
 

SILABUS 
 

 

I. Mata Kuliah : FIKIH JINAYAH 

Kode : SYA 018 

Fakultas  : Syari’ah 

Program Studi  : HKI, PM, HES dan HTN 

Program  : S.1 

Bobot  : 2 sks 

Sifat   : Wajib 

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah ini akan membahas tentang fiqh jinayah yang berisi materi konsep 

dasar jinayah, hukuman dalam pidana Islam (jinayah), qishaa-diyat, hudud dan 

ta’zir. 

 

III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi 

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar jinayah. 

2. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang hukuman dalam pidana Islam 

(jinayah). 

3. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang qishash-diyat. 

4. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang hudud. 

5. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang ta’zir. 

 

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran 

1. Pengantar 

a. Pengertian jinayah dan jarimah 

b. Unsur-unsur jarimah 

c. Rukun jarimah 

d. Hubungan jarimah dengan larangan 

2. Sumber Hukum Pidana Islam 

a. Pengertian 

b. Sumber hukum 

c. Ruang lingkup hukum pidana Islam (jinayah) 

3. Azas Legalitas 

a. Pengertian 

b. Sumber hukum 

c. Aplikasi azas legalitas dalam pidana Islam 

d. Prinsip-prinsip umum dan hak-hak dalam pidana Islam 

4. Turut Berbuat Jarimah 



 

a. Pengertian 

b. Bentuk-bentuk turut berbuat jarimah langsung dan tidak langsung 

c. Hubungan turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung 

d. Hubungan turut berbuat tidak langsung dengan cara tidak melakukan 

sesuatu. 

e. Percobaan melakukan tindak pidana 

5. Hukuman 

a. Pengertian 

b. Tujuan hukuman 

c. Macam-macam hukuman 

d. Gabungan hukuman 

e. Pelaksanaan hukuman 

f. Syubhat dan hal-hal yang dapat mempengaruhi hukuman 

6. Qishash-diyat 

a. Pengertian 

b. Pembunuhan (sengaja, semi sengaja, dan tersalah) dan pelukaan 

c. Unsur-unsur pembunuhan dan pelukaan 

d. Alat yang digunakan dalam pembunuhan dan pelukaan 

e. Pembuktian dalam pembunuhan dan pelukaan 

f. Pembunuhan dan pelukaan dengan izin korban 

g. Sanksi pembunuhan dan pelukaan 

h. Diyat dan macam-macamnya 

7. Jarimah Zina dan Tuduhan Zina (Qadzaf) 

a. Pengertian zina dan tuduhan zina (qadzaf) 

b. Unsur-unsur zina dan qadzaf 

c. Alat bukti zina dan qadzaf 

d. Sanksi zina dan qadzaf 

e. Pelaksanaan hukuman zina dan qadzaf 

f. Hapusnya hukuman zina dan qadzaf 

8. Jarimah Pencurian (Sariqah) dan Perampokan (Hirabah) 

a. Pengertian pencurian dan perampokan 

b. Unsur-unsur pencurian dan perampokan 

c. Alat bukti pencurian dan perampokan 

d. Sanksi pencurian dan perampokan 

e. Pelaksanaan hukuman pencurian dan perampokan 

f. Hapusnya hukuman pencurian dan perampokan 

9. Jarimah Minum-minuman Keras (Syirb al-Khamr) 

a. Pengertian jarimah minum-minuman keras 

b. Unsur-unsur jarimah minum-minuman keras 

c. Alat bukti minum-minuman keras 



 

d. Sanksi minum-minuman keras 

e. Pelaksanaan hukuman minum-minuman keras 

f. Hapusnya hukuman minum-minuman keras 

10. Jarimah Pemberontakan (al-Baghyu) 

a. Pengertian Pemberontakan 

b. Unsur-unsur pemberontakan 

c. Alat bukti pemberontakan 

d. Sanksi pemberontakan 

e. Pelaksanaan hukuman pemberontakan 

f. Hapusnya hukuman pemberontakan 

11. Jarimah Murtad (al-Riddah) 

a. Pengertian Murtad 

b. Unsur-unsur Murtad 

c. Alat bukti murtad 

d. Sanksi murtad 

e. Sanksi murtad 

f. Hapusnya hukuman murtad 

12. Jarimah Ta’zir 

a. Pengertian 

b. Macam-macam jarimah ta’zir 

c. Bentuk-bentuk sanksi ta’zir 

d. Penerapan sanksi ta’zir 

e. Hapusnya hukuman ta’zir 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Kontrak belajar dilakukan di awal pertemuan untuk menyepakati aturan-

aturan yang harus dilaksanakan/ ditaati selama perkuliahan. 

2. Kegiatan pengenalan konsep baru dapat dilakukan dengan strategi: 

a. Brain stroming untuk konsep yang diperkirakan tidak asing bagi 

mahasiswa 

b. Dynamic lecturing/ceramah dinamis yang diselingi dengan tanya jawab 

untuk kategori materi yang diperkirakan baru bagi mahsiswa. 

c. Concept map yang dilanjutkan dengan advance organizer-nya. 

d. Synergetic teaching yaitu sinergi dua model pembelajaran yang berbeda 

dalam membahas materi yang sama. 

3. Pendalaman/perluasan pemahaman materi dilakukan dengan menggunakan 

alternatif strategi: 

a. Information search terhadap alternatif sumber informasi 

b. Reading guide dengan menunjukkan sumber informasi 

c. Peer teaching terhadap materi yang terklasifikasi 



 

d. Active debate untuk materi yang mengandung multi varians 

4. Untuk melakukan review dapat digunakan alternatif strategi: 

a. Index card match 

b. Card sort 

c. Everyone is a teacher here 

5. Untuk mengembangkan ketrampilan dilakukan praktek aplikasi teori atau 

konsep seperti mencari beberapa kasus pidana dalam berbagai bidang serta 

mengembangkannya. 

 

VI. Alternatif Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Foto copy bahan/materi perkuliahan 

4. Ruangan kelas 

5. Perpustakaan 

 

VII. Alternatif Evaluasi Pembelajaran 

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

alternatif evaluasi porto folio. Di samping itu penilaian juga dilakukan 

terhadap aspek kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan serta partisipasi 

mahasiswa dalam perkuliahan. 

2. Untuk menilai hasil pembelajaran dilakukan test atau ujian, baik Ujian 

Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester, dan penilaian juga 

dilakukan terhadap tugas mandiri yaitu tugas yang merupakan akumulasi 

dari kompetensi yang ditargetkan selain tugas dalam porto folio. 
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