
SILABUS / GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KURSUS PRA NIKAH  
 

Mata Kursus  :  Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Peserta Kursus Pra Nikah 

Kelompok  :  Dasar  
Standar Kompetensi :  1. Kebijakan Pemerintah Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah 
 

KOMPETENSI DASAR 
MATERI POKOK dan  SUB MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

ALOKASI 
WAKTU 

METODE 
PEMBELAJARAN 

Dalil 
SUMBER/ 

BAHAN/ALAT 
1.1 Kebijakan 

Kementerian Agama 
tentang Pembinaan 
Keluarga Sakinah 

 
 

   Pemaparan Kebijakan 
Kementerian Agama tentang 
Pembinaan Keluarga 
Sakinah 

 

 Peserta mampu memahami tentang 
kebijalan Kementerian Agama 
tentang Pembinaan Keluarga 
Sakinah 

1 jam  Ceramah dan 
Tanya Jawab 

  KMA no 3 tahun 
1999 tentang 
Pembinaan 
Gerakan Keluarga 
Sakinah 

 PMA no 39 tahun 
2012 Tentang 
Organisasi dan 
Tata Kerja KUA 

1.2 Kebijakan Ditjen 
Bimas Islam tentang 
Pelaksanaan 
Kursusu Pra Nikah 

 
 
 

   Pemaparan Kebijakan Ditjen 
Bimas Islam tentang 
Pelaksanaan Kursus Pra 
Nikah 

 

 Peserta mampu memahami tentang 
kebijakan Ditjen Bimas Islam 
tentang Pelaksanaan Kursus Pra 
Nikah 

1 jam  Ceramah dan 
Tanya Jawab 

  SK Ditjen Bimas 
Islam no 71 1999 
tentang Petunjuk 
Pelaksanaan 
Pembinaan 
Keluarga Sakinah 
dan no 318 tahun 
2012 



KOMPETENSI DASAR 
MATERI POKOK dan  SUB MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

ALOKASI 
WAKTU 

METODE 
PEMBELAJARAN 

Dalil 
SUMBER/ 

BAHAN/ALAT 
1.3 Peraturan 

Perundang-undngan 
tentang  Perkawinan 
dan Pembinaan 
Keluarga 

 UU Perkawinan dan KHI 
o Konsep Perkawinan 
o Azaz Perkawinan 
o Pembatasan Poligami 
o Batasan Usia Nikah 
o Pembatalan Perkawinan 
o Perjanjian Perkawinan 
o Harta Bersama 
o Hak dan Kewajiban 
o Status Anak 
o Perkawinan Campur 

 UU KDRT 
o Pengertian KDRT 
o Bentuk-Bentuk KDRT 
o Faktor Penyeban KDRT 
o Dampak KDRT 
o Aturan Hukum 
o Tanggung Jawab Pemerintah 

dan Keluarga 

 UU Perlindungan Anak 
o Pengertian Anak  
o Hak Anak 
o Kedudukan Anak dalam Islam 

 Penjelasan tentang UU 
Perkawinan dan KHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Penjelasan UU KDRT 
 
 
 
 
 
 
 

 Penjelasan UU Perlindungan 
Anak 

 Peserta dapat memahami tantang 
UU Perkawinan dan KHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peserta dapat memahami tentang 
UU KDRT dan Konsekwensi 
terhadap Pelanggaran UU tersebut 

 
 
 
 
 

 Peserta dapat memahami tentang 
UU Perlindungan Anak dan 
Konsekwensi terhadap Pelanggaran 
UU tersebut     

1 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 jam 
 
 
 
 
 
 
 

1 jam 
 

 Ceramah dan 
Tanya jawab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ceramah dan 
Tanya Jawab  

 
 
 
 
 
 

 Ceramah dan 
Tanya Jawab 

  UU no 1 tahun 
1974 tentang 
Perkawinan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 UU KDRT No 23 
tahun 2004  

 
 
 
 
 
 

 UU No 23 tahun 
2002 Tentang 
Perlindungan Anak   

 
 



KOMPETENSI DASAR 
MATERI POKOK dan  SUB MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

ALOKASI 
WAKTU 

METODE 
PEMBELAJARAN 

Dalil 
SUMBER/ 

BAHAN/ALAT 
1.4 Hukum Munakahat  Memahami Ketentuan-ketentuan 

Syariah tentang Fiqh Munakahat 
o Konsep dasatr perkahwinan 

 
o Hukum Perkawinan 

 
 
