
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH     : Ilmu Hadis/Studi Hadis 

SKA       : 2 SKS 

KODE       :  
PROGRAM STUDI     : ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR (IQT) 

SEMESTER      : SEMESTER II 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH : Mampu Menguasai pembagian hadis ditinjau dari berbagai aspeknya serta memahami kualitasnya 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang diharapkan 

pada setiap pertemuan 
Bahan Kajian 

 

Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

(DeskripsiTugas) 

Kriteria dan Indikator 

penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Memahami kontrak perkuliahan serta 

materi-materi yang akan dipelajari 

dalam satu semester 

Orientasi perkuliahan 

(penjelasan RPS) Ceramah  1x2x50 - - - 

2 Mampu menjelaskan pembagia,  

definisi, pokok bahasan, perintisnya, 

hukum mempelajari, faedah dan 

urgensi Ilmu hadis. 

- pembagian ilmu hadis 

- definisi Ilmu Hadis Dirayah 

dan Riwayah 

- pokok pembahasan Ilmu 

Hadis Dirayah dan Riwayah 

- perintis Ilmu Hadis Dirayah 

dan Riwayah 

- hukum mempelajari Ilmu 

Hadis Dirayah dan Riwayah 

- faedah Ilmu Hadis Dirayah 

dan Riwayah 

- urgensi Ilmu Hadis Dirayah 

dan Riwayah 

Ceramah dan 

diskusi 
2x2x50 

Mahasiswa menelaah 

dan membandingkan 

antara Ilmu Hadis 

Riwayah dan Ilmu 

Hadis Dirayah 

Kejelasan pemaparan 

dalam memamparkan  

beberapa hal berkenaan 

dengan Ilmu Hadis 

Dirayah dan Ilmu Hadis 

Riwayah, serta mampu 

membandingkan 

perbedaan-perbedaan dari 

kedua Ilmu Hadis 

tersebut 

10% 

3 Mampu menjelaskan istilah-istilah 

dasar dalam ilmu hadis 

- definisisi Sanad dan 

urgensinya 

- definisisi matan 

- perbedaan sanad, isnad dan 

musnad 

- perbedaan hadis, khabar, 

atsar dan sunnah 

- nama-nama gelar bagi orang 

yang berkompeten dalam 

dunia hadis 

Ceramah dan 

diskusi 
2x2x50 

Mahasiswa menelaah 

dan membandingkan 

antara beberapa 

istilah dasar ilmu 

musthalah hadis 

Kejelasan pemaparan 

dalam memamparkan  

pengertian istilah-istilah 

dasar ilmu musthalah, 

serta mampu dalam  

membandingkan 

perbedaan-perbedaan 

istilah tersebut 

10% 



4 Mampu menjelaskan definisi dan 

Pemetaan/pembagian hadis ditinijau 

dari kuantitas sanad (Hadis Mutawatir) 

- Definisi Hadis Mutawatir 

- Syarat-syarat hadis 

mutawatir 

- Pembagian hadis mutawatir 

- Conto-contoh hadis 

muatawatir 

- Kitab-kitab khusus yang 

mengoleksi hadis mutawatir 

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

mutawatir 

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis 

mutawatir  

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

20% 

5 Mampu menjelaskan definisi dan 

Pemetaan/pembagian hadis ditinijau 

dari kuantitas sanad (Hadis Ahad) 

- Definisi Hadis Ahad  

- Pembagian hadis ahad 

- Definisi hadis Masyhur 

- Definisi hadis Aziz 

- Definisi hadis Gharib 

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

ahad 

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis ahad  

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

 

6 Mampu menjelaskan 

Pemetaan/pembagian hadis ditinijau 

dari kualitasnya (hadis sahih) 

- Definisi Hadis maqbul 

-  Klasifikasi hadis maqbul 

- Definisi hadis sahih 

- Syarat-syarat hadis sahih 

- Istilah-istilah khusus yang 

berkaitan dengan hadis 

sahih 

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

maqbul 

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis sahih  

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

 

