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Capaian Pembelajaran 

Lulusan 

(CPL) 

Sikap 
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
2. Mampu merumuskan secara konseptual dan pemecahan masalah fiqh munakahatdalam konteks yang lalu, kekeninian, dan yang akan datang. 

3. Mahasiswa berlaku disiplin dan taat hukum dalam perilaku dikehidupan sehari-hari 
4. Mahasiswa berlaku kritis dan istiqomah terhadap aturan hukum Islam dalam perilaku kehidupan sehari-hari 

Pengetahuan 
5. Menguasai landasan hukum Islam dan metode penetapan hukum persoalan Fiqh munakahat. 
6. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. 
7. Mahasiswa memahami dan menguasai tata cara seputar hukum pernikahan dengan syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan fikih yang terdapat perbandingan 

mazhab di dalamnya. 

Keterampilan Umum 

8. Mahasiswa mampu menerapkan praktik dan tata cara hukum seputar pernikahan dengan syarat dan rukunnya 

9. Mahasiswa mampu memahami dasar istidlal dengan adanya perbandingan mazhab fikih seputar hukum pernikahan. 
10. memilih sikap yang tepat menghadapi persoalan pernikahan yang terjadi di masyarakat. 
11. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
12. Mampu mendokumentasikan, mengolah, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian data dan mencegah 

plagiasi 

Keterampilan Khusus 
13. Terampil merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang fiqh munakahat 



 
Capaian Pembelajaran Mata 

Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum dari persoalan-persoalan perkawinan menurut Hukum Islam 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan persoalan perceraian dalam hukum Islam 

3. Mahasiswa mampu menetapkan hukum terkait persoalan-persoalan dari perkawinan menurut Hukum Islam 

4. Mahasiswa mampu mengedukasi persoalan persoalan dalam bidang Perkawinan 

5. Mahasiswa mampu memberikan penjelasan tentang Fiqh munakahat 

Deskripsi singkat MK Mata kuliah ini membahas tentang fikih munakahat yang meliputi pengertian fikih munakahat, dasar hukum, rukundan syarat, peminangan, 

wanita yang haram dinikahi, poligami, putus perkawinan: talak, khulu’, zihar, illa,, fasakh, lian, akibat putus perkawinan, hadhanah dan 

pemeliharaan anak dan perkawinan wanita hamil karena zina. 

Materi Pembelajaran/ 

Pokok Pembahasan 
1. Kosep dasar tentang pernikahan dalam Islam terkait rukun, syarat, hukum perkawinan 

2. Mahram dan larangan menikahi mahram serta bentuk perkawinan 
3. Konsep perceraian dalam islam, Thalak, Khulu’, Zihar, Illah, lian dan fasakh 
4. akibat hukum [perceraian dalam Islam 
5. Pemeliharaan anