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Capaian Pembelajaran           Melalui matakuliah ini mahasiswa terdorong utk melakukan riset riset hadis secara kritis dengan memadukan beberapa 
ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat dan peradaban. 

Deskripsi Mata Kuliah                      Matakuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa wawasan dan skill menetapkan kualitas hadis serta sikap kritis di 
dalam memahaminya sebagaimana tradisi kritis ulama terdahulu hingga saat ini.  

Dosen Pengampu Dr. A. Hasan Asy’ari Ulama’I, M.Ag 
Minggu 

ke 
Kemampuan yang 

diharapkan 
Bahan Kajian 

Bentuk 
Pembelajaran 

 

Waktu Pengalaman Belajar Mahasiswa 
Kriteria Penilaian dan 

Indikator 
Bobot 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Memahami dan 

bersikap kritis 
terhadap hadis 

Ruang Lingkup 
naqdul Hadis 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

2 Memahami budaya 
kritis terhadap hadis di 
era Nabi  

Tradisi Kritik era 
Nabi 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 
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3 Memahami budaya 
kritis terhadap hadis di 
era sahabat 

Tradisi kritik era 
sahabat 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

4 Memahami budaya 
kritis terhadap hadis di 
era pembukuan hadis 

Tradisi kritik era 
kodifikasi 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

5 Memahami budaya 
kritis dalam 
menjelaskan hadis  

Tradisi kritik era 
syarah 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

6 Memahami perbedaan 
kritik sejarah dan 
kritik hadis 

Antara kritik 
sejarah dan kritik 
hadis 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

7 Memahami dan 
mampu memvalidasi 
hadis 

Kritik sanad Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

8 Pemahaman, dan sikap 
kritis dalam melihat 
suatu hadis 

Ujian Tengah 
Semester 

Riset dan 
Pelaporan 

150 
menit 

Menyusun Makalah perbaikan 
kritik hadis dari masa ke masa 

Ada problem, ada kerangka 
pembahasan dengan kritis, 
simpulan dan referensi 

30 

9 Mengenal alat dan 
mampu menilai 
kualifikasi rawi  

Jarh wa ta’dil 
dalam kajian 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

10 Memahami kaedah 
kritik matan dan cara 
kerjanya 

Kritik Matan Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

11 Memahami secara 
kritis kajian barat 
terhadap hadis 

Hadis dalam Kritik 
Barat  

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

12 Memahami secara 
kritis respons ulama 
terhadap pandangan 
Barat atas hadis 

Ulama hadapi 
orientalis 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

13 Mengenali model 
pemahaman hadis di 
era modern 

Tradisi kritik era 
modern 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 



  

3 

 

14 Mampu mengkritisi 
hadis ibadah 

Model kritik hadis 
ibadah 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

15 Mampu mengkritisi 
hadis sosial 

Model Kritik hadis 
sosial 

Presentasi dan 
diskusi 

150 
menit 

Meneliti, Menyusun makalah, 
mempresentasikan dan 
merespons dgn kritis 

Aktifitas, kritis, Bertanya, 
merespons, logik 

10 

16 skill menetapkan 
kualitas hadis dan 
sikap kritis dalam 
memahami Hadis 

Ujian Akhir 
Semester 

Riset dan 
Pelaporan 

150 
menit 

Menyusun Makalah mengkritisi 
Hadis dalam bahasan tertentu 

Ada problem, ada kerangka 
pembahasan dengan kritis, 
simpulan dan referensi 

30 
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 المراجع  .14
 الحديث و القرأن علوم دراسة

 2004 /1425 القاهرة ,سالمال دار ,الحديث و القرأن علوم في الحديث ,وبإي حسن

 2004 /1425 ,وهبة مكتبة ,والحديث التفسير في اإلسرائليات ,الذهبي حسين محمد

 2004 /1425 القاهرة ,المختار مؤسسة ,والحديث القرأن علوم في مباحث ,مطلوب محمود المجيد عبد

