
SILABUS 

 

I. Mata Kuliah : STUDI NASKAH FIKIH MUNAKAHAT  

Kode  : HKI 036 

Fakultas  : Syariah 

Program Studi : Hukum Keluarga Islam  

Program   : S.1 

Bobot  : 2 SKS 

Sifat  : Wajib  

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

1. Penekanan mata kulian ini adalah pada studi naskah-naskah atau teks-teks berbahasa 

Arab terkait dengan hukum keluarga Islam, baik naskah-naskah dari fiqh klasik 

maupun kontemporer. Yang dimaksud dengan studi di sini adalah, membaca naskah-

naskah hukum keluarga, lalu menganalisa struktur bahasanya, memahaminya, dan 

menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. 

2. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membaca naskah hukum 

keluarga islam dengan baik dan benar, menganalisa struktur bahasanya, memahami 

substansinya, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. 

 

III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

1. Mahasiswa mampu membaca naskah hukum keluarga dengan baik dan benar. 

2. Mahasiswa mampu menganalisa naskah hukum keluarga dari aspek struktur bahasanya. 

3. Mahasiswa mampu memahami substansi dan kandungan naskah hukum keluarga Islam. 

4. Mahasiswa mampu menerjemahkan naskah hukum keluarga Islam ke dalam bahasa 

Indonesia. 

 

IV. Topik Inti Perkuliahan 

1. At-Targhib fi az-Zawaj (maks 3 hal) 

2. Ikhtiyar az-Zaujah (maks 3 hal) 

3. Hukm az-Zawaj (maks 3 hal) 

4. Al-Khitbah (maks 3 hal) 

5. Arkan az-Zawaj (maks 3 hal) 

6. Al-Walayah fi az-Zawaj (maks 3 hal) 

7. Al-Wakalah fi az-Zawaj (maks 3 hal) 

8. Muharramat an-Nikah (maks 3 hal) 

9. Hukm az-Zawaj min al-Kitabiyah (maks 3 hal) 

10. Nikah al-Mut’ah wa al-Muhallil (maks 3 hal) 

11. Ta’rif ath-Thalaq wa Arkanuh (maks 3 hal) 

12. Ath-Thalaq ar-Raj’i wa al-Bain (maks 3 hal) 

13. Ath-Thalaq as-Sunni wa al-Bid’i (maks 3 hal). 

14. Al-Farq baina ath-Thalaq wa al-Faskh (maks 3 hal). 

 



V. Metode Pembelajaran 

1. Perkuliahan mata kuliah ini dapat dilakukan dengan strategi Reading Guide plus 

Diskusi Aktif. Caranya, dosen menyiampkan semua naskah yang akan dipelajari ( 3 X 

14 = 42 hal), lalu menugaskan mahasiswa (individual/kelompok) untuk mengkaji 

sebuah naskah. Kemudian naskah yang telah dikaji tersebut didiskusikan bersama di 

kelas, baik bacaannya, struktur bahasanya, terjemahannya, maupun pemahaman 

terhadap substansinya. 

2. Alternatif strategi lainnya adalah, mahasiswa (individual/kelompok) aktif mencari 

naskah di berbagai kitab rujukan, lalu membacanya, menganalisa struktur bahasanya, 

memahami substasinya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, dan 

mempresentasikannya di muka kelas.  

 

VI. Alternatif Media Pembelajaran 

1. White Board 

2. Foto copy diktat perkuliahan. 

3. LCD 

4. Perpustakaan. 

 

VII. Evaluasi 

Aspek penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi: 

a. Tugas   : 20 % 

b. UTS   : 30 % 

c. UAS   : 40 % 

d. Partisipasi Aktif  : 10 %  
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