2. Menyusun penelitian hadis 

     3. Mempresentasikan makalah sesuai topik bahasan 

Individu    :  1. Mereview penelitian 

     2. Menyusun proposal mini 

 

H. PENILAIAN 
Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan 
adalah: 

1. Tugas (individe, kelompok, dan keaktifan di kelas) 20 % 
2. Ujian Tengah Semester     30% 
3. Ujian Akhir Semester     40% 
4. Kehadiran        10% : 

 
I. PERATURAN (TATA TERTIB) 

1. Mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% dari jumlah 
pertemuan ideal. Setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam 
perkuliahan. 

2. Mahasiswa wajib berpakaian rapi.  
3. Mahasiswa diperbolehkan meninggalkan ruang kuliah apabila :  

a. dosen tidak hadir sampai 15 menit perkuliahan tanpa informasi. dan  
b. dosen tidak hadir sampai 45 menit perkuliahan apabila ada 

pemberitahuan/ informasi 
4. Mahasiswa dianggap tidak hadir setelah 15 menit perkuliahan dimulai tidak 

datang. Mahasiswa yang telah lebih dari 15 menit setelah jam perkuliahan di 
mulai dianggap sebagai mahasisa yang tidak mengikuti perkuliahan. 
Mahasiswa yang telah lebih dari 15 menit, tetap dapat/diperkenankan untuk 
mengikuti perkuliahan. 

5. Selama perkuliahan berlangsung, HP dalam posisi off atau silent. 
6. Meminta izin jika ingin berbicara, bertanya, menjawab, meninggalkan kelas 

atau keperluan lain. 
7. Saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan/gangguan/kerusakan 

dalam kelas. 
8. Tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. 

 
B. SUMBER (REFERENSI) 

1. Mahmud al-Thahhan, Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsat al-Asânîd  
2. Mahmud Thahhan, Metode Takhrîj al-Hadîth dalam Penelitian Sanad Hadis 

(terj.) Ridlwan Nasir dan Khamim. Surabaya: Imtiyaz, 2015. 
3. ‘Imâd ‘Alî Jumu‘ah, Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsat al-Asânîd al-Muyassarah. 

Riyad: Dar al-Nafâis, 2004. 
4. Hamzah Abdullah al-Malîbârî dan Sultan al-‘Ukâyilah. Kaifa Nadrus ‘Ilma 

Takhrij al-Hadîth: Manhaj Muqtarah li Tathwîr Dirâsatih wa Tawzhîf Barmajat 
al-Hâsib al-Âlî fi al-Ahâdîth al-Nabawîyah li Tahqîq al-Hadaf min al-Takhrîj. 
Omman: Dâr al-Râzî, 1998. 

5. Syuhudi Ismail. Metode Praktis Menelusuri Hadis Nabi 
6. Syuhudi Ismail. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis. Jakarta: Bulan Bintang, 

1990 
7. Ali Mustafa Yaqub, Metode Kritik Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus,  
8. Ali Mustafa Yaqub, Hadis-hadis Bermasalah Seputar Ramadhan. Jakarta 

Pustaka Firdaus, 2006. 
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9. Abdul Majid Khon: 
10. Dirasatul Asanid lil Mubtadi’in 
11.  

 
 

C. SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
(Lihat di halaman berikut) 
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J. SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Pert.ke 
(tgl.) 

Capaian 
Pembelajaran 

Substansi Kajian 
(materi) 

Kegiatan 
(Strategi/metode) 

Alokasiwaktu Sumber 
dan Media 

Tagihan/ 
Penilaian 

1 Dapat memahami 
rencana 
perkuliahan 
semester 

Sosialisasi Silabus 
 Membahas tujuan, materi, 

strategi, sumber dan 
evaluasi, tugas dan 
tagihan dalam 
perkuliahan. 
 

