
 

 

SILABUS 
 

I. Mata Kuliah   : FIKIH IBADAH PERBANDINGAN  

Kode    : PM 003 

Fakultas   : Syariah  

Program Studi   : Perbandingan Mazhab 

Program   : S.1 

Bobot    : 2 SKS 

Sifat    : Wajib  

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Fikih Ibadah Perbandingan ini mengkaji berbagai pendapat 

ulama (mazhab) tentang masalah-masalah ibadah. Dengan demikian, mata 

kuliah ini didesain sebagai upaya pengayaan pengetahuan mahasiswa mengenai 

berbagai pendapat ulama tentang masalah-masalah ibadah, disertai dengan 

hujjah atau argumen masing-masing, serta pendapat yang rajih (kuat) dari 

pendapat-pendapat tersebut. Pengetahuan tentang berbagai hal tersebut akan 

membentuk pribadi yang toleran terhadap perbedaan hukum yang mungkin 

terjadi di masyarakat. 

 

III. Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan pengertian ibadah, fungsinya, dan prinsip-prinsipnya. 

2. Menjelaskan berbagai pendapat ulama tentang masalah-masalah ibadah, 

hujjah atau argumen masing-masing, serta pendapat yang paling rajih 

(kuat). 

3. Menganalisis masalah-masalah fikih ibadah secara komparatif antara 

berbagai mazhab (ulama) beserta argumentasinya dan pendapat yang paling 

kuat. 

 

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran 

1. Pengantar: 

a. Pengertian, tujuan  dan fungsi ibadah  

b. Prinsip-prinsip ibadah 

c. Macam-Macam Ibadah 

d. Perbedaan Ibadah dan Adat 

2. Perbandingan Mazhab dalam masalah hukum seputar taharah: 

a. Rukun-rukun wudlu 

b. Hukum bersentuhan lawan jenis membatalkan wudlu 

c. Kadar jumlah air dalam bersuci  

d. Hukum menyentuh dan atau membaca Qur`an dalam keadaan tidak 

suci (karena hadas kecil, junub, ataupun haid). 

 



 

 

3. Perbandingan Mazhab dalam masalah hukum seputar Shalat: 

a. Basmalah dalam al-Fatihah  

b. Gerakan jari ketika tasyahud 

c. Qunut dalam salat subuh. 

d. Jumlah raka’at salat tarawih. 

4. Perbandingan Mazhab dalam masalah hukum seputar puasa: 

a. Penetapan awal bulan Ramadlan  

b. Kafarat hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan 

5. Perbandingan Mazhab dalam masalah hukum seputar zakat: 

a. Zakat fitrah dengan makanan pokok atau uang  

b. Makna sabilillah sebagai mustahiq zakat. 

c. Penyaluran harta zakat tunai atau produktif 

6. Perbandingan Mazhab dalam masalah seputar hukum haji: 

a. Konsep Istitha’ah dan Biaya ibadah haji dari hutang. 

b. Hukum beribadah haji berulang kali dan Hukum menghajikan orang 

lain. 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pada pertemuan pertama dilakukan “kontrak belajar”untuk menyepakati 

aturan main terkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa yang harus 

ditaati bersama selama perkuliahan. 

2. Kegiatan berikutnya adalah pendalaman terhadap konsep-konsep atau 

tema-tema yang berkenaan dengan kajian pokok matakuliah ini. Adapun 

strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan: 

a. Active debate 

b. Everyone is a teacher here 

c. Information search. 

3. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori mahasiswa diajak 

untuk melakukan lebih banyak kajian masalah-masalah fikih atau hukum 

Islam dengan metode komparatif antar berbagai mazhab dan pemikiran 

ulama dengan menekankan pada studi terhadap argumen dari pendapat-

pendapat mereka. 

 

VI. Alternative 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 Porto folio. Di samping itu juga di gunakan dua aspek penilaian 



 

 

yaitu keaktivan mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam 

keseluruhan 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. 

Penilaian akhir merupakan penggabungan dari skor yang diperoleh dengan 

pembobotan sebagai berikut: 

a. Tugas   : 20 % 

b. Partisipasi Kelas : 20 % 

c. UTS   : 35 % 

d. UAS   : 25 % 
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