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Prospek Lulusan Jurusan Ilmu Hadits FUAD IAIN Pekalongan

Ahli Hadits
1. Mampu menjelaskan perkembangan kajian hadis, menganalisa kualitas hadis,
menjelaskan hadis dan memahami
living hadis dengan menggunakan ragam pendekatan
dan metode ilmiah dengan menunjukkan keahlian akademik yang objektif dan toleran dalam
menghadapi permasalahan-permasalahan tentang hadis di tengah pemahaman dan gerakan
keagamaan yang beragam di Indonesia
2. Menguasai pengetahuan teoritik dan konseptual dalam kajian dan penelitian hadis baik
pada ranah sejarah, otentisitas, interpretasi dan implementasi hadis
3. Mampu memberikan solusi dalam bentuk penjelasan yang ilmiah terhadap
permasalahan-permasalahan terkait kajian hadis yang muncul di dunia pendidikan, penyuluhan,
kehidupan beragama dan kehidupan social
4. Mampu menyikapi dan mengelola perbedaan pendapat dan pluralitas pemahaman
keagamaan serta mampu memberikan alternative solusi secara efektif dan ilmiah
5. Memiliki sikap akomodatif, kooperatif, toleran dan mempunyai komitmen terhadap
tanggung jawab profesionalitasnya

Guru
1. Mampu mengajar teori dan konsep dalam kajian ilmu hadis kepada siswa pada jenjang
pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan Diniyah dengan pendekatan, metode dan
strategi pembelajaran yang tepat dan efektif
2. Menguasai pendekatan, metode dan strategi pembelajaran hadis dan ilmu hadis seara
tepat
3. Mampu melaksanakan proses pembelajaran secara profesional baik pada tahap
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pada semua jenjang pendidikan dasar dan
menengah formal maupun non-formal
4. Mampu mengelola kelas, organisasi, dan lembaga dalam bidang pembelajaran hadis/ilmu
hadis serta adaptif terhadap situasi yang dihadapi
5. Mampu bekerjasama secara baik dengan pihak-pihak terkait dalam lingkup dunia
pendidikan

Perancang Aplikasi Multimedia
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1. Mampu membuat aplikasi digital desain grafis dan video editing berkontain kajian hadis
2. Menguasai program-program dasar pembuatan aplikasi digital yang dapat diberi muatan
kajian hadis baik secara teoritik maupun praktik
3. Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkait kajian hadis
melalui produk-produk digital seperti aplikasi digital, desain grafis, film animasi yang dapat
digunakan sebagai media penunjang di dunia pendidikan, penyuluhan dan lainnya
4. Mampu melihat peluang dalam bidang ekonomi kreatif terutama dalam bidang dunia
digital
5. Mampu bekerjasama dengan pihak lain dalam memproduksi dan memasarkan
produk-produk digital dalam bidang hadis serta memiliki sikap akomodatif, kooperatif maupun
praktik untuk keperluan
ihya’ al-sunnah di tengah masyarakat
6. Mampu melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam menangani
problem-problem sosial-keagamaan yang dihadapi
7. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan masyarakat dalam upaya melakukan
pemberdayaan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi
8. Mengedepankan sikap akomodatif, kooperatif, toleran dan mempunyai komitmen
terhadap tanggung jawab profesionalitas keilmuan
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