Ceramah/Tanya Jawab 
 Memotivasi belajar 
 Kebutuhan mahasiswa belajar 

Metodologi Penelitian Hadis 
 

90’  Silabus - 

2 Dapat menjelaskan 

perkembangan, 

kedudukan, dan 

fungsi penelitian 

hadis berikut 

metodologinya 

(C2) 

Sejarah dan 

Perkembangan Penelitian 

Hadis 

 Sejarah Penelitian hadis 

dari masa ke masa 

 Peristiwa-peristiwa penting 

berkaitan dengan 

perkembangan penelitian 

hadis dan metodologinya 

 Fungsi dan Kedudukan 

metlit hadis 

Menyusun Infografi  
 Menelusuri informasi dari 

berbagai sumber 
 Menceritakan sejarah 

metodologi penelitian hadis dari 
masa ke masa 

 Menceritakan sejarah takhrij 
hadis 

 

90’  Modul  
 Internet 

 

 Keaktifan 
Mahasiswa 

3 Dapat 

menggunakan 

ragam model dan 

Paradigma 

penelitian hadis 

(C6) 

 

Ragam Model dan 

Paradigma Penelitian 

Hadis 

 Ragam Penelitian Sanad 

 Ragam Penelitian Matan 

 Ragam Penelitian Makna 

 Ragam Penelitian Wacana 

 Ragam Penelitian Realita 

Membuat Mind Mapping Ragam 
Penelitian Hadis 
 Menelusuri informasi dari 

berbagai sumber 
 Menceritakan ragam model 

penelitian hadis dan 
paradigmanya 

90’  Modul  
 Internet 

 Keaktifan 
Mahasiswa 

4 Mampu 

merumuskan 

Mamahami Konsep dan 

Unsur-unsur Dasar 

Studi Naskah  
 Menceritakan tentang hakikat, 

90’  Modul 
(Mahmud 

 Keaktifan 
Mahasiswa 
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permasalahan, 

tujuan, signifikansi, 

dan melakukan 

literature review 

(C6)  

Penelitian Kesahihan 

Sanad Hadis: 

 Permasalahan dalam 

Penelitian Kesahihan 

sanad hadis 

 Sanad (Sumber penutur 

hadis, Periwayat, simbol 

periwayatan) 

 Standar Kesahihan sanad 

hadis 

 Kaidah Kesahihan Sanad 

Hadis 

 

fungsi, dan unsur-unsur 
permasalahan penelitian 

 Menceritakan tentang ragam 
tujuan dalam penelitian hadis 

 Mengkaji tentang ukuran 
signifikansi dalam penelitian 
hadis 

 Menemukan cara yang efektif 
untuk melakukan kajian pustaka  

 

Thahhan) 
 Internet 

5 Mampu 

menentukan 

kebutuhan data, 

sumber data, dan 

metodologi 

penelitian (C6) 

 

Mamahami Konsep dan 

Unsur-unsur Dasar 

Penelitian Hadis: 

 Kebutuhan data hadis 

 Sumber data 

 Cara memperoleh dan 

mengumpulkan data 

 

Studi Naskah/Diskusi Buku 
 Menceritakan jenis-jenis data 

yang dibutuhkan dalam 
penelitian hadis sesuai dengan 
jenis dan tujuan 

 Mengenali sumber-sumber data 
hadis berdasarkan jenis data 
penelitian hadis 

 Mengenali cara memperoleh 
data hadis (metode-metode 
takhrij hadis, manual dan digital) 

 Membuat Skema Sanad Hadis 
dan menceritakan fungsinya 
 

90’  Modul 
Buku 
Mahmud 
Thahhan 

 Modul 
Buku 
Kaifa 
nadrus ilm 
takhrij al-
hadits 

 Modul 
buku 
Dirasat 
asanid al-
hadith lil 
mubtadi’in 

 Keaktifan 
Mahasiswa 
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6 Mampu meneliti 

kesahihan hadis  

Kaidah Kesahihan Sanad 

Hadis: Ketersambungan 

Sanad  

 Kaidah Ketersambungan 
sanad 

 Kebutuhan data biografi 
periwayat hadis 

 Cara mengumpulkan data-
data tentang biografi 

 Cara mengorganisir data 
penelitian kesahihan sanad 
hadis 
 

 

Studi Naskah/Diskusi Buku  
 Mengenali kebutuhan data 

penelitian kesahihan sanad 
hadis 

 Mengenali sumber data 
penelitian kesahihan sanad 
hadis 

 Mengenali cara memperoleh 
data penelitian kesahihan sanad 
hadis (metode-metode 
penelusuaran biografi periwayat) 