 
 
 
 

o Tujuan dan hikmah 
perkahwinan 

 
 

 
o Syarat dan dan rukun nikah 

 
 

 
 

o Akad nikah dan ijab Kabul 
 
 

o Hak dan kewajibab suami istri 
 

 
 

 
 

 Menjelaskan konsep dasar 
perkawinan 

 Menjelaskan hokum 
perkawinan 
1. Wajib 
2. Sunnah 
3. Haram 
4. Makruh 
5. Mubah 

 Wanita / pria yang haram 
dinikahi 
1. Karena nasab 
2. Karena perkahwinan 
3. Karena susuan 

 Waijib taubat sebelum kawin 

 Menjelaskan tujuan dan 
hikmah perkawinan 

 Menjelaskan syarat dan 
rukun nikah 

 Menjelaskan akad  nikah dan 
ijab Kabul 
 

 Menjelaskan hak dan 
kewajiban suami istri 
1. Kewajiban suami 

a. Nafkah lahir / batin 
2. Kewajiban Istri 
 

 
Peserta mampu menjelaskan 

 Konsep dasatr perkahwinan 
 

 Hukum Perkawinan 
 
 
 
 
 
 

 Tujuan dan hikmah perkahwinan 
 
 
 

 Syarat dan dan rukun nikah 
 
 
 
 
 

 Akad nikah dan ijab Kabul 
 
 

 Hak dan kewajibab suami istri 
 

 

2 jam  Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 games 
 

Al-Quran An-
Nisa’ 4 : 1 dan 3 
An-Nahl 16 : 72 
An-Nur 24 : 32 
Ar-Ruum 30 : 21 
Luqman 31 : 10 
Yaasin 36: 36 
Adz Dzariat 51 : 
49 
Asy-Syura 42 : 7 
 
 
 
Al-Furqan 68-70 
 
Al-Hadits 
Kitab Sahih 
Bukhari dan 
Muslim pada Bab 
Nikah 
Dan Kitab Hadits 
imam lainnya 
yang relevan 

 

 Sumber 
FIQIH WANITA    
Oleh: Syaikh 
Kamil 
Muhammad 
'Uwaidah 
FIQH SUNNAH 
Jild 6, 7 dan 8 
Oleh Sayid Stabiq 

 
Dan Kitab Hadits 
imam lainnya yang 
relevan 
 

 Alat  
Whiteboard 
Flipchard 
Infocus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cordova-bookstore.com/alkautsar/fiqihwanita.htm


1.5  o Mu’asarah bil ma’ruf 
 

o Adab nikah 
o Adab berggaul dengan istri 
o Mubasyarah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Talak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Tatacara Bersuci 

 Menjelaskan mu’asarah bil 
ma’ruf 

 Menjelaskan adab nikah 

 Menjelaskan adab bergaul 
dengan istri 
1. Mubasyarah dalam 

tempat yang tertutup 
2. Membaca bismillah 
3. larangan membicarakan 

masalah persenggamaan 
4. larangan mendatangi istri 

dari dubur 
5. ‘azal (pembatasan 

kelahiran) 
6. Ila’ (menolak dengan 

sumpah)  

 Menjelaskan tentang hukum 
talak 
1. Talak karena paksaan 
2. Talak ketika mabuk 
3. Talak main-main 
4. Talak waktu marah 
5. Talak waktu lali dan 

lupa 
6. Talak ketika tidak 

sadarkan diri 

 Perem[uan yang tidak dapat 
ditalak 

 Talak dengan kata-kata yang 
nyata atau sindiran 

 Talak dengan surat 

 Talak perempuan hamil 

 Talak raj’i 

 Talak bain sugra dan bain 
qubra 

 Khulu’ dan fasakh 

 Zihar dan li”an 

 Iddah  

 Menjelaskan tata cara 
bersuci 

 Mu’asarah bil ma’ruf 
 

 Adab nikah 

 Adab berggaul dengan istri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tatacara Bersuci 

2 jam  Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 games 
 

Al-Quran An-
Nisa’ 4 : 1 dan 3 
An-Nahl 16 : 72 
An-Nur 24 : 32 
Ar-Ruum 30 : 21 
Luqman 31 : 10 
Yaasin 36: 36 
Adz Dzariat 51 : 
49 
Asy-Syura 42 : 7 
 
