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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

Mata Kuliah : Takhrij al-Hadits 
Program Studi : Syari’ah Perbandingan Hukum 
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry 
Bobot : 3 (tiga) SKS /24 kali pertemuan 
Kode : SPH 6808 
Semester : 6 (Enam) 
Tahun Ajaran : 2013/2014 
Dosen  : Maizuddin M. Nur, M.Ag. 
Ruang Kuliah : 6 & 15 
 
Standar Kompetensi: Mampu memahami proses pelaksanaan kegiatan takhrij dan mampu mengaplikasikannya dalam praktek, baik dalam aspek 

penelusuran hadis ke kitab sumber maupun penentuan kualitas hadis dalam rangka kepentingan istinbath hukum fiqh. 

Pertemuan Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 
Pengalaman 

Belajar 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Sumber Bacaan 

1 Mahasiswasiswa 
memiliki 
pemahaman 
tentang sistem 
perkuliahan dan 
gambaran umum 
tentang ilmu takhrij 
al-hadis  

1. Mahasiswa mampu memahami 
sistem perkuliahan 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan 
gambaran umum tentang ilmu 
takhrij al-hadits 

Pengantar 
Perkuliahan 

Mahasiswa 
menelaah silabus 
dan kontrak 
kuliah 

Pengantar, tanya 
jawab, curah 
pendapat dan 
diskusi 

Siabus dan Kontrak 
Kuliah 

2 & 3 Mahasiswa 
pemahaman 
tentang pengertian 
takhrij dan 
kegunaannya 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan 
pengertian takhrij al-hadits 

2. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan  tujuan  takhrij al-
hadits 

3. Mahasiswa mampu menunjukkan 
kegunaan takhrij al-hadits 

Pengertian, 
Tujuan dan 
Kegunaan Ilmu 
Takhrij al-Hadits 

Mahasiswa 
menginventarisir 
definisi takhrij 
dan 
mendiskusikan 
kegunaannya 

Pengantar, curah 
pendapat dan 
diskusi. 

Mahmud Thahan, 
Ushûl al-Takhrîj wa 
Dirasat al-Asanid, 
Mathba’ah al-
‘Arabiyyah, t.tp., t.th 
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4 Mahasiswa 
memiliki 
pemahaman 
tentang pentingnya 
takhrij dalam 
istinbath hukum 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan 
kedudukan takhrij dalam istinbath 
hukum 

2. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan manfaat takhrij  
tujuan  istibath hukum 

3. Mahasiswa mampu memberi contoh 
kegunaan takhrij al-hadits dalam 
istinbath hukum 
 

Pentingnya 
Takhrij Hadis 
dalam Kaitan 
Istinbath Hukum 

Mahasiswa 
mendiskusikan 
dan merumuskan 
pentingnya takhrij 
dalam kegiatan 
istinbath hukum 

Pemantapan 
materi 
sebelumnya, 
curah pendapat 
dan diskusi 

Abd al-Mahdi ibn 
Abd al-Qadir ibn 
Abd al-Hadi, Abu 
Muhammad, Thurûq 
Takhrij,  Dar al-
I’tisham, t.t. 
 

5, 6 & 7 Mahasiswa 
memiliki 
pemahaman 
tentang kitab-kitab 
hadis 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan 
kitab-kitab sumber asli hadis 

2. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan beragam model 
penyusunan kitab hadis 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan 
beberapa istilah untuk kitab hadis 

Pengenalan 
Selintas Kitab 
a. Istilah-Istilah 

kitab hadis 
b. Penamaan 

kitab hadis 
c. Al-Kutub al-

Sittah   

Mahasiswa 
mengiventarisir 
karakteristik 
masing-masing 
kitab hadis 

Pemantapan 
materi 
sebelumnya dan 
diskusi 

Abd al-Mahdi ibn 
Abd al-Qadir ibn 
Abd al-Hadi, Abu 
Muhammad, Thurûq 
Takhrij,  Dar al-
I’tisham, t.t. 

8 Mahasiswa mampu 
memiliki 
pemahaman 
tentang metode-
metode penelusun 
hadis 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan 
beberapa beberapa metode 
penelusuran hadis ke kitab 
sumbernya 

2. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan kelebihan dan 
kekurangan masing-masing metode 
penelusuran hadis 

Metode-Metode 
Penelusuran 
Hadis 

Mahasiswa 
mendiskusikan 
beberapa cara 
penelusuran hadis 

Pemantapan 
materi 
sebelumnya dan 
tanya jawab 

Abd al-Mahdi ibn 
Abd al-Qadir ibn 
Abd al-Hadi, Abu 
Muhammad, Thurûq 
Takhrij,  Dar al-
I’tisham, t.t. 