 Menceritakan cara 
mengorganisir data penelitian 
kesahihan sanad hadis 

 Menentukan dan memahami 
cara menganalisis data 
penelitian hadis 

 Menceritakan kaidah penetapan 
hukum ketersambungan sanad 
hadis (ilmu rijal hadis; tawarikh 
ruwwat; authan ruwway, masy-
yakhah al-ruwwat; shiyaghul 
ada’ wa al-tahammul; dll) 

     

7 Mampu 

menentukan 

kebutuhan data, 

sumber data, dan 

metodologi 

penelitian (C6) 

 

Kaidah Kesahihan Sanad 

Hadis: Jarh wa Ta’dil 

 Standar kelayakan 

periwayat hadis (Ilmu Jarh 

wa Ta’dil) 

 Sumber dan cara 
memperoleh data 
kelayakan periwayat (jarh 
wa ta’dil) 

 Cara mengorganisir data 

jarh wa ta’dil 

Studi Naskah/Diskusi Buku  
 Mengenali kebutuhan data jarh 

wa ta’dil 
 Mengenali sumber data jarh wa 

ta’dil 
 Mengenali cara memperoleh 

data jarh wa ta’dil 
 Memahami simbol dan standar 

kelaikan periwayat (alfazh jarh 
wa ta’dil wa maratibuha) 

 Menceritakan cara 
mengorganisir data jarh wa ta’dil 

90’  Modul  
 Arsip 

laporan 
penelitian 
hadis 

 Jurnal 
hasil 
penelitian 
hadis 
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 Cara menganalisis data 

kelaikan periwayat hadis 

 

 Menentukan dan memahami 
cara menganalisis data jarh wa 
ta’dil 

 Menceritakan kaidah penetapan 
status dan tingkat kelayakan 
rawi (Jarh atau ta’dil) 

8 Mampu mamahami 

dan menerapkan 

teori dan kaidah-

kaidah kesahihan 

sanad hadis (C2) 

 

Kaidah Penetapan Hukum 

Sanad Hadis:  

 Isti’nas 

 Hukum hadis berdasarkan 

sanad per sanad 

 Hukum sanad hadis 

berdasarkan seluruh jalur 

periwayatan 

 Hukum kesahihan matan 

hadis 

 

Studi Kasus  
 Menentukan ketersambungan 

sanad hadis 
 Menentukan status dan tingkat 

kelaikan periwayat hadis 
 Mengenalisis perbedaan 

periwayatan (dalam sanad dan 
matan) untuk memastikan 
tidakadanya syudzudz dan ‘illat. 

 Menelusuri pendapat ulama 
terkait hukum hadis yang 
relevan  

 Menetapkan hukum hadis 
secara khusus dan secara 
umum berdasarkan sanad 

90’  Modul  
 Foto  

 

 Laporan 
hasil audit 
kesalahan 
diksi 

9 Mampu Menyusun 

proposal penelitian 

hadis, dan 

memastikan 

persaman dan 

perbedaannya 

dengan penelitian-

penelitian 

terdahulu yag 

relevan (C5) 

 

Praktikum Penyusunan 
Desain Penelitian Sanad 
Hadis 
 Survey dan Review 

Penelitian terdahulu 

 Menyusun desain rencana 

penelitian kesahihan 

sanad hadis 

 

Studi Kasus  
 Menelusuri hadis yang hanya 

diketahui sanadnya 
 Menemukan hadis yang telah 

diketahui matannya 
 Menemukan hadis yang hanya 

diketahui maknanya, dan tidak 
diketahui sanad dan matannya 

 Menulsuri persamaan hadis dari 
segi sanad dan matan 
(syawahid dan mutabi’at) 

 Memahami proses transmisi 
hadis yang ditakhrij dan 
permasalahannya (Skema 

90’  Laporan 
penelitian 
hadis 
yang telah 
dipublikas
ikan 

 Studi 
kelompok (2-
3 orang) 
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sanad dan fiqh al-takhrij) 
 Mengidentifikasi kebutuhan data 
 Menentukan sumber-sumber 

data yang akan dipakai 
 Merumuskan metodologi 

penelitian 
 Menyusun struktur (proposal) 

penelitian 
 

10 UTS Tugas Menyusun Desain 
Penelitian Hadis Dasar 
(sanad dan matan) 
 Pendahuluan (Latar 

Belakang Masalah; 