 
 
Al-Furqan 68-70 
 
Al-Hadits 
Kitab Sahih 
Bukhari dan 
Muslim pada Bab 
Nikah 
Dan Kitab Hadits 
imam lainnya 
yang relevan 

 

 Sumber 
FIQIH WANITA    
Oleh: Syaikh 
Kamil 
Muhammad 
'Uwaidah 
FIQH SUNNAH 
Jild 6, 7 dan 8 
Oleh Sayid Stabiq 

 
Dan Kitab Hadits 
imam lainnya yang 
relevan 
 

 Alat  
Whiteboard 
Flipchard 
Infocus 

 
 

http://www.cordova-bookstore.com/alkautsar/fiqihwanita.htm


 
 
 

SILABUS / GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KURSUS PRA NIKAH  
 

Mata Kursus  :  Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Peserta Kursus Pra Nikah 

Kelompok  :  Inti  
Standar Kompetensi :  2. Menciptakan Keluarga Sakinah 
 

KOMPETENSI DASAR 
MATERI POKOK dan  SUB MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

ALOKASI 
WAKTU 

METODE 
PEMBELAJARAN 

Dalil 
SUMBER/ 

BAHAN/ALAT 
2.1. Pelaksanaan Fungsi-

fungsi Keluarga 
 
 

 Fungsi Keluarga 

o Fungsi Agama 

 

 

 

 

 

 

o Fungsi Reproduksi 

 

 

 

 

 

o Fungsi afeksi dan kasih 

saying 

 

 

 

 

o Fungsi perlindungan 

 

 

 

 

Menjelaskan fungsi keluarga 

 Menjelaskan fungsi Agama 

dalam kehidupan 

rumahtangga 

 Menjelaskan Fungsi 

pemeliharaan fitrah manusia 

 

 Menjelaskan penguatan 

tauhid dan akhlakul karimah 

 

 Menjelaskan fungsi 

reproduksi atas dasar akad 

perkawinan yang sah 

 Menjelaskan ketertarikan 

kepada lawan jenis adalah 

sunnatullah 

 Menjelaskan fungsi afeksi 

dan kasih saying sebagai 

kebutuhan dasar manusia 

 

 Menjelaskan Hubungan fisik 

dan psikis anak dengan orang 

tua 

 Menjelaskan keseimbangan 

Antara hak dan kewajiban 

suami istri sebagai bentuk 

perlindungan 

 

 Peserta mampu memahami 

fungsi Agama dalam kehidupan 

rumahtangga 

 Peserta mampu memahami 

Fungsi pemeliharaan fitrah 

manusia 

 Peserta Mampu memahami 

penguatan tauhid dan akhlakul 

karimah 

 Peserta Mampu memahami 

fungsi reproduksi atas dasar 

akad perkawinan yang sah 

 Peserta mampu memahami 

ketertarikan kepada lawan jenis 

adalah sunnatullah 

 Peserta mampu memahami 

fungsi afeksi dan kasih saying 

sebagai kebutuhan dasar 

manusia 

 Peserta mampu memahani 

Hubungan fisik dan psikis anak 

dengan orang tua 

 Peserta memahami 

keseimbangan Antara hak dan 

kewajiban suami istri sebagai 

bentuk perlindungan 

2 jam  Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 games 
 

   Sumber 
BIMBINGAN 
DAN 
KONSELING 
PERKAWINAN 
Penulis: Prof. Dr. 
Bimo Walgito 
 
PANDUAN 
LENGKAP 
NIKAH - dari A 
sampai Z 
Oleh: Abu Hafsh 
Usamah bin 
Kamal bin 'Abdir 
Razzaq 
 

  

 Alat  
Whiteboard 
Flipchard 
Infocus 



KOMPETENSI DASAR 
MATERI POKOK dan  SUB MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

ALOKASI 
WAKTU 

METODE 
PEMBELAJARAN 

Dalil 
SUMBER/ 

BAHAN/ALAT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Fungsi pendidikan 

 

 

 

 

 

o Fungsi sosialisasi 

 

 

 

 

 

 

o Fungsi ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan Perlindungan 

anggota keluarga dari 

kekerasan dan pengabaian 

 Perlindungan terhadap 

perkembangan anak 

 

 

 Menjelaskan keluarga 

berfungsi sebagai tranmisi 

nilai 

 Penjelasan fungsi keluarga 

bagi pembentukan karakter 

dan kepribadian 

 Menjelaskan keluarga 

berfungsi sebagai 

keteladanan dan modeling 

 

 Menjelaskan keluarga 

berfungsi sebagai 

Pembentuk moralitas 

 Menjelaskan fungsi keluarga 

untuk memperoleh 

penghasilan dan pemenuhan 

kebutuhan hidup. 

