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SILABUS MATA KULIAH

1. Identitas Perguruan Tinggi
a. Perguruan tinggi
b. Fakultas
c. Program Studi

: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
: Fakultas Syariah
: Hukum Pidana Islam (HPI)

2. Identitas Mata Kuliah
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nama Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Dosen Pengampu
Kode Dosen Pengampu
Semester
Bobot SKS

3. Mata Kuliah Prasyarat

: Muqaranah Fikih Jinayah
:
: M. Alwin. Abdillah, Lc, LL.M
:
: 4 (Genap)
: 2 SKS
:-

4. Status dan Sifat Mata Kuliah
a. Status Mata Kuliah
b. Sifat Mata Kuliah

: Wajib
: Teori

5. Kompetensi yang dicapai
a. Kompetensi








Mahasiswa mampu memahami rencana perkuliahan dan konsep-konsep Fikih Jinayah
II;
Mahasiswa mampu memahami hukuman had bagi pelaku zina meliputi: perbuatan
zina yang mewajibkan had, syarat – syarat had zina, apakah imam yang
melaksanakan hukuman had bagi pelaku zina dengan pengetahuaannya dan apakah
hamil merupakan bukti konkrit perzinahan;
Mahasiswa mampu memahami Had Liwath (pelaku homo seks), had bagi pelaku
animal sex (menyetubuhi hewan) ,Sihaq (lesbian), rajam dan cambuk serta karakteris
cambuk pada hukuman had
Mahasiswa mampu memahami hukuman had bagi seseorang yang hamil, syaratsyarat ihshan (zina muhshan), cambuk, hukuman cambuk dan pengasingan dan
karakretistik hukuman cambuk
Mahasiswa mampu memahami hukuman bagi sesorang pelaku zina yang dicambuk
namun belakangan terbukti bahwa dia sudah menikah (muhshan) dan keutamaan
istitar (menyembunyikan perbuatan dosa yang mewajibkan had lalu bertaubat)
Mahasiswa mampu memahami hukuman had bagi pelaku qadzf (menuduh wanita
terhormat (baik- baik) melakukan zina, meliputu: syarat- syaratnya, hukum
sekumpulan orang yang melakukan qadzf dan qadzf adalah ahak anak adam







Mahasiswa mampu memahami Hukuman had bagi peminum khamr, takaran Had bagi
peminum khamr, meminum khamr karena terpaksa dan jenis- jenis khamr yang
diharamkan
Mahasiswa mampu memahami tata cara penetapan hukuman bagi peminum dan
mabuk, apakah orang yang mencium bau khamr harus dihukum? Meninggalnya orang
yang terpidana had, apakah had dapat ditegakkan didalam mesjid;
Mahasiswa mampu memahami hukuman had bagi pelaku pencurian, dalil potong
tangan, pelaku pencurian yang lari dari hukuman, jamaah yang berserikat didalam
suatu pencurian, tata cara penetapan had pencurian, tata cara human had bagi pencuri;
Mahasiswa mampu memahami hukuman had bagi qathi’u tthariq, apayang dimaksud
dengan harabah, syarat- syarat harabah, kodisi- kondisi qathi’utthariq.
Mahasiswa mampu memahami hukum bughah, hukum murtad, orang- orang yang
menghina Allah dan Rasulnya, syarat- syarat dianggap sesorang itu murtad;