 2001 /1421 مصر ,رجب إبن دار ,العزيز والكتاب السنة فقه يف الوجيز ,بروي بن العظيم عبد

 2003 /1424 بيروت ,العلمية الكتب دار ,السنة و الكتاب من األمثال ,الترمذي الحكيم بشر بن الحسن بن علي بن محمد هللا عبد

 2006 /1427 بيروت ,العلمية الكتب دار ,السنة و الكتاب في والمنسوخ الناسخ ,(224) سالح بن القاسم عبيد أبو

 2001 /1422 ,وهبة مكتبة ,السنة و للقرأن اإلسالم في العليا ةيالمرجع ,القرضاوي يوسف

 2002 /1429 القاهرة ,العربي البيان دار ,المتشابهات واألحاديث األيات عن الشبهات ازالة ,(749) اللبان ابن أحمد بن محمد الدين شمس

 1413 رباض ,السالم دار ,واألحاديث األيات استخراج المنهج في اتاسدر ,الرجيلي هللا ضيف بن هللا عبد

 اإلمام مطبعة  ,األحاديث ومشكالت القرأن مشكالت ,الفزاح محمد درويس الوفاء ابو ,رضا رشيد ,عبده محمد

 

  الحديث علوم دراسة
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 2007 /1428 القاهرة ,السالم دار ,البيقونية المنظومة ,البيقوني محمد بن طه

 2006 /1427 القاهرة ,السالم دار ,الفكر نخبة نظم السكر قصب ,(1182-1099) الصنعاني إسماعيل بن محمد إبراهيم أبو

 2006 /1427 القاهرة ,السالم دار ,االثر أهل مصطلح في الفكر نخبة شرح في النظر نزهة ,(852) العسقالني حجر إبن

 القاهرة ,األنصار دار ,الحديث لومعل مدخل و بالسنة المسلمين عناية ,الذهبي حسين محمد

 1995 /1416 بيروت ,المشاريع دار ,الشريف الحديث في الستة الكتب أسانيد ,الحبشي الهروي هللا عبد

 1999 /1420 بيروت ,المشاريع دار ,الشريف الحديث في السبعة الكتب أسانيد ,الحبشي الهروي هللا عبد

 2003 /1424 بيروت ,العلمية الكتب دار ,الحديث غريب تفسير في المفصل المعجم ,ألتونجي محمد

 2003 /1423 دمشق ,الفكر دار ,(أقوام– أماكن) الستة الصحاح الكتب من النبوي الحديث أطلس ,خليل أبو شوقي

 1995 /1416 بيروت ,العلمية الكتب دار ,المشرفة السنة كتب مشهور لبيان المستطرفة الرسالة ,(1345) الكتاني جعفر محمد

 1995 /1416 بيروت ,العلمية الكتب دار ,الحديث ألفية بشرح المغيث فتح ,(806) قياالعر الحسيني بن الرحيم عبد الدين زين

 1981 /1401 بيروت ,الفكر دار ,الصالح ابن مقدمة شرح في واإليضاح التقييد ,(806) العراقي الحسيني بن الرحيم عبد الدين زين

 2003 /1424 يبروت ,المعرفة دار ,يفلشرا الحديث ورود أسباب في والتعريف البيان ,(1120) الحسيني حمزة ابن

  جاكرتا ,اوتاما بركة ديناميكا ,الحديث فنون تاريخ ,الخولي العزيز عبد محمد

 2001 /1421 ,الفرقان مكتبة ,الضحيح الى المدخل ,(405) النيسابوري حمدويه بن هللا عبد بن محمد هللا عبد ابو الحاكم

 2003 /1423 القاهرة ,السالم دار ,اإلسالمي شريعتال في ومكانتها السنة ,السباعي مصطفى

 1993 /1414 بيروت ,الفكر دار ,التدوين فبل السنة ,الخطيب عجاج محمد

 1989 /1409 بيروت ,الفكر دار ,ومصطلحه علومه الحديث أصول ,الخطيب عجاج محمد

 العربي الكتاب دار ,الحديث مصطلح و علوم في الوسيط ,شهبة أبو محمد بن محمد

 2007 /1428 القاهرة ,السنة مكتبة ,السنة عن دفاع ,شهبة أبو محمد بن مدمح

 1969 /1389 القاهرة ,االسالمية البحوث مجمع ,السنة الصحاح الكتب السنة رحاب في ,شهبة أبو محمد بن محمد

 2001 /1422 رياض ,الرشد بةمكت ,الترمذي علل شرح ,(736-795) الحنبلي رجب إبن

 1313 بيروت ,العلمية الكتب دار ,الصحيحين مفتاح ,التوقادي مصطفى نبا الشريف محمد

 1981 /1401 بيروت ,الفكر دار ,الظر ذوي منهج ,الترمسي هللا عبد بن محفوظ

 2006 /1427 بيروت ,العلمية الكتب دار ,الحديث علوم في الصالح ابن مقدمة ,(643) السهرزوري الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو

 2006 /1427 بيروت ,العلمية الكتب دار ,الذهبي والحافظ النيسابوري الحاكم بين المستدرك أحاديث تصحيح ,الداييني محمد يدشر عزيز

  القاهرة ,المعارف دار ,االصطالح ومحاسن الصالح ابن مقدمة ,الشاطئ بنت الرحمن عبد عائشة

   1984 /1404 بيروت ,الفكر دار ,الواعي و الراوي ينب الفاصل المحدث ,(360-260) الرامهرمزي منالرح عبد بن الحسن

 العربية المملكة ,الوفاء دار ,المعلل الحديث" الحديث علوم في المبسوط ,خاطر مال ابراهيم خليل
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 1999 /1419 االردن ,النفائس دار ,دثينالمح عند النبوية السنة مع للتعامل العلمي المنهج ,قاسم حسين بن الفتح عبد حمزة

  بيروت ,حزم ابن دار ,(1264-1304) للكنوي الجرجاني مختصر في االماني ظفر ,الندوي الدين يتق

 سمارنج ,فوترا طه ,الحديث مصطلح علم في المغيث منحة ,المسعودي حسن

 1940 /1359 ,جاكرتا فوترا السعيدية ,الحديث مصطلح علم ,يونس محمود

 مصر ,المعارف دار ,الحديث عن اعدف أو المحمدية السنة على أضواء ,رية ابو ودمحم

 بيروت ,الجديدة الندوة دار ,المطهرة السنة تدوين في مباحث ,الجبوري عطية اليقظان ابو

 1412 ,الصديق مكتبة ,النبوية السنة تدوين ,الزهراني مطر بن محمد

 بيروت ,االسالمية بوعاتلمطا مكتبة ,النعديل و الجرح في قاعدة ,(728-771) السبكي علي بن الوهاب عبد الدين تاج

 1406 الرياض ,والتجهيل التوثيق يبن والتعديل الجرح أئمة عنهم سكت الذين الحديث رواة ,الحمش محمود عداب

 2005 /1426 وهبة مكتبة ,االسالمية لدراسةالشريعة مدخل ,القرضاوي يوسف

 2004 /1425 وهبة مكتبة ,نبويةال ةسةالسنرالد المدخل ,القرضاوي يوسف

 1424 رياض ,الجوزي ابن دار ,الحديث مصطلح ,العثيمين صالح بن محمد

 1985 /1405 بيروت ,العربي الكتب دار ,النذير البشير سنن لمعرفة والتيسير التقريب ,(631-676) النووي شرف بن الدين محي

 نجمبار ,االنوارية المكتبة ,الشريف الحديث اصول في اللطيف المنهل ,المالكي علوي بن محمد

 1989 /1409 القاهرة ,الشروق دار ,الحديث اهل و الفقه اهل بين النبوية السنة ,الغزالي محمد