 Menjelaskan tentang 

manajemen keuangan 

(keseimbangan Antara 

pendapatan dan 

pengeluaran) 

 Menjelaskan tentang 

perlunya tata kelola 

keuangan keluarga 

 

 Peserta mampu memahami 

Perlindungan anggota 

keluarga dari kekerasan dan 

pengabaian 

 Peserta mampu memahami 

Perlindungan terhadap 

perkembangan anak 

 Pwserta mampu memahami  

keluarga berfungsi sebagai 

tranmisi nilai 

 Peserta mampu memahami 

fungsi keluarga bagi 

pembentukan karakter dan 

kepribadian 

 Peserta mampu memahami  

keluarga berfungsi sebagai 

keteladanan dan modeling 

 Peserta mampu memahami  

keluarga berfungsi sebagai 

Pembentuk moralitas 

 Peserta mampu memahami  

fungsi keluarga untuk 

memperoleh penghasilan dan 

pemenuhan kebutuhan hidup 

 Peserta mampu memahami 

tentang keseimbangan Antara 

pendapatan dan pengeluaran 

 Peserta mampu memahami 

tentang perlunya tata kelola 

keuangan keluarga 

 

  Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 games 
 

    
BIMBINGAN 
DAN 
KONSELING 
PERKAWINAN 
Penulis: Prof. Dr. 
Bimo Walgito 
 
PANDUAN 
LENGKAP 
NIKAH - dari A 
sampai Z 
Oleh: Abu Hafsh 
Usamah bin 
Kamal bin 'Abdir 
Razzaq 
 
Pendidikan 
Keluarga 
Teoretis dan 
Praktis Buku 
BaruBuku 
Rekomendasi 
Penulis: Dr. 
Helmawati, S.E., 
M.Pd.I.    

 

 Alat  
Whiteboard 
Flipchard 
Infocus 

 
 
 
 
 



KOMPETENSI DASAR 
MATERI POKOK dan  SUB MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

ALOKASI 
WAKTU 

METODE 
PEMBELAJARAN 

Dalil 
SUMBER/ 

BAHAN/ALAT 
 o Fungsi social budaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengalaman Kehidupan 

Perkawinan 

 

 

 

 

  Implementasi kehidupan keluarga 

melalui action plan 

 

 Menjelaskan keluarga 

sebagai unit terkecil dan initi 

dari masyarakat 

 Menjelaskan Nilai-nilai 

keluarga sebagai cerminan 

nilai dalam masyarakat 

 

 Menjelaskan perlunya 

pengejewantahan nilai 

agama dalam keluarga 

 Menjelaskan pengalaman 

kehidupan perkawinan 

sebagai modal pendewasaan 

diri dalam menghadapi 

problem rumah tangga 

 

 Menjelaskan pentingnya 

acion plan dalam 

implementasi kehidupan 

berumah tangga 

 Peserta mampu memahami 

keluarga sebagai unit terkecil 

dan initi dari masyarakat 

 Peserta mampu memahami 

Nilai-nilai keluarga sebagai 

cerminan nilai dalam 

masyarakat 

 Peserta mampu memahami 

perlunya pengejewantahan nilai 

agama dalam keluarga 

 Peserta mampu memahami 

pengalaman kehidupan 

perkawinan sebagai modal 

pendewasaan diri dalam 

menghadapi problem rumah 

tangga 

 Peserta mampu memahami 

pentingnya acion plan dalam 

implementasi kehidupan 

berumah tangga 

  Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 games 
 

    
Pendidikan 
Keluarga 
Teoretis dan 
Praktis  
Penulis: Dr. 
Helmawati, S.E., 
M.Pd.I. 
BIMBINGAN 
DAN 
KONSELING 
PERKAWINAN 
Penulis: Prof. Dr. 
Bimo Walgito 
    

