
SILABUS 

 
 

I. Mata Kuliah  : QAWAID ‘USHULIYAH    

Kode Mata Kuliah : SYA 005 

Fakultas  : Syari’ah 

Prodi   : HKI, PM, HES dan HTN 

Program  : S.1 

Bobot SKS  : 2 SKS 

Sifat   : Wajib 

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah  Qawaid Ushuliyah dalam konteks ranah ilmu keislaman 

termasuk ilmu dasar yang diposisikan sebagai ilmu alat yaitu kerangka 

metodologis untuk merumuskan dan menemukan  hukum Islam (Fiqh). 

Problematika hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat 

semakin hari semakin kompleks seiring dengan majunya peradaban manusia. 

Problematika hukum yang hadir di tengah masyarakat dalam kenyataanya 

membutuhkan jawaban hukum, khususnya masalah-masalah hukum kontemporer 

yang secara normatif-tekstual tidak dijelaskan status hukumnya. Posisi penting 

mata kuliah Qawaid Ushuliyah  adalah merupakan kelanjutan dari Ushul Fiqh  

untuk membekali mahasiswa dalam menjawab masalah hukum dengan 

mendasarkan pada basis argumentasi rasional, metodologis dan sesuai dengan 

landasan syari'at dengan pendekatan kebahasaan (qawaid al-Lughawiyah). 

Penguasaan ilmu ushul fiqh oleh mahasiswa akan menjadi dasar pengembangan 

pemikiran hukum Islam khususnya bagi pengembangan mata kuliah ilmu fiqh. 

 

III. Standar Kompetensi 

1. Mahasiswa memilki pengetahuan metode perumusan hukum Islam dengan 

pendekatan Qawaid al-Lughawiyah dan Qawaid al-Maknawiyah. 

2. Mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan metode istinbat hukum dengan 

pendekatan Qawaid al-Lughawiyah dan Qawaid al-Maknawiyah. 

3. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan problematika hukum 

di tengah-tengah masyarakat. 

 

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran  

1. Pengantar 

a. Review Pengertian Ushul Fiqh 

b. Pengertian metode Istinbat hukum dan macaam-macamnya 

c. Hubungan metode Istinbat Hukum dengan metode ilmiah  



2. Pendekatan Lafdziyah dan Maknawiyah sebagai instrumen istinbat hukum 

3. Lafadz wadih al-Dilalah 

a. Lafaz dhahir, nash, mufassar dan muhkam 

b. Kaidah-kaidah  terkait lafad dhahir, nash, mufassar dan muhkam 

4. Lafadz Khafi al-Dilalah 

a. Lafaz khafi, musykil, mujmal dan mutasyabih 

b. Kaidah-kaidah  terkait lafadz khafi, musykil, mujmal dan mutasyabih 

5. Dalalah lafadz menurut Hanafiyah dan Mutakalimmun 

6. Kajian lafadz dari segi luas dan sempitnya cakupan maknanya 

a. Lafad Amm dan Khas 

b. Takhshis al-amm 

7. Lafad Mutlaq dam Muqayyad 

a. Pengertian lafadz mutlaq dan muqayyad 

b. Contoh-contoh Lafad mutlaq dan muqayyad 

c. Kaidah-kaidah lafadz mutlaq dan muqayyad 

8. Kajian lafad Amar dan Nahy 

9. Ta’arud al-Adillah dan metode penyelesainnya 

a. Metode al-jam’u wa al-taufiq 

b. Metode tarjih 

c. Metode Nasakh 

d. kaidah-kaidah ta’arud al-adillah 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pertemuan awal dilakukan Kontrak Belajar untuk menyepakati rambu-rambu 

yang harus ditaati selama perkuliahan. 

2. Kegiatan pengenalan setiap konsep baru, dapat dilakukan dengan alternatif 

strategi : 

- Brain Storming, untuk konsep yang diperkirakan tidak asing bagi 

mahasiswa 

- Dynamic Lecturing, ceramah dinamis, ceramah yang diselingi tanya jawab 

untuk materi yang diperkirakan baru bagi mahasiswa 

3. Pendalaman, pendalaman materi dilakukan dengan strategi : 

- Information Search, dengan menunjukkan alternatif sumber informasinya  

- Active Debate, Untuk materi yang mengandung kontroversi 

4. Review, dilakukan dengan cara : 

- Sort Card 

- Every One is Teacher here 

5. Untuk mengembangkan ketrampilan dilakukan praktek teori, seperti 

mendiskusikan wacana kontroversi pembentukan hukum Islam, Teori Yoseph 

Schacht 



 

VI. Alternatif Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Foto Copy Bahan 

4. Ruang Kelas 

5. Perpustakaan 

 

VII. Alternatif Evaluasi Pembelajaran 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa digunakan 

evaluasi porto folio, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasi 

aktif mahasiswa dalam perkuliahan 

2. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan test ujian tengah semester, 

akhir semester dan tugas-tugas terstruktur 
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