
SILABUS  
 

I. Mata Kuliah  : KONSELING KELUARGA 

Kode   : HKI 016 

Fakultas   : Syariah  

Program Studi  : Hukum Keluarga Islam  

Program   : S.1 

Bobot  : 2 SKS 

Sifat  : Pilihan  

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Konseling Keluarga merupakan Mata Kuliah yang khusus bagi 

mahasiswa/i Prodi HKI.  Mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan beberapa konsep 

esensial tentang riwayat singkat timbulnya konseling keluarga, kegunaan konseling 

keluarga, landasan teori, tujuan dan fungsi konseling keluarga, model-model dan 

pendekatan-pendekatan konseling keluarga.serta hasil-hasil penelitian masalah konseling 

keluarga. Untuk latihan praktek konseling keluarga mahasiswa peraktek memecahkan 

masalah disfungsi keluarga, kekerasan dalam keluarga, gangguan kepribadian anggota 

keluarga, pernikahan kembali, gangguan komunikasi dalam keluarga.  

 

III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa/i diharapkan dapat: 

1. Memahami awal mula dikembangkannya konseling keluarga meliputi alasan-alasan 

serta fungsi dan tujuannya. 

2. Memahami prinsip-prinsip dasar konseling keluarga  

3. Memiliki kemampuan menerapkan dasar-dasar, teori-teori, model-model, serta 

pendekatan-pendekatan konseling keluarga yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga. 

 

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran. 

1. Pengantar:  

a. Pengertian konseling keluarga. 

b. Sejarah konseling keluarga. 

c. Tujuan dan fungsi konseling keluarga 

d. Ruang lingkup konseling keluarga 

2. Kompetensi dan peranan konselor 

3. Pendekatan dan strategi konseling keluarga 

4. Jenis-jenis layanan konseling keluarga 

5. Manajemen dan etika konseling keluarga 

6. Proses dan tahapan konseling keluarga 

7. Praktik konseling keluarga: 

a. Married by accident  

b. Kekerasan dalam keluarga (KDRT) 



c. Nikah siri 

d. Poligami  

e. Pengasuhan anak broken home 

f. Peran ganda isteri  

g. Divorce / perceraian 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pada pertemuan pertama  menggunakan dynamic lecturing  untuk melaksanakan  

kontrak belajar yang berisi kesepakatan antara dosen dan mahasasiswa/i  tentang apa 

yang harus disepakati selama perkuliahan, termasuk system evaluasi pembelajaran. 

2. Pertemuan berikutnya adalah  menyampaikan topic inti pembelajaran sesuai dengan 

time line dengan menggunakan metode dan strategi  active learning yang relevan.  

3.  Untuk pendalaman materi dilakukan dengan beberapa alternative strategi  seperti 

active debate, every one is a teacher here, information search. 

4. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori dilakukan dengan mengajak 

mahasisiwa/i  untuk  mempraktekkan konseling keluarga terhadap masalah-masalah 

yang dipilih. 

VI. Media pembelajaran  

1. Papan tulis. 

2. LCD. 

3. Poto copy materi kuliah. 

4. Ruang kelas. 

5. Perpustakaan. 

VII. Sistem Evaluasi Pembelajaran 

1. Sistem evaluasi atau penilaian disampaikan kepada mahasiswa/i agar dosen dalam 

memberikan nilai kepada mahasiswa/i bisa lebih transparan, jujur dan obyektif. Proses 

pembelajaran dilakukan dengan  penilaian terhadap kehadiran dan keaktifan 

mahasiswa/i selama proses perkuliahan(skor 10%). 

2. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan dengan dengan berbagai cara, masing-

masing dengan skort maksimal. Tes yaitu ujian tengah semester (skor 30%), dan ujian 

akhir semester (skor 35%).  Tugas kelompok yaitu membuat makalah (skor 5%), 

presentasi makalah  (skor 5%) dan tugas individual yaitu mereview seluruh materi 

kuliah (skor 10%). Supaya lebih komprehensif keaktifan di dalam kelas dan presentasi 

dinilai (skor 5%). 
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