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Urgensi Matakuliah
• Mengantarkan pada berbagai pendekatan yang bisa

digunakan dalam kajian Islam, yang tidak hanya terbatas
pada pendekatan teologis, tapi juga sosiologis, 
antropologis, sejarah, filosofis, dan disiplin ilmu
humaniora lainnya. 

• Penting, karena dalam kajian keagamaan kontemporer, 
agama -termasuk di dalamnya Islam-, mempunyai
banyak wajah (multifaces). Artinya, ia tidak hanya terkait
dengan persoalan ketuhananan, tetapi persoalan sosial
dan histroris kultural. 

• Pendekatan dan metode dalam ilmu-ilmu sosial sangat
membantu dalam memahami Islam secara
komprehensif.



Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran, mhs diharapkan mampu:

Memahami pendekatan dan ruang
lingkup studi Islam
Memiliki sikap apresiatif terhadap ilmu-
ilmu bantu dalam mengkaji Islam
Terampil dalam mengaplikasikan ilmu-
ilmu bantu tersebut sebagai pendekatan
dalam studi Islam



Referensi

• Abuddin Dinata, Metodologi Studi Islam, 
Rajawali Press

• Atho Muzhar, Pendekatan Studi Islam, 
Pustaka Pelajar

• M. Amin Abdullah, Islamic Studies di
Perguruan Tinggi

• M. Amin Abdullah, Tafsir Baru Studi Islam 
dalam Era Multikukultural



BAHAN AJAR 1

PENGANTAR

METODOLOGI STUDI ISLAM



IKHWAL STUDI ISLAM

• Pengertian Metodologi Studi Islam
• Objek dan Ruang Lingkup Studi
• Perkembangan Studi Islam
• Urgensi dan Manfaat



PENGERTIAN

• Metodologi:
Proses keilmuan untuk memperoleh
pengetahuan secara sistematis.

• Studi Islam/Dirasah Islamiyah/Islamic Study:
Mengkaji Islam dalam berbagai aspeknya
secara tepat.



Signifikasi Studi Islam
• Agama adalah universal culture.
• Kecenderungan menampilkan kondisi

keberagamaan yang legal-formalistik.
• Menumbuhkan kesalehan sosial, melalui

pemahaman Islam yang sesungguhnya.
• Mengubah pemahaman dan penghayatan

keislaman masyarakat Muslim dan beragama.
• Mengubah formalisme keagamaan menjadi

format agama yang substantif.
• Menumbuhkan universalime Islam.
• Mencari jalan keluar konflik intra-agama Islam.



Cara Ideal Mempelajari Islam
• Dipelajari dari sumber asli (al-Qur`an dan Sunnah).

- Agar tidak terjebak dalam bid’ah, khurafat, dan
sinkritisme.

• Dipelajari secara integral, menyeluruh dan tidak parsial.
- Jika tidak, akan menimbulkan skeptis, bimbang

dan ragu.
• Studi kepustakaan yang terpercaya.

- Hati-hati terhadap orientalisme dan liberalisme.
• Dipelajari dari ketentuan normatif teologis Qur`ani, lalu

dihubungkan dengan realitas historis, empiris dan
sosiologis.

• Menggunakan metodologi yang tepat dan relevan
dengan kadar intelektulitas.



Metode untuk memahami Islam

• Metode Komparasi
• Metode Sintesis:
• Memahami Islam yang memadukan

metode ilmiah (yang berciri rasional, 
objektif dan kritis), dengan metode
teologis normatif



PARADIGMA ILMU-ILMU ISLAMI

Allah SWT

Jagad Raya Wahyu

Tanda-tanda Allah

Manusia

Manusia



PROFANSAKRAL

PARADIGMA

Apologis, truth 
claim, subyektif

AJARAN/ 
IDEOLOGI

NORMATIF

AGAMA/ 
WAHYU

PARADIGMA

Kritis, analitis,  
obyektif, 
metodologis

ILMU

HISTORIS

KAJIAN/ 
RISET/STUDI

ISLAM

ORIENTALIS

PENDEKATAN

Komparatif, sintetis, 
komprehensif, integral

Peta Konsep
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