 Alat  
Whiteboard 
Flipchard 
Infocus 

2.2. Merawat Cinta Kasih 
dalam Keluarga 

 
 

 Nilai-nilai dalam kelurga untuk 
mewujudkan mu’asyarah bil ma’ruf 

 
 
 
 

 Formula sukses dalam mengelola 
kehidupan perkawinan dan keluarga 

 

 Komunikasi efektif dalam pengelolaan 
hubungan keluarga 

 Menjelaskan larangan menyia-
nyiakan suami/istri 

 Menjelaskan Bersikap sabar / 
coolingdown 

 Menjelaskan Menahan diri dan 
mencari solusi positif 

 Menjelaskan tentang saling 
memahami dan saling 
menghargai 

 Menjelaskan tentang 
komunikasi yang efektif 

 Menjelaskan macam-macam 
komunikasi dalam keluarga 

 Peserta memahami larangan 
menyia-nyiakan suami/istri 

 Peserta mampu Bersikap sabar / 
coolingdown 

 Peserta mampu Menahan diri dan 
mencari solusi positif 

 Peserta mampu untuk bersikap 
saling memahami dan menghargai 
 

 Peserta mampu memahami  
tentang komunikasi yang efektif 

 Peserta mampu memahami 
macam-macam komunikasi dalam 
keluarga 

2 jam  Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 games 
 

   Sumber 
Pendidikan 
Keluarga 
Teoretis dan 
Praktis  
Penulis: Dr. 
Helmawati, S.E., 
M.Pd.I. 

 

 Alat  
Whiteboard 
Flipchard 
Infocus 

 
 
 
 
 
 



KOMPETENSI DASAR 
MATERI POKOK dan  SUB MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

ALOKASI 
WAKTU 

METODE 
PEMBELAJARAN 

Dalil 
SUMBER/ 

BAHAN/ALAT 
2.3. Manajemen konflik 

dalam keluarga 
 

 Faktor penyebab konflik 
o Perbedaan kepentingan 
o Hambatan penyesuaian diri 
o Komunikasi yang tidal efektif 

 
 
 
 
 
 

 Tanda-tanda perkawinan dalam 
bahaya 

o Pertengkaran terus menerus 
o Komunikasi yang merusak 

hubungan 

 Solusi mengatasi konflik 
 

o Penyelesaian dengan diskusi 
suami istri 

 
 

o Manajemen sabar, ikhlas dan 
tawakkal, 

 
 
 

o Konseling dengan lembaga 
berwenang 

 
 
 

o Penyelesaian dengan 
keluarga 

   

 Menjelaskan perbedaan 

kepentingan sebagai sebuah 

factor penyebab konflik 

 Menjelaskan hambatan 

penyesuaian diri 

 

 Menjelaskan komunikasi 

yang tidak efektif penyebab 

konflik 

 Menjelaskan tentang tanda-

tanda perkawinan dalam 

bahaya 

 

 

 Menjelaskan solusi dalam 

mengatasi konflik 

o Menjelaskan 

pentingnya diskusi 

 

 

o Sabar 

 

 

 

 

o Konseling 

 

 

 

 

o kekeluargaan 

 

 

 

 Peserta dapat memahami 
perbedaan kepentingan sebagai 
sebuah factor penyebab kanflik 

 Peserta dapat memahami 
hambatab-hambatan penyesuaian 
diri 

 Peserta dapat memahami bahwa 
komunikasi yang tidak efektif 
sebagai peyebab konflik 

 Peserta dapat memahami bahwa 
pertengkaran dan komunikasi yang 
merusak hubungan sebagai tanda 
perkawinan dalam bahaya 
 

 Peserta mampu dan memahami 
bagaimana solusi dalam 
menyelesaikan konflik 
o Peserta dapat memahami 

pentingnya berdiskusi dalam 
rumah tangga 

o Peserts dapat menyadari 
pentingnysa menanamkan 
rasa sabar, ikhlas dan 
tawakkal dalam menghadapi 
permasalahn keluarga 

o Peserta menyadari 
pentingnya melakukan 
konseling dengan lembaga 
berwenang dalam 
menghadapi konflik 

o Peserta menyadari 
pentingnya peran keluarga 
dalam menghadapi konflik 

  

