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Ranah Materi Keilmuan  :     -  Dasar Umum 

                                                    -  Materi/istilah-istilah konseptual 

                                                    -  Metodologi 
A. Deskripsi Matakuliah  :  

Hadis bagi umat Islam merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang paling fundamental, setelah al-Quran. Ia memiliki posisi penting dalam sejarah dan 
bangunan Islam. Sebagai sumber ajaran yang otoritatif, ia merupakan sistem norma yang berisi tentang keagamaan dan kehidupan yang ditujukan untuk umat Islam sejak 

zaman Rasulullah hingga umat Islam kini, baik itu yang mengatur kehidupan secara individual, sosial-kemasyarakatan maupun dengan interaksi dengan alam sekitar.  

Hadis Nabi merupakan rekaman sejarah tradisi kenabian yang menjadi teladan hidup umat Islam. Ia berbentuk berita-berita kenabian, baik secara langsung maupun 
tak langsung, yang diyakini kebenarannya dengan sistem yang bernama isnad. Untuk memastikan kebenaran historis suatu hadis diperlukan kajian yang cermat dan 

komprehensif. Kajian tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah bangunan ilmu yang disebut dengan ilmu hadis, atau Ushulul Hadith, maupun mushthalahul hadith. 
Secara umum, ilmu ini berisi istilah-istilah penting nan prinsip dalam mengkaji hadis. Artinya, setiap kajian hadis, wajib melalui tahapan ini untuk dapat dipastikan 

kebenarannya secara historis. Setelah dipastikan benar secara hisotoris, barulah kemudian dikaji pemaknaannya dan strategi pengamalanannya. Ilmu hadis hadir untuk 
memandu penelaahan secara sangat cermat terhadap berbagai kemungkinan yang meragukan kebenaran historis sebuah hadis. Seluruh struktur hadis, tenpa kecuali, satu 

per satu memiliki istilah, manhaj, dan metode khusus untuk menelaahnya secara cermat.  

Sedikitnya ada dua hal pokok yang menjadi fokus utama mata kuliah Ilmu Hadis ini, yaitu konsep hadis (the body of hadith) dan pemahaman hadis (the meaning of 
hadith). Konsep hadis berkaitan dengan musthalah, otoritas (authority) dan otentisitas (authenticity) hadis. Sedangkan pemahaman hadis berkaitan dengan upaya 

menemukan makna hadis dan pedoman pengguanaannya. Dengan mengetahui dua prinsip dasar tersebut, setiap mahasiswa diharapkan dapat menjadikan hadis sebagai 
sumber kehidupan yang otoritatif. Secara akademis, mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan hadis secara komprehensif dan proporsional untuk kegiatan akademik 

yang berkaitan dengan bidang ilmu al-Quran dan tafsir. Target/produk perkuliahan ini adalah mahasiswa memahami dengan baik struktur dasar hadis berikut metodologinya. 

Dapat dinyatakan bahwa mata kuliah ini tidak lain adalah kajian tentang ”dasar-dasar filsafat ilmu hadis,” karena di sinilah akan dikaji seputar ontologi, epistemologi dan 
akiologi hadis. 

 
B. Materi Pokok Perkuliahan 
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1. Mahasiswa memahami 

prosedur dan kode etik 

pembelajaran  
2. Mahasiswa dapat mengenal 

latar belakang munculnya 
matakuliah ini 

3. Mahasiswa mampu 

1. Mahasiswa dapat menyepakati 

kontrak belajar yang 

ditawarkan dosen pengampu 
2. Mahasiswa memiliki 

pemahaman yang memadai 
kemunculan matakuliah ini  

3. Mahasiswa mampu 

1. Kontrak belajar 

2. Penyampaian RPS 

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

5. Kegunaan studi 

Ceramah 

Tanya-jawab 
Elisitasi 

 
 

 

90’ 

Pedoman 

Akademiik 

QA dan Pokja 
Akademik 

Hand Out 

IV-A&B 

2018 
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memahami tujuan dan 
maksud pembelajaran 

menjelaskan maksud dan 
tujuan pembelajaran mata 

kuliah ini 

2 Mahasiswa mampu 
memahami hakikat hadis dan 

dasar-dasar ilmu Hadis  

Mahasiswa dapat menjelaskan 
hakikat hadis dan urgensinya 

dalam Islam, serta memetakan 
seluruh materi ilmu hadis dalam 

bentuk peta konsep atau 

infografi. 

