
SILABUS 
 

I. Mata Kuliah  : PRAKTIK ISTINBAT HUKUM 

Kode   : HKI 031 

Fakultas  : Syari’ah 

Program Studi  : Hukum Keluarga Islam 

Program  : S.1 

Bobot  : 2 SKS 

Sifat   : Pilihan  

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Praktik Istinbat Hukum ini merupakan mata kuliah yang 

menitikberatkan pada upaya penerapan teori metodologi hukum islam untuk menjawab 

problematika hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa diajak untuk 

memberikan jawaban hukum secara metodologis dan argumentative dengan kaidah-kaidah 

ushuliyah, kaidah-kaidah fikhiyah ataupun pendekatan filsafat hukum Islam. Berbagai isu 

hukum yang dibahas adalah isu-isu hukum actual islam yang membutuhkan jawaban 

hukum.  

 

III. Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar istinbat hukum 

2. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang penerapan metode istinbat hukum dalam 

menjawab masalah-masalah hukum. 

3. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menerapkan metode istinbat hukum dengan 

pendekatam yang tepat dalam menjawab persoalan hukum Islam Kontemporer. 

 

IV. Topik Inti dan Materi Pembelajaran 

1. Pengertian dan urgensi Istinbat Hukum 

2. Pendekatan Istinbat Hukum 

a. Pendekatan linguistic (lafdhiyah) 

b. Pendekatan substansial (maknawiyah)  

3. Mengenal model-model istinbat hukum 

a. Bahtsul Masail NU 

b. Majelis Tarjih Muhammadiyah 

c. Komisi Fatwa MUI 

4. Praktik istinbat hukum dalam masalah 

a. Penentuan awal dan akhir Ramadhan 

b. Hukum Zakat profesi 

c. Hukum melanggar rambu lalu lintas 

d. Hukum Pencatatan perkawinan 

e. Hukum sertifikasi tanah wakaf 

f. Hukum jual beli online 

g. Hukum bunga bank 



h. Hukum presiden perempuan 

i. Hukum CCTV sebagai alat bukti 

j. Hukum mengonsumsi Nartkotika 

k. Hukum Korupsi dan Gratifikasi 

l. Hukum Golput 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pada pertemuan pertama dilakukan “kontrak belajar untuk menyepakati aturan main 

terkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa yang harus ditaati selama perkuliahan 

2. Mengingat mata kuliah ini memiliki keterkaitan dengan matakuliah metodologi hukum 

islam yaitu mata kuliah Ushul fiqh, kaidah ushuliyah, kaidah fikhiyah dan filsafat 

hukum Islam, maka perlu dilakukan review terhadap penguasaan materi mahasiswa 

untuk memetakan penguasaan materi sebelumnya dengan strategi, Brain storming, dan 

Card sort. 

3. Kegiatan berikutnya adalah pengenalan setiap konsep baru dan ini dapat dilakukan 

dengan alternatif strategi : 

a. Brain storming untuk konsep yang utama yang diperkirakan masing asing bagi 

mahasiswa 

b. Consept map untuk melakukan pemetaan konsep-konsep utama yang menjadi bagian 

dari materi perkuliahan sehingga tergambar suatu bangunan materi kuliah yang utuh 

dengan tujuan yang jelas. 

4. Pendalaman materi dilakukan dengan menggunakan alternatif strategi : 

a. Active debate 

b. Everyone is a teacher here 

c. Information search 

5. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori mahasiswa di ajak untuk 

melakukan kajian dan analisa kasus-kasus hukum kontemporer yang terjadi di 

masyarakat baik yang berkaitan dengan hukum Keluarga Islam, perikatan atau hukum 

bisnis Islam. 

 

VI. Media Pembelajaran  

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Foto Copy Bahan  

4. Ruang Kelas 

5. Perpustakaan  

 

VII. Evaluasi Pembelajaran 

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

forto folio. Di samping itu juga digunakan dua aspek penilaian yaitu kehadiran 

mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam proses perkuliahan. 

2. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan tes yaitu  Ujian Tengah Semester (UTS) 

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



lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi perkuliahan yaitu 

Tugas Terstruktur.  
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