b. Indikator












Mahasiswa dapat menyebutkan rencana perkuliahan dan konsep-konsep Fikih Jinayah
II;
Mahasiswa dapat menyebutkan hukuman had bagi pelaku zina meliputi: perbuatan
zina yang mewajibkan had, syarat – syarat had zina, apakah imam yang
melaksanakan hukuman had bagi pelaku zina dengan pengetahuaannya dan apakah
hamil merupakan bukti konkrit perzinahan;
Mahasiswa dapat menyebutkan Had Liwath (pelaku homo seks), had bagi pelaku
animal sex (menyetubuhi hewan) ,Sihaq (lesbian), rajam dan cambuk serta karakteris
cambuk pada hukuman had
Mahasiswa dapat menyebutkan hukuman had bagi seseorang yang hamil, syaratsyarat ihshan (zina muhshan), cambuk, hukuman cambuk dan pengasingan dan
karakretistik hukuman cambuk
Mahasiswa dapat menyebutkan hukuman bagi sesorang pelaku zina yang dicambuk
namun belakangan terbukti bahwa dia sudah menikah (muhshan) dan keutamaan
istitar (menyembunyikan perbuatan dosa yang mewajibkan had lalu bertaubat);
Mahasiswa dapat menyebutkan hukuman had bagi pelaku qadzf (menuduh wanita
terhormat (baik- baik) melakukan zina, meliputu: syarat- syaratnya, hukum
sekumpulan orang yang melakukan qadzf dan qadzf adalah ahak anak adam
Mahasiswa mampu memahami Hukuman had bagi peminum khamr, takaran Had bagi
peminum khamr, meminum khamr karena terpaksa dan jenis- jenis khamr yang
diharamkan
Mahasiswa dapat menyebutkan tata cara penetapan hukuman bagi peminum dan
mabuk, apakah orang yang mencium bau khamr harus dihukum? Meninggalnya orang
yang terpidana had, apakah had dapat ditegakkan didalam mesjid;
Mahasiswa dapat menyebutkan hukuman had bagi pelaku pencurian, dalil potong
tangan, pelaku pencurian yang lari dari hukuman, jamaah yang berserikat didalam
suatu pencurian, tata cara penetapan had pencurian, tata cara human had bagi pencuri;
Mahasiswa mampu menyebutkan memahami hukuman had bagi qathi’u tthariq,
apayang dimaksud dengan harabah, syarat- syarat harabah, kodisi- kondisi
qathi’utthariq.



Mahasiswa mampu menyebutkan hukum bughah, hukum murtad, orang- orang yang
menghina Allah dan Rasulnya, syarat- syarat dianggap sesorang itu murtad;

6. Pendekatan Pembelajaran
Mata Kuliah Muqaranah madzhahib fil muamalah ini menitikberatkan pada kemampuan
mahasiswa dalam memahami dasar- dasar terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama
madzhab serta sebab- sebab yang melatar belakangi timbulnya perbedaan pendapat
dikalangan mereka . Pendekatan yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah :
a. Pendekatan ekspositori
: ceramah, tanya jawab, diskusi
b. Pendekatan inkuiri
: tugas terstruktur Kelompok (tugas kecil/besar)

7. Media Pembelajaran
Tugas mata kuliah Muqaranah Madzahib fil muamalah beruapa tugas meneliti dan menelaah
kitab- kitab dan referensi yang berkenaan dengan permasalahn yang diberikan. Media
pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi alat dan bahan menggambar, berupa :
a. LCD / OHP
b. Papan Tulis
8. Asesmen (Evaluasi)
Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan belajar mata kuliah Fisika Bangunan ini
didasarkan pada:
1. Kehadiran 80% dari seluruh kegiatan tatap muka dan berpartisipasi aktif dalam
perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (15%)
2. Tugas individu (10%);
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 25%;
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 35%.
5. Proses Asistensi (25%)
9. Tugas-tugas Mahasiswa
Mata kuliah Muqaranah Madzahib Fil Jinayah bersifat Teori. Tugas bersifat terstrukturkelompokl dengan bimbingan secara rutin kepada dosen dan asisten. Tugas yang diberikan
adalah Tugas pustaka.
10. Sumber Pustaka





Ibnu Rusydi al Hafid. 5002 Bidayatul Mujtahid. Cairo. Dar a lhadits.
Wahbah Dzuhaili. 2008. Fikih Islam Wa Adillatuh, Dar al fikr.
Ibnu Qudamah, 1968. Al Mughni. Maktabah Qahirah.
Imam Mawardi, 1999. Al Hawi AL kabir.Dar Kutub Ilmiah