   

  Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 games 
 

   Smner 
Psikologi 
Konseling 
Pengarang 
Dr.Latipun, 
M.Kes 
Pendidikan 
Keluarga 
Teoretis dan 
Praktis  
Penulis: Dr. 
Helmawati, S.E., 
M.Pd.I. 
BIMBINGAN 
DAN 
KONSELING 
PERKAWINAN 
Penulis: Prof. Dr. 
Bimo Walgito 

 

 Alat  
Whiteboard 
Flipchard 
Infocus 

 
 
 
 



KOMPETENSI DASAR 
MATERI POKOK dan  SUB MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

ALOKASI 
WAKTU 

METODE 
PEMBELAJARAN 

Dalil 
SUMBER/ 

BAHAN/ALAT 
2.4. Psikologi 

Perkawinan dalam 
Keluarga 

 

 Pengertian psikologi perkawinan dan 
keluarga 

o Pengertian psikologi 
perkawinan 

o Pengertian keluarga 
o Ruang lingkkup psikologi 

keluarga 
 

 Upaya mencapai keluarga sakinah 
 

o Membentuk akhlak luhur 
 
 

o Menegakkan rumah tangga 
Islami 

o Meningkatkan ibadah 
 

 Membina hubungan dalam keluarga 
 
 
 

o Harmonisasi suami istri 
 

o Harmonisasi Orang tua dan 
anak 

 
o Harmonisasi Anak dengan 

anak 
 

o Harmonisasi suami istri 
dengan kedua keluarga 
besar 

o Harmonisasi Anak dan 
anggota keluarga lain 
 

o Kebersamaan dalam 
keluarga 

  
 

 Menjelaskan pengertian psikologi 
perkawinan 

 Menjelaskan pengertian keluarga 
 

 Menjelaskan ruang lingkup 
psikologi keluarga 

 Menjelaskan upaya-upaya 
mencapai keluarga sakinah 

 Menjelaskan akhlak yang luhur 
dapat mewujudkan keluarga 
sakinah 

 Menjelaskan metode 
menegakkan keluarga Islami 

 Menjelaskan petingnya 
meningkatkan ibadah 

 Menjelaskan pentingnya 
membina hubungan dalam 
keluarga 

 Menjelaskan pentingnya 
harmonisasi dalam keluarga 
 

 Menjelaskan pentingnya 
harmonisasi orang tua dan anak 

 

 Menjelaskan pentingnya 
harmonisasi anak dangan anak 

 

 Menjelaskan pentingnya 
harmonisasi suami istri dengan 
kedua keluarga besar 

 Pentingnya harmonisasi Antara 
anak dengan anggota keluarga 
lain 

 Menjelaskan pentingnya 
kebersamaan dalam keluarga 

 
 

 Peserta dapat memahami 
pengertian psikologi perkawinan 

 Peserta dapat memahami 
pengertian keluarga 

 Peserta dapat memahami ruang 
lingkup psikologi keluarga 

 Peserta mengetahui upaya-upaya 
mencapai keluarga sakinah 

 Peserta dapat mengetahui akhlak 
yang luhur dapat mewujudkan 
keluarga sakinah 

 Peserta dapat mengetahui metode 
menegakkan keluarga Islami 

 Peserta dapat memahami 
petingnya meningkatkan ibadah 

 Peserta dapat memahami 
pentingnya membina hubungan 
dalam keluarga 

 Peserta dapat memahami 
pentingnya harmonisasi dalam 
keluarga 

 Peserta dapat memahami 
pentingnya harmonisasi orang tua 
dan anak 

 Peserta dapat memahami 
pentingnya harmonisasi anak 
dangan anak 

 Peserta dapat memahami 
pentingnya harmonisasi suami istri 
dengan kedua keluarga besar 

 Peserta dapat memahami 
pentingnya harmonisasi Antara 
anak dengan anggota keluarga lain 

 Peserta dapat memahami 
pentingnya kebersamaan dalam 
keluarga 

2 jam  Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 games 
 

  Sumber   
Psikologi 
Konseling 
Pengarang 
Dr.Latipun, 
M.Kes 
Pendidikan 
Keluarga 
Teoretis dan 
Praktis  
Penulis: Dr. 
Helmawati, S.E., 
M.Pd.I. 
BIMBINGAN 
DAN 
KONSELING 
PERKAWINAN 
Penulis: Prof. Dr. 
Bimo Walgito 