1. Hakikat Hadis Nabi 
2. Fungsi pokok hadis Nabi dalam Islam dan 

urgensi mempelajarinya 
3. Strategi Jitu memahami bangunan ilmu hadis 

secara utuh dan lengkap 

Diskusi Hahikat 
Hadis dan Mind 
Mapping seluruh 
materi Ilmu 

Hadis. Membuat 

Infografi Ilmu 
Hadis 

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah 

3 Mahasiswa mampu 

memahami sejarah 
perkembangan hadis dan 

ilmu hadis dari masa Nabi 
hingga masa kini 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

sejarah perkembangan hadis dan 
ilmu hadis dari masa Nabi hingga 

masa kini di Indonesia secara utuh 
dan menyajikannya dalam 

bentuk infografi. 

1. Sejarah Hadis dan Ilmu Hadis pada masa pra 

kodifikasi 
2. Sejarah Hadis dan ilmu hadis pada masa 

kodifikasi 
3. Sejarah Hadis dan ilmu hadis pada masa 

pascakodifikasi 

4. Sejarah hadis dan ilmu hadis pada era 
modern di dunia global, dan Indonesia 

 

Penugasan 

Kelompok 
portofolio info 
search. 
Membuat 

infografi  

 

90’ 

Kitab-kitab Hadis 

dan ilmu hadis 
primer 

dan kitab-kitab 
Syarah 

 

Hand Out 
 

Website 

4 Mahasiswa mampu 

memahami Paradigma dan 

konsep dasar ilmu hadis  

Mahasiswa mampu menjelaskan 

paradigma ilmu hadis dan 

beberapa konsep pokok seputar 
hadis dan ilmu hadis 

 

1. Paradigma Ilmu riwayah hadis dan beberapa 

konsep dasar tentangnya 

2. Paradigma Ilmu Dirayah hadis dan beberapa 
konsep dasar tentangnya 

3. Mengenal Siapa sebenarnya Ahli 
Hadi/Muhaddis 

Reading Text 

(diskusi buku) 

 
Portofolio 

 
Presentasi  

90’ 

Kitab Al-Muhaddith 
sl-Fashil Bayna al-
Rawi wal Wa’i dan 
Alqabul 
Muhadditsin; dan 
Umara’ al-Mu’minin 
fi al-Hadith  

5 Mahasiswa mampu 
memahami konsep dasar 

hadis dari segi jumlah 
sanadnya dan cara 

sampainya kepada kita 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan merinci tentang kategorisasi 

hadis berdasarkan kuantitas 
sanadnya, serta relevansinya 

terhadap penggunaan hadis Nabi 

 

1. Hadis Mutawatir  
2. Hadis Ahad 

a. Hadis Masyhur dan Mustafidl 
b. Hadis Aziz 

c. Hadis Gharib dan Fard 

d. I’tibar: Syahid dan Mutabi’ 

Penugasan 
kelompok 

Portofolio 
Info search 

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah 

6 Mahasiswa mampu 

memahami konsep dasar 

kategorisasi hadis 
berdasarkan kehujahannya 

(qabul war-radd)  

Mahasiswa mampu menjelaskan 

dan merinci tentang kategorisasi 

hadis berdasarkan kehujahannya 
atau kemungkinannya untuk 

diamalkan, serta relevansinya 
terhadap penggunaan hadis Nabi 

Hadis Maqbul (hujjah) 
a. Hadis Shahih (li dzatih dan lighairih) 
b. Hadis Hasan (li dzatih dan lighairih) 

 

Reading Text 

(diskusi buku) 

 
Portofolio 

 
Presentasi  

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah 

7 Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu menjelaskan Hadis Mardud (la yuhtajj bih) Reading Text 90’ Taysir Musthalah 
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memahami konsep dasar 
kategorisasi hadis 

berdasarkan kehujahannya 

(qabul war-radd)  

dan merinci tentang kategorisasi 
hadis berdasarkan kehujahannya 

(ketidakmungkinannya untuk 

diamalkan), serta relevansinya 
terhadap penggunaan hadis Nabi 

a. Hadis Dla’if karena cacat historis (ada 
periwayat yang hilang, baik secara zahir 

[munqathi’, mursal, mu’dlal, dan 

mu’allaq], maupun secara khafiy 
[mudallas dan mursal khafiy))  

b. Hadis dla’if karena cacat personal 
periwayatnya, baik dari segi 

integritasnya (al-‘adalah) sebagai 
periwayat [al-maudlu’, al-matruk, al-
jahalah, dan al-bid’ah], maupun dari 

segi IQ/intelektualitasnya [munkar, 
mu’allal, mudraj, maqlub, mazid fi 
muttasilil asanid, mudltharib, mushahhaf 
dan muharraf, syadz, dan ikhthilath]. 

