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II. Deskripsi Mata Kuliah 

Hadis Hukum Ekonomi merupakan salah satu dari mata kuliah wajib dalam prodi 

Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah. Mata kuliah ini berisi kajian 

mendalam tentang studi teks konteks dan kontektualisasi hadis-hadis yang membahas 

masalah perekonomian. 

Mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip ekonomi dalam al-hadis, 

ketentuan akad-akad muamalah, produksi, konsumsi, distribusi, keuangan publik Islam 

dan tanggung jawab dan peran negara dalam bidang ekonomi. 

 

III. Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)  

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan : 

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kedudukan hadis sebagai 

salah satu sumber dan dalil hukum setelah Al-Qur’an.  

2. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teks hadis 

hukum dan penjelasannya yang terkait dengan masalah-masalah hukum di bidang 

ekonomi. 

3. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengamalkan dan menerapkan ketentuan-

ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berkenaan dengan beberapa hal yang 

dibutuhkan yang terkait dengan masalah hukum di bidang ekonomi. 

4. Mahasiswa memiliki kemampuan menjawab dan memecahkan beberapa 

permasalahan hukum yang terkait dengan dengan masalah hukum di bidang 

ekonomi. 

 

IV. Topik Inti Materi Perkuliahan 

1. Pengantar Tafsir Ayat Ekonomi. 

2. Ayat-ayat tentang Harta Benda atau Uang. 

3. Ayat-ayat tentang Kepemilikan atas Kekayaan 

4. Ayat-ayat  tentang Produksi, Konsumsi, dan Distribusi 

5. Ayat-ayat tentang Managament dan Development  

6. Ayat-ayat tentang Tabungan atau Investasi 

7. Ayat-ayat tentang Penimbunan (Ihtikar) 

8. Ayat-ayat tentang Hutang Piutang (al-Dayn) 

9. Ayat-ayat tentang Jual beli (al-Buyu’) 



10. Ayat-ayat tentang Riba 

11. Ayat-ayat tentang Pembiayaan dan kredit  

12. Ayat-ayat tentang Pajak (al-Kharaj dan Jizyah)  

13. Ayat-ayat  tentang Asuransi (al-Ta’min) 

14. Ayat-ayat tentang CSR (Coorporate Social Responsibility) 

15. Ayat-ayat tentang Ghanimah dan harta fai’ 

16. Ayat-ayat tentang Peran Negara dalam Kebijakan Ekonomi. 

 

V. Alternatif Strategi Pembelajaran 

Secara umum perkuliahan dapat menggunakan strategi belajar aktif (active 

learning), dimana mahasiswa secara aktif, responsif dan kreatif terlibat pembelajaran 

bersama-sama dosen. 

Pada setiap tatap muka, sebagian waktu dapat digunakan untuk menceramahkan 

materi kuliah secara dinamis (diselingi tanya jawab), menjelaskan pokok-pokok pikiran 

penting dan hal-hal yang berkenaan dengan makna hadis-hadis hukum serta perbedaan 

penilaian, penyimpulan dan penetapan hukum (istinba>t} al-ah}ka>m) di antara 

ulama` mengenai beberapa ketentuan hukum masalah tertentu.  

Disamping menceramahkan materi, dalam pembelajaran juga diterapkan diskusi 

kelas dengan presentasi makalah, juga diterapkan praktik dalam memahami teks-teks 

hadis hukum berikut syarh-nya, baik berupa latihan-latihan di kelas yang bersifat 

individual dan kerjasama, maupun berupa tugas rumah (take home). 

 

VI. Alternatif Media Pembelajaran 

1. Papan tulis (white board) 

2. Laptop dan LCD 

3. Foto copy bahan/materi pilihan 

4. Software Kitab-kitab Hadis 

5. Ruangan Kelas 

6. Perpustakaan   

 

VII. Evaluasi 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa digunakan porto 

folio (berupa resume mata kuliah). Di samping itu juga digunakan dua aspek 

penilaian lain yaitu kehadiran siswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam 

proses perkuliahan.  

2. Untuk menilai hasil pembelajaran dilakukan test yaitu Ujian Tengan Semester (UTS) 

dan Ujian Akir Semester (UAS). Di samping itu juga terdapat komponen penilaian 

lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi perkuliahan yaitu 

tugas terstruktr. Penilaian akhir merupakan penggabungan dari skor yang diperoleh 

dengan pembobotan sebagai berikut.  

a) UTS    : 30 % 

b) UAS    : 30 % 

c) Tugas (Paper & kuis)  : 10 % 

d) Partisipasi Kelas   : 10 % 



e) Kehadiran   : 10 % 

f) Etika/moral   : 10 % 
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