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Abstrak 
Tujuan penulisan ini untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang memiliki 
minat melaksanakan penelitian skrpsi tentang living hadis. Tulisan ini disajikan dengan 
gaya sederhana lazimnya sebuah pertemuan bimbingan skripsi. Tulisan ini membahas 
latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Penulisan diharapkan menjadi 
panduan untuk penelitian skripsi tentang living hadis dengan pendekatan etnografi. 
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Latarbelakang Masalah 
Ambil topik hadis misalnya tentang tib Nabawi atau pengobatan cara Nabi Saw. Gambarkan fenomena di 
masyarakat tentang menjamurnya pengobatan cara Nabi Saw. Kutip beberapa referensi yang mejelaskan 
fenomena ini. Dari situ kita akan mengetahui gambaran awal berkenaan dengan fenomena menjamurnya 
pengobatan cara Nabi Saw. di masyarakat. 
 
Sebutkan salah satu hadis yang menerangkan pengobatan cara Nabi Saw. Dari kitab apa ditemukan hadisnya, 
bagaimana artinya, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan pengobatan cara Nabi Saw. menurut hadis 
tersebut. Pada bagian ini tidak perlu menjelaskan pengobatan cara Nabi Saw. menurut hadis secara utuh, 
tetapi cukup menunjukan tentang adanya hadis yang membicarakan pengobatan cara Nabi Saw. 
 
Hubungkan paragraph pertama dan paragraph kedua di atas. Sebutkan bahwa berasal dari Nadis Saw. 
terdapat nilai yang hidup di masyarakat sebagaimana fenomena menjamurnya pengobatan cara Nabi Saw. 
Di sini, penulis berasumsi bahwa menjamurnya fenomena pengobatan cara Nabi Saw. disebabkan hidupnya 
nilai hadis di masyarakat. 
 
 
Rumusan Masalah 
Rumusan masalah ini adalah terdapat living hadis di masyarakat dalam pengobatan cara Nabi Saw. 
1. Bagaimana pengobatan cara Nabi Saw.? 
2. Bagaimana hadis tentang pengobatan cara Nabi Saw.? 
3. Bagaimana living hadis di masyarakat dalam pengobatan cara Nabi Saw. 
 
 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan menjelaskan living hadis di masyarakat dalam pengobatan cara Nabi Saw. 
 
 
Tinjauan Pustaka 
Tunjukan sumber-sumber pustaka yang telah ada berkaitan dengan living hadis dan pengobatan cara Nabi 
Saw. Sebutkan satu aspek yang belum terdapat ulasan secara jelas. Misalnya hal yang belum jelas itu adalah 
living hadis dalam pengobatan cara Nabi Saw. dengan pendekatan etnografi. 
 
 
Kerangka Berpikir 
Sebagai berikut: 
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Metodologi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder tentang pengobatan cara Nabi Saw., living 

hadis, dan pendekatan etnografi. 
2. Studi lapangan dengan alur sebagai berikut: 
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Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan 
Bab II  Pengobatan Cara Nabi Saw. 

A. Pandangan Umum 
1. Pengertian 
2. Cara Pengobatan 
3. Kemajuan 

B. Hadis tentang Pengobatan Cara Nabi Saw. 
1. Teks Hadis 
2. Penjelasan Hadis 
3. Jenis Pengobatan 

Bab III Living Hadis Pengobatan Cara Nabi Saw. 
A. Lokasi Penelitian 
B. Temuan Penelitian 
C. Pembahasan 

Bab IV Kesimpulan 
 