 1992 /1413 المنصورية ,الوفاء دار ,عليها المفترى السنة ,البهنساوي علي سالم

 2004 القاهرة ,الحديث دار ,الصحابة بأقالم الحديث كتابة ,الصديقي الرحمن ساجد

 2004 /1425 القاهرة ,الحديثية الفاروق ,األحاديث في والمنسوخ الناسخ ,(631) الرازي المظفر محمد بن احمد حامد ابو

 2007 /1427 القاهرة ,االيمان مكتبة ,نبويةال ةالسن الى المدخل, ,الهادي عبد الثادر عبد المهدي عبد

 القاهرة ,اإلعتصام دار ,تدوينها -ئهاابق عوامل-مكانتها نبويةال ةالسن, ,الهادي عبد الثادر عبد المهدي عبد

 2002 /1423 القاهرة ,االثار دار ,الضعيف و الصحيح في المنيف المنار ,(691-751) الجوزي قيم ابن

 2005 /1426 الرسالة ,األسانيد حالوة في الفانيد ,(911) السيوطي

 1996 /1416 بيروت ,الفكر دار ,يثحدال ورود أسباب ,(911) السيوطي

 مصر ,الحانجي مكتبة ,الهجري الثاني القرن في السنة توثيق ,المطلب عبد وزيف رفعت

  1994 /1415 بيروت ,الريان مؤسسة ,السنة و المستشرقون ,المرصفي سعد

 1992 /1413 ,االسالمية البشائر دار ,علومه و الحديث في واثره النووي االمام ,الحداد قاسم العزيز عبد احمد

 هللا عبد بن الكريم عبد مؤسسات ,الشريف النبوي الحديث متن نقد في المحدثين جهود ,الجوابي طاهر محمد

 1986 /1406 ,الهجرة دار ,األلسنة على المشتهرة االحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد ,(902) السخاوي الدين شمس
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 رةهالقا ,الحديثة العربية المطبعة,الصحيحين مكانة ,خاطر مال ابراهيم خليل

 غريب مكتبة  ,وعلومها النبوية السنة ,هاشم عمر احمد

 1990 /1410 القاهرة ,الوفاء دار ,الحديث و للسنة المبكر التوثيق دالئل ,احمد امتياز

 1999 /1420 بيروت ,حزم ابن دار ,الحديث علوم قي المتأخر األعصار في والتحسين التصحيح مسألة ,خليفة بن الرزاق عبد

 1994 /1415 رياض ,الرشد مكتبة ,وفوائده اهميته المحدثين طبقات علم ,مقي سالم اسعد

 1996 /1417 ,الهجرة دار ,وتطوره نشأته الرجال علم ,الزهراني مطر بن محمد

 1993 /1414 حلب ,بيروت ,العلم دار ,الترمذي جامع ةواسم الصحيحين اسمى تحقيق ,غدة ابو لفتاح عيد

 1984 /1405 ,العلمية الكتب دار ,الستة ألئمةا شروط ,المقدسي طاهر بن محمد

 1990 /1410 السعودية ,الكوثر مكتبة ,وتاريخه نشأته المحدثين عند النقد منهج ,األعظمي مصطفى محمد

 القرأن مكتبة ,تخريجه وطرق الحديث علوم مفاتيح ,الخشيت عثمان محمد

 1986 /1406 ,العلمية الكتب دار ,الحديث اختالف ,فعيشاال ادريس بن محمد

 1983  /1403 بيروت ,الجديدة االفاق دار ,النبوي الحديث علماء عند المتن نقد منهج ,االدلبي احمد بن الدين صالح

 1984 /1404 ,رياض ,السنة متون نقد مقاييس ,الدميني هللا عزم مسفر

 1995 /1415 بيروت ,الفكر دار ,الحديث محتلف لويتأ ,(276) قتيبة بن مسلم بن هللا عبد

 2004 /1425 القاهرة ,العقيدة دار ,الحديث مصطلح فنون من التحديث قواعد ,القاسمي الدين جمال محمد

 العربي الفكر دار ,النبوية بالسنة االسالمية األمة عناية أو المحدثون و الحديث ,زهو ابو محمد محمد