(diskusi buku) 
 

Portofolio 

 
Presentasi  

Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah; 
Khuthuratul 
Musawah Baynal 
Hadits al-Da’if wal 
Hadith al-Maudlu’ 

8 Mahasiswa mampu 

memahami konsep dasar 
kategorisasi hadis 

berdasarkan ujung sanad 
(sumbernya)  

Mahasiswa mampu menjelaskan 

dan merinci kategorisasi hadis 
berdasarkan sumbernya (muntaha 
al-sanad), serta relevansinya 
terhadap penggunaan hadis Nabi 

1. Hadis Qudsi 

2. Hadis Marfu’ 
3. Hadis Mauquf 

4. Hadis Maqthu’ 
5. Hadis La Ashla lahu 

 

Reading Text 

(diskusi buku) 
 

Portofolio 
 

Presentasi 

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah  

9 Mahasiswa memahami 
konsep dasar kategorisasi 

hadis berdasarkan jumlah 

periwayat dalam sanadnya  

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan merinci kategorisasi hadis 

dilihat dari bentuk sanad 

berdasarkan jumlah periwayatnya, 
serta relevansinya terhadap 

penggunaan hadis Nabi 

1. Isnad Ali 
2. Isnad Nazil 

 

Reading Text 
(diskusi buku) 

 

Portofolio 
 

Presentasi 

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah  

10 Mahasiswa memahami 

konsep dasar kategorisasi 

hadis berdasarkan model 
periwayatannya 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

dan merinci kategorisasi hadis 

berdasarkan karakter, model, dan 
bentuk periwayatannya, serta 

relevansinya terhadap 
penggunaan hadis Nabi 

1. Riwayat Aqran 

2. Mudabbaj  
3. al-Akabir ‘anil Ashaghir 
4. al-Aba’ ‘anil abna’ 
5. al-Abna’ ‘anil aba’ 
6. al-sabiq wal-lahiq 

7. al-ikhwah wal akhawat 
8. Musalsal 

Reading Text 

(diskusi buku) 

 
Portofolio 

 
Presentasi 

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah  

11 Mahasiswa memahami 

konsep dasar kategorisasi 

hadis berdasarkan 
ketersediaan data tentang 

identitas periwayatnya 
dalam sanad 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

dan merinci kategorisasi hadis 

berdasarkan kondisi identitas 
periwayatnya dalam sahad, serta 

menjelaskan relevansinya 
terhadap penggunaan hadis Nabi 

1. Muhmal 
2. Asma’ man isytahara bi-kunahum 

3. Man dzukira bi-asma’ wa awshaf mukhtalifah 
4. Mutasyabihul asma’ 
5. Mu’talif-Mukhtalif 
6. Muttafiq-Muftariq 

Reading Text 

(diskusi buku) 

 
Portofolio 

 
Presentasi 

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah  
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7. al-Alqab 
8. al-Mansubun ila ghayri aba’ihim 
9. al-Mufradat 

12 Mahasiswa memahami 
konsep dasar kategorisasi 

hadis berdasarkan metode 
dan simbol 

periwayatannya  

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan merinci kategorisasi hadis 

berdasarkan metode 
periwayatannya berikut simbol-

simbolnya, serta menjelaskan 

relevansinya terhadap 
penggunaan hadis Nabi 

1. al-Sama’ 
2. al-Qira’ah ‘ala al-syaikh 

3. al-Ijazah 
4. al-Munawalah 
5. al-Kitabah 
6. al-I’lam 
7. al-Washiyyah bil Kitabah 
8. al-Wijadah 

Reading Text 
(diskusi buku) 

 
Portofolio 

 