7 Mampu menjelaskan 

Pemetaan/pembagian hadis ditinijau 

dari kualitasnya (hadis hasan) 

- Definisi Hadis hasan 

-  Klasifikasi hadis hasan 

- Syarat-syarat hadis hasan 

- Istilah-istilah khusus yang 

berkaitan dengan hadis 

hasan 

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

hasan 

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis hasan  

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

 

8 UTS 



9 Mampu menjelaskan 

Pemetaan/pembagian hadis ditinijau 

dari kualitasnya (hadis mardud) 

- Definisi Hadis mardud 

- Sebab-sebab ditolaknya 

hadis 

- Hukum hadis mardud 

- Macam-macam hadis 

mardud  

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

mardud 

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis 

mardud  

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

 

10 Mampu menjelaskan 

Pemetaan/pembagian hadis hadis 

mardud karena sanadnya terputus 

dengan nyata 

- Macam-macam hadis 

mardud karena sanadnya 

terputus dengan nyata atau 

dlohir 

- Hadis mu’allaq 

- Hadis mursal 

- Hadis mu’dlal 

- Hadis mungqathi’ 

 

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

mardud karena 

sanadnya terputus 

dengan nyata 

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis 

mardud karena 

sanadnya terputus 

dengan nyata 

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

 

11 Mampu menjelaskan 

Pemetaan/pembagian hadis hadis 

mardud karena sanadnya terputus 

dengan samar 

- Macam-macam hadis 

mardud karena sanadnya 

terputus 

- Hadis mudallas 

1. Definisi Hadis mudallas 

2. Macam-macam hadis 

mudallas 

- Hadis mursal khafi 

1. Definis mursal khafi 

2. Contoh mursal khafi 

- Perbedaan mudallas dengan 

mursal khafi 

 

 

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

mardud karena 

sanadnya terputus 

dengan samar 

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis 

mardud karena 

sanadnya terputus 

dengan samar 

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

 

12 Mampu menjelaskan - Hadis mawdlu’ Presentasi, 3x2x50 - Tugas makalah Kejelasan dalam  



Pemetaan/pembagian hadis hadis 

mardud karena perawinya tidak  adil 

- Hadis matruk 

- Hadis munkar 

- Hadis dla’if karena majhul 

perawi 

- Hadis dlaif karena mubham 

- Hadis dla’if karena bid’ah 

 

 

diskusi dan 

ceramah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

mardud karena 

perawinya tidak 

adil 

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis 

mardud karena 

karena perawinya 

tidak adil 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

13 Mampu menjelaskan 

Pemetaan/pembagian hadis hadis 

mardud karena perawinya tidak  dlabith 

- Hadis munkar 

- Hadis syadz 

- Hadis mu’allal 

- Hadis mudraj 

- Hadis maqlub 

- Hadis mudhtarib 

- Hadis mushahhaf 

 

 

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

mardud karena 

perawinya tidak 

dlabith 

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis 

mardud karena 

karena perawinya 

tidak dhabith 

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

 

14 Mampu menjelaskan 

Pemetaan/pembagian hadis ditinjau 

dari penisbatan hadisnya 

- Hadis qudsi 

- Hadis marfu’ 

- Hadis mawquf 

- Hadis maqthu’ 

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian dan 

pembagian hadis 

ditinjau dari 

penisbatan hadisnya  

- Mahasiswa mencari 

contoh hadis 

ditinjau dari 

penisbatan hadisnya 

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

 



15 Mampu menjelaskan tipologi kadifikasi 

hadis 

- Kitab jawami’ 

- Kitab musnad 

- Kitab sunan 

- Kitab muwatta’ 

- Kitab mushannaf 

- Kitab mu’jam 

-  

Presentasi, 

diskusi dan 

ceramah 

3x2x50 

- Tugas makalah 

- Mahasiswa 

menelaah dan 

mengkaji 

pengertian tipologi 

dari kodifikasi 

kitab-kitab hadis 

Kejelasan dalam 

memaparkan teori serta 

keaktifan dalam diskusi 

 

16 UAS 
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