 بيروت ,العلمية الكتب دار ,ركثي البن الحديث علوم اختصار شرح الحثيث الباعث ,شاكر محمد أحمد

 العلمية المكتبة ,الحديث علم في السيوطي ألفية ,شاكر محمد أحمد

 2002 بيروت ,للماليين العلم دار ,ومصطلحه الحديث علوم ,الصالح صبحي

 1986 ؟1407 القاهرة ,وهبة مكتبة ,وأعالمهم المحدثين مصطلحات و السنة حجية ,الجبري محمد المتعال عبد

 2000 /1421 القاهرة ,وهبة مكتبة ,الحديث علوم و السنة علوم  ,عامر محمد طيفلال عبد

 1998 /1419 رياض ,الرشد مكتبة ,التصحيح في المسلمين علماء ومنهج الصحيح الحديث ,صباح اسماعيل الكريم عبد

 فكرلا دار ,األنظار تنقيح لمعاني األفكار حضيتو ,(1182) الصنعاني االمير اسماعيل بن محمد

 1977 /1399 بيروت ,العلمية الكتب دار ,الحديث علوم معرفة كتاب ,النيسابوري هللا عبد بن محمد هللا عبد ابو الحاكم

  2002 /1423 ,السنة مكتبة ,الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة شرح ,العثيمين صالح بن عمر

 2007 /1428 القاهرة ,السالم دار ,حديثلا مصطلح في الموقظة ,(673-748) الذهبي مداح بن محمد الدين شمس

 الفكر دار ,الحديث مصطلح تيسير ,الطحان محمود

 1991 /1412 رياض ,المعارف مكتبة ,األسانيد ودراسة التخريج أصول ,الطحان محمود
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 التوثيقية المكتبة ,الصالح ابن كتاب على النكت ,(852) العسقالني حجر ابن

 2000 /1421 القاهرة ,السالم دار ,النعديل و الجرح في التكميل و الرفع ,(1264-1304) نويكالل الحي عبد محمد الحسنات ابو

 جاكرتا ,ديناميكا ,األخبار منسوخ في األخبار رسوخ ,(732) الجعبري عمر بن ابراهيم الدين برهان اسحاق ابو

 2005 /1426 القاهرة ,السالم دار ,المحدثين واعدقل الشرعي التأصيل ,شعبان هللا عبد

 2007 /1428 بيروت ,العلمية الكتب دار ,الحديث مصطلح في كتاب الحديث علم ,(444) الداني سعيد بن عثمان عمر ابو

 2001 /1421 ,الشروق مكتبة ,الشريف الحديث في مباحث ,هاشم عمر أحمد

 رالفك دار ,الحديث أصول قواعد ,هاشم عمر أحمد

 تصحح أن بيج مفاهيم ,الحسني المالكي علوي محمد

 2001 /1422 القاهرة ,وهبة مكتبة ,الحديث علوم في مباحث ,القطان مناع

  سورابايا ,المركزية اإلسالمية المعاهد رابطة ,الحديث مصطلح في البيقونية المنظومة شرح السنية التقريرات ,المشاط محمد حسن

 2000 /1420 ناألرد ,النفائس دار ,الحديث علوم في حاضراتم ,الضاري سليمان حارث

 الفكر دار ,الحديث علوم في النقد منهج ,عتر الدين نور

 بيروت ,السالمية المطبوعات مكتبة ,الحديث علوم في قواعد ,التهانوي العثماني احمد ظفر

 1993 /1413 بيروت ,العلمية لكتبا دار ,هللا رسول حديث في المنسوخ و الناسخ مختصر ,الشيح حسين الدين عز

 1968 /1388 بيروت ,تدوينه تاريخ و النبوي الحديث في دراسات ,أعظمي مصطفى محمد

 اإلعتصام دار ,هللا رسول حديث تخريج طرق ,الهادي عبد بن القادر عبد بن المهدي عبد محمد ابو
 

  