Presentasi 

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah  

13 Mahasiswa memahami 
konsep dasar kategorisasi 

hadis berdasarkan 
tabaqat/periodisasi 

periwayatnya 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan merinci kategorisasi hadis 

berdasarkan thabaqat/periodesasi 
periwayatnya, serta menjelaskan 

relevansinya terhadap 
penggunaan hadis Nabi 

1. Thabaqat sahabat 
2. Thabaqat tabi’in kibar/senior 

3. Thabaqat tabi’in tengah/wustho 
4. Thabaqat tabiin yang meyoritas riwayatnya 

dari tabi’in senior 
5. Thabaqat tabi’in shighar/junior 

6. Thabaqat tabi’in yang semasa dengan tabi’in 

shighar, namun tidak berjumpa sahabat 
7. Thabaqat tabi’it tabi’in senior 

8. Thabaqat tabi’it tabi’in tengah 
9. Thabaqat tabi’it tabi’in junior 

10. Thabaqat murid senior para tabi’it tabi’in 

11. Thabaqat murid tengah para tabi’it tabi’in 
12. Thabaqat murid junior para tabi’it tabi’in 

Reading Text 
(diskusi buku) 

 
Portofolio 

 
Presentasi 

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah;  

14 Mahasiswa memahami 
konsep dasar kategorisasi 

hadis berdasarkan Kualitas 

para periwayatnya (al-
jarh wa al-ta’dil) 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan merinci kategorisasi hadis 

berdasarkan integritas para 

periwayatnya (ta’dil), serta 
menjelaskan relevansinya 

terhadap penggunaan hadis Nabi 

1. Sahabat semuanya adil 
2. Periwayat yang sangat terpuji 

3. Periwayat yang terpuji 

4. Periwayat yang cukup terpuji 
6. Periwayat yang terpuji dengan catatan khusus 

7. Periwayat yang hanya memiliki sedikit riwayat 
hadis 

Reading Text 
(diskusi buku) 

 

Portofolio 
 

Presentasi 90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
Shalah; Alfazhul 
Jarhi wat-Ta’dil 
Mahmud Thahhan; 

dan  Metodologi 
Penelitian Sanad 
Hadis Syuhudi 

Ismail 

15 Mahasiswa memahami 
konsep dasar kategorisasi 

hadis berdasarkan Kualitas 
para periwayatnya (al-

Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan merinci kategorisasi hadis 

berdasarkan integritas para 
periwayatnya (maratibul 

1. Periwayat yang memiliki banyak murid, 
namun tidak diketahui integritasnya 

(mastur/majhul hal) 
2. Periwayat yang tidak dikethui pujiannya sama 

Reading Text 
(diskusi buku) 

 
Portofolio 

90’ 

Taysir Musthalah 
Hadis, 
Tadriburrawi, 
Muqaddimah Ibnu 
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jarh wa al-ta’dil) jarh), serta menjelaskan 
relevansinya terhadap 

penggunaan hadis Nabi 

sekali, bahkan disebut kurang terpuji, namun 
tidak dejelaskan alasannya; dla’if 

3. Periwayat yang hanya memiliki satu murid 

saja dan tidak ada pujian terhadapnya; majhul 
‘ain  

4. Periawayat yang sama sekali tidak diakui 
pujiannya, melainkan hanya kritik negatif atau 

celaannya saja; matruk, saqith 
5. Periwayat yang diduga kuat berbohong 

(muttaham bil kadzib) 
6. Periwayat yang terbukti berbohong atau 

memalsukan hadis 

 
Presentasi 

Shalah; Alfazhul 
Jarhi wat-Ta’dil 
Mahmud Thahhan; 

dan  Metodologi 
Penelitian Sanad 
Hadis Syuhudi 
Ismail 

16 Ikhtitam Ujian Akhir Semester (Komprehensif) Ujian Tulis 90’ Soal Ujian 

 
 

Level Taksonomi Pengetahuan 
Pemahaman 

Penerapan 

Analisis 
Sintesis 

Evaluasi 

30  % 
30 

20 

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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6. Khuthurah al-Musawah Bayna al-Hadith al-Dla’if wa al-Hadith al-Mawdlu’, Khalil bin Ibrahim Mulla Khathir al-Gharrami 

7. Metodologi Penelitian Sanad Hadis, M. Syuhudi Ismail 
8. Alfazh al-Jarh wa al-Ta’dil, Mahmud al-Thahhan 

9. Umara’ al-Mu’minin fi al-Hadith, Abdul Fattah Abu Ghuddah  
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