 

 Alat  
Whiteboard 
Flipchard 
Infocus 

 
 



SILABUS / GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KURSUS PRA NIKAH  
 

Mata Kursus  :  Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Peserta Kursus Pra Nikah 

Kelompok  :  Penunjang  
Standar Kompetensi :  3. Pendekatan Konsep dan Metode Kursus 

KOMPETENSI DASAR 
MATERI POKOK 

dan  SUB MATERI 
PEMBELAJARAN 

PENJELASAN INDIKATOR 
ALOKASI 
WAKTU 

METODE 
PEMBELAJARAN 

SUMBER/ 
BAHAN/ALAT 

3.1. Pendekatan 
andragogi 

 

 Metode 
pembelajaran 
andragogy 
(pendidikan bagi 
orang dewasa) 

 Pendidikan pada orang dewasa harus berdasarkan pasa 
minimal 4 asumsi dasar 
 
o Asumsi pertama : Setiap individu hidup dalam 

dunia pengalaman yang selalu berubah dimana 
dirinya sendiri adalah sebagai pusat untuk itu 
keterlibatan aktif sangat diperlukan 

o Asumsi kedua : Seseorang belajar dengan 
penuh makna hanya apabila sesuatu yang dia 
pelajari bermanfaat dalam pengembangan 
struktur dirinya. Hipotesa ini menekankan 
pentingnya program belajar yang relevan 
dengan kebutuhan siswa, yaitu belajar yang 
bermanfaat bagi dirinya 

o Asumsi ketiga : Struktur dan organisasi diri 
kelihatan menjadi kaku dalam situasi terancam, 
dan akan mengendorkan apabila bebas dari 
ancaman Untuk itu, dianjurkan pentingnya 
pemberian iklim yang aman, penerimaan, dan 
saling bantu dengan kepercayaan dan tanggung 
jawab siswa. 

o Asumsi keempat : Perbedaan persepsi setiap 
siswa diberikan perlindungan. Ini berarti di 
samping perlunya memberikan iklim belajar 
yang aman bagi siswa juga perlu 
pengembangan otonomi individu dari setiap 
siswa. 

 Narasumber dapat memahami kondisi 
peserta kursus secara bijaksana agar 
materi dapat terserap dengan baik 

 Peserta dapat terlibat aktif dalam proses 
pembelajaran 
 
 

 Peserta dapat mengambil manfaat dari 
setiap materi yang diajarkan karena sesuai 
dengan kebutuhan mereka 
  
  
  
  

 Peserta nyaman dengan materi yang 
diberikan dan dapat menyerapnya dengan 
baik dan mengikuti materi dengan penuh 
tanggung jawab 
  
  

  

 Peserta dapat mengungkapkan berbagai 
perbedaan persepsi dan menjadikan 
perbedaan tersebut sebagai dinamika 
positif dalam proses pembelajaran  
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3.2. Penyusunan SAP 
(Satuan Acara 
Pembelajaran) dan 
Micro Teaching 

 

 Penyusunan SAP 
dan Micro 
Teaching 

 SAP haruslah dibuat oleh pengajar agar proses 
pembelajaran jadi lebih terarah 

Lembaran SAP (terlampir)       
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3.3. Pre Test dan Post 
Test 

 Soal-soal Pre Test 
dan Pos Test 

 Pengajar harus membuat instrument pre test dan pos test 
baik berupa soal adjective maupun essay atau bias juga 
pertanyaan langsung yang tujuannya adalah untuk 
mengukur tingkat serapan peserta tentang apa yang 
terdapat dalam materi kursus 

Peserta mampu menjawab pertanyaan pada 
pos test 

2 x 30 menit  Tertulis dan 

 lisan 

  

3.4. Evaluasi    Ecvaluasi 
o Pelaksanaan 
o Proses pembelajaran 
o Pengajar 
o peserta 

 
Sukses pelaksanaan 
Kelancaran proses pembelajaran 
Keberhasilah pengajar 
Keberhasilan peserta 

Dari awal sampai 
alkhir 

penyelenggaraan 

 pemantauan 
oleh supervisor 

 Instrument 
pemantauan oleh 
pengamat  

 
 
 
 




