
SILABUS 
 

I. Mata Kuliah : HADIS HUKUM KELUARGA 
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Sifat    : Wajib  

II. Deskripsi Mata Kuliah  

Mata kuliah Hadis Ahkam Hukum Keluarga adalah mata kuliah yang mengulas 

hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum keluarga sisi hukum dan nilai-nilai yang 

dikandungnya. Hadis-hadis yang terkait dengan hukum keluarga meliputi perihal 

pernikahan, talak dan waris akan ditelusuri dalam berbagai kitab hadis untuk kemudian 

diteliti status dan kualitas hadis-hadis tersebut. 

  

III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hadis-hadis terkait hukum keluarga. 

2. Mahasiswa mampu mentakhrij hadis-hadis terkait hukum keluarga. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan status dan kualitas hadis-hadis terkait hukum 

keluarga. 

 

IV. Topik inti Materi Pembelajaran 

1. Pengantar mata kuliah 

2. Tinjauan umum tentang Hadis Ahkam 

3. Hadis tentang tujuan dan esensi perkawinan 

4. Hadis tentang kafaah dan mahar 

5. Hadis tentang hak dan kewajiban suami istri 

6. Hadis tentang hubungan suami istri 

7. Hadis tentang nusyuz, syiqaq, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga 

8. Hadis tentang li’an, ila’, dan dzihar 

9. Hadis tentang thalaq dan iddah 

10. Hadis tentang radla’ah 

11. Hadis tentang hadlanah dan adopsi 

12. Hadis tentang tanggungjawab orang tua terhadap anak 

13. Hadis tentang waris 

14. Hadis tentang wasiat 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pertemuan awal dilakukan kontrak belajar untuk menyapakati point-point yang 

harus ditaati selama perkuliahan. 

2. Kegiatan pengenalan setiap konsep baru, dapat dilakukan dengan strategi; 

a. Brain storming 



b. Dynamic lecturing 

c. Concept map 

d. Synergetic lecturing  

3. Pendalaman/perluasan pemahaman materi dilakukan dengan menggunakan alternatif 

strategi; 

a. Information search 

b. The power of two 

c. Every one is teacher here 

d. Snowbolling 

e. Active debate 

 

VI. Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Foto Copy Bahan  

4. Ruang Kelas 

5. Perpustakaan  

 

VII. Evaluasi Pembelajaran 

1. Untuk m enilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa digunakan evaluasi 

portofolio (resume mata kuliah). Di samping itu juga digunakan aspek penilaian lain 

yaitu kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam proses 

perkuliahan. 

2. Untuk menilai hasil pembelajaran dilakukan tes, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) 

dan Ujian Akhir Semester (UAS). Di samping itu juga terdapat komponen penilaian 

lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi perkuliahan 

berupa tugas terstruktur. Penilaian akhir merupakan penggabungan dari skor yang 

diperoleh dengan pembobotan sebagai berikut; 

a) Tugas (Paper & kuis) : 20 % 

b) Partisipasi Kelas  : 10 % 

c) UTS   : 30 % 

d) UAS   : 40 %  
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