Permasalahan Penelitian; 

Tujuan dan Signifikansi; 

dan Metodologi Penelitian; 

Struktur Penelitian) 

 Laporan hasil takhrij hadis  

 Laporan hasisl 

pengumpulan sanad hadis 

 Laporan hasil penelurusan 

biografi para periwayat 

hadis 

 Gambar skema sanad 

hadis 

 

Praktikum Mandiri: 
 Takhrij Hadis 

 Mengumpulkan data sanad 

hadis 

 Mengumpulkan data periwayat 

hadis (biografi, jarh dan ta;dil) 

 Menggambar skema sanad 

hadis 

 Menganalisis ketersambungan 

sanad 

 Menganalisis jarh wa ta’dil 

(kualifikasi periwayat) 

 Menganalisis syudzudz dan ‘illat 

 Mempertimbangkan pendapat 

para ulama tentang hukum 

hadis 

 Menetapkan kesahihan sanad 

hadis 

 

90’ Soal 
Tugas/Instr
uksi Dosen 

Take home-
project 

11 Mampu melakukan 

penelitian matan 

hadis tingkat dasar 

Kaidah Penelitian Matan 

Hadis 

 Kaidah Kesahihan Matan 

hadis 

Diskusi Buku 
 Menceritakan kaidah dan 

metode penelitian kesahihan 

matan hadis 

90’  Modul 
Buku 

  

 Keaktifan 
Mahasiswa 
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 Kaidah pemaknaan hadis 

 Kaidah Pengamalan hadis 

 

 Menceritakan kaidah dan cara 

memahami hadis Nabi 

 Menceritakan kaidah 

pengamalan hadis 

12 Mampu melakukan 

penelitian hadis 

dan menyajikan 

hasilnya secara 

lisan dan tulisan 

Praktikum (Seminar Hasil 

Penelitian) 

Presentasi dan diskusi hasil 
penelitian mahasiswa 

90’ Makalah 
Mahasiswa 

 Makalah 
mahasiswa 

 Partisipasi 
dalam 
Diskusi 

 
 

13 Mampu melakukan 

penelitian hadis 

dan menyajikan 

hasilnya secara 

lisan dan tulisan 

Praktikum (Seminar Hasil 

Penelitian) 

Presentasi dan diskusi hasil 
penelitian mahasiswa 

90’ Makalah 
Mahasiswa 

 Makalah 
mahasiswa 

 Partisipasi 
dalam 
Diskusi 

 
 

14 Mampu melakukan 

penelitian hadis 

dan menyajikan 

hasilnya secara 

lisan dan tulisan 

Praktikum (Seminar Hasil 

Penelitian) 

Presentasi dan diskusi hasil 
penelitian mahasiswa 

90’ Makalah 
Mahasiswa 

 Makalah 
mahasiswa 

 Partisipasi 
dalam 
Diskusi 

 
 

15 Mampu melakukan 

penelitian hadis 

dan menyajikan 

hasilnya secara 

lisan dan tulisan 

Praktikum (Seminar Hasil 

Penelitian) 

Presentasi dan diskusi hasil 
penelitian mahasiswa 

90’ Makalah 
mahasiswa 

 Makalah 
mahasiswa 

 Karya ilmiah 
individu 

 

16 Mampu melakukan 

penelitian hadis 

Praktikum (Seminar Hasil 
Penelitian) 

Presentasi dan diskusi hasil 
penelitian mahasiswa 

90’ Makalah 
Mahasiswa 

 Makalah 
mahasiswa 

 Partisipasi 
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dan menyajikan 

hasilnya secara 

lisan dan tulisan 

dalam 
Diskusi 

 
 

17 UAS Menyusun Penelitian Hadis 

Dasar (Sanad dan Matan) 

Penerbitan Hasil Penelitian 
 Merevisi/memperbaiki hasil 

penelitian UTS yang telah 
dipresentasikan 

 Melengkapi hasil penelitian UTS 
dengan penelitian matan hadis 
dasar 

 Menerbitkan hasil penelitian 

90’  Take home-
project 

 
 

 