9 Mahasiswa 
memiliki 
pemahaman 
tentang sistematika 
penulisan al-Jami’ 
al-Shaghir dan 
penggunaannya 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan 
beberapa jenis kitab yang 
diperlukan dalam penelusuran 
hadis 

2. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan sistematika dan 
cara penggunaan kitab-kitab hadis 

Kitab al-Jami’ al-
Shaghir dan 
Penggunaannya 

Mahasiswa 
mengidiksusikan 
cara 
menggunakan 
kitab al-Jami’ al-
Shaghir 

Pemantarapan 
materi 
sebelumnya, 
tanya jawab 

Mahmud Thahan, 
Ushûl al-Takhrîj wa 
Dirasat al-Asanid, 
Mathba’ah al-
‘Arabiyyah, t.tp., t.th 

10 Ujian Tengah Semester   
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11 Mahasiswa 

memiliki 
pemahaman 
tentang kitab al-
Mu’jam al-
Mufahras li Alfaz 
al-Hadits dan cara 
penggunaannya 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan 
sistematika penulisan kitab Mu’jam 
al-Mufahras li Alfaz al-Hadits al-
Nabawi  

2. Mahasiswa mampu menggunakan 
kitab Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-
Hadits al-Nabawi 

Kitab al-Mu’jam 
al-Mufahras li 
Alfaz al-Hadits 
al-Nabawi dan 
Cara 
Penggunaannya 
 

Mahasiswa 
memperhatikan 
dan 
mendiskusikan 
sistematika dan 
cara penggunaan 
kitab Mu’jam al-
Mufahras 

Pemantapan 
materi 
sebelumnya, 
pengantar dan 
tanya jawab 

M. Syuhudi Ismail, 
Metodologi Penelitian 
Hadis, Bulan Bintang, 
Jakarta, 1994 
 

12 Mahasiswa 
memiliki 
pemahaman 
tentang i’tibar 
sanad 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan 
pengertian i’tibar sanad dan 
kegunaannya  

4. Mahasiswa mampu melakukan 
praktek i’tibar sanad 

I’tibar al-Sanad 
 

Mahasiswa 
memperhatikan 
cara i’tibar sanad 

Pemantapan 
materi 
sebelumnya, 
pengantar dan 
tanya jawab 

M. Syuhudi Ismail, 
Metodologi Penelitian 
Hadis, Bulan Bintang, 
Jakarta, 1994 
 

13 & 14 
 

Mahasiswa 
memiliki 
kemampuan 
menelurusuri 
inofrmasi hadis 
dari kitab Mu’jam 
al-Mufahras 

1. Mahasiswa mampu melakukan 
praktek penelusuran informasi hadis 
ke kitab al-Mu’jam al-Mufaharas 

2. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan beberapa 
kesulitan dan solusinya dalam 
praktek penelusuran hadis 

Praktek 
Penelusuran 
Hadis 
(Mendapatkan 
Informasi 
Mu’jam al-
Mufahras)  

Mahasiswa 
melakukan 
penelusuran 
informasi hadis 
dari kitab Mu’jam 
al-Mufahras 

Tanya jawab dan 
curah pendapat 

Catatan perkuliahan 

16, 17, 18 
& 19 

 

Mahasiswa 
memiliki 
pemahaman 
tentang praktek 
penelusuran hadis 
ke kitab sumber 

3. Mahasiswa mampu melakukan 
praktek penelusuran ke kitab 
sumber  

4. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan beberapa 
kesulitan dan solusinya dalam 
praktek penelusuran hadis 

Praktek 
Penelusuran 
Hadis ke kitab 
sumber hadis 

Mahasiswa 
mempraktekkan 
penelusuran hadis 
ke kitab sumber 

Tanya jawab dan 
curah pendapat 

Catatan perkuliahan 

20 & 21 Mahasiswa 
memiliki 
pemahaman yang 
mendalam tentang 
laporan praktek 
penelusuran hadis 

1. Mahasiswa mampu mendiskusi 
laporan penelusuran hadis  

2. Mahasiswa mampu memberi saran 
konstruktif terhadap laporan 
penelusuran hadis 

Diskusi Laporan 
Penelitian 
penelusuran 
hadis 

Mahasiswa 
menelaah dan 
mendiskusikan 
laporan penelitian 

Diskusi Laporan penelitian 
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22 & 23 Mahasiswa 

memiliki 
pemahaman 
terhadap kaedah 
penilaian sanad 
hadis 

1. Mahasiswa memahami teknis 
pembuatan I’tibar sanad hadis 

2. Mahasiswa mampu membuat I’tibar 
sanad hadis yang ditelusurinya  

Membuat I’tibar 
sanad hadis 

Mahasiswa 
membuat I’tibar 
sanad yang telah 
berhasil ditelusuri 

Pemantapan 
materi 
sebelumnya dan 
diskusi 

M. Syuhudi Ismail, 
Kaedah Kesahihan 
Sanad Hadis, Bulan 
Bintang, Jakarta, 
1995 

24 Mahasiswa 
memiliki 
pemahamana 
tentang membuat 
laporan penelitian 
hadis 

1. Mahasiswa memahami prosedur 
membuat laporan penelitian hadis 

2. Mahasiswa mampu membuat 
laporan penelitian hadis 

Laporan 
Penelitian Hadis 

Mahasiswa 
mempehatikan 
teknis pembuatan 
laporan penelitian 
hadis 
Mahasiswa 
membuat laporan 
penelitian hadis 

Pemantantapan 
materi 
sebelumnya dan 
diskusi 

M. Syuhudi Ismail, 
Kaedah Kesahihan 
Sanad Hadis, Bulan 
Bintang, Jakarta, 
1995 

 

Banda Aceh, 11 Maret 2013 

Dosen Pengampu Mata Kuliah, 

ttd 

Maizuddin M. Nur, M.Ag. 


