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II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata  kuliah ini membahas  pranata  keluarga  dalam perspektif sosiologi dan 

psikologi. Dalam kajian sosiologi keluarga yang dibahas adalah hubungan-hubungan 

dalam keluarga, sosialisasi, sistem kekerabatan,  penyimpangan keluarga, disorganisasi   

keluarga,   keluarga dan perubahan social. Sementara psikologi keluarga dibahas mengenai 

teori perkembangan cinta, kesiapan perkawinan, definisi keluarga sebagai sistem; siklus 

kehidupan berkeluarga, parenthood, praktik pengasuhan anak, penanaman nilai dalam 

keluarga, kurva U dalam perkawinan, konflik dalam keluarga, kehilangan/kematian dan 

perceraian serta dampaknya terhadap sistem keluarga, dan seksualitas di masa tua.  

 

III. Tolak Ukur Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

1. Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan-pengetahuan, sikap-sikap, dan 

keterampilan-keterampilan psikologis penting yang diperlukan untuk membangun 

pernikahan dan keluarga yang bahagia, sehat, vital, dan fungsional. Mengantarkan 

mahasiswa kepada kesadaran akan pentingnya pernikahan dan keluarga, pengetahuan-

pengetahuan, sikap-sikap, dan keterampilan-keterampilan psikologis penting yang 

harus mereka latih dan kuasai untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara 

sebuah pernihakan dan keluarga yang bahagia, vital, sehat dan fungsional. 

2. Integrasi perspektif Islam dalam perkuliahan psikologi keluarga dimaksudkan untuk 

memberi sebuah pemahaman yang lebih komprehensif dan sempurna tentang 

pernikahan dan keluarga. Bagaimana Islam memandang pernikahan dan keluarga, 

bagaimana orientasi pernikahan dan pemilihan pasangan menentukan kebahagiaan 

sebuah pernikahan dan keluarga. Bagaimana Islam melalui contohnya yang terbaik, 

Rasulullah SAW, melihat seksualitas, finansial, dan konflik dalam pernikahan dan 

keluarga. 

3. Tujuan yang hendak dicapai dari Mata kuliah Sosiologi dan Psikologi Keluarga adalah 

agar mahasiswa/i Syari’ah/IIS/ Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Purwokerto 

memiliki pengetahuan tentang hal ihwal keluarga baik dalam perspektif sosiologis 

maupun psikologis. Selanjutnya menjadi bekal dan pedoman dalam kehidupan keluarga 

baik dalam perspektif sosiologis maupun psikologis serta mampu memberikan solosi 

problematika keluarga dalam perspektif sosiologis maupun psikologis. 

 

 



IV. Topik Inti Materi Pembelajaran 

1. Pengantar 

a. Pengertian Sosiologi Keluarga 

b. Objek kajian Sosiologi Keluarga 

c. Metode dalam Sosiologi Keluarga 

2. Perspektif dalam sosiologi keluarga I 

a. Struktural fungsionalisme 

b. Konflik 

c. Interaksionis Simbolik 

3. Keluarga dan masyarakat ; konsep keluarga, struktur keluarga dan bentuk-bentuk 

keluarga 

a. Pengertian Keluarga 

b. Struktur keluarga 

c. Bentuk-bentuk keluarga 

d. Fungsi keluarga 

e. Keluarga dan masyarakat 

4. Hubungan dalam keluarga 

a. Hubungan suami isteri 

b. Hubungan orang tua dan anak 

c. Hubungan antar saudara 

d. Hubungan keluarga dan lembaga  sosial lain 

e. Lingkungan sosial kota besar dan  dampaknya terhadap keluarga 

5. Sistem Kekerabatan 

a. Ciri-ciri Sistem Kekerabatan 

1) Residence 

2) Descent 

b. Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral 

6. Pembentukan keluarga 

a. Seleksi Jodoh 

b. Perkawinan 

c. Bentuk-bentuk Perkawinan 

d. Dampak Perkawinan 

7. Disorganisasi Keluarga 

a. Konsep Disorganisasi Keluarga 

b. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  disorganisasi  keluarga 

8. Pembubaran keluarga 

a. Perceraian  dalam  perspektif  sosiologi 

b. Kecenderungan perceraian 

c. Perceraian dalam berbagai budaya 

d. Sebab-sebab perceraian 

e. Dampak perceraian 



9. Perkembangan  kepribadian 

a. Kepribadian dan pembentukannya 

b. Proses perkembangan kepribadian 

c. Pembentukan sikap nilai dan norma 

10. Sosialisasi dalam keluarga ; 

a. Agen sosialisasi 

b. Tahap-tahap sosialisasi 

c. Sosialisasi  peran  berdasarkan  jenis  kelamin 

11. Penyimpangan keluarga;  

a. KDRT 

b. Hidup bersama tanpa menikah 

c. Keluarga single parent 

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  melakukan kajian dan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang 

terjadi dalam masyarakat baik yang berkaitan dengan masalah agama, social, budaya 

maupun politik.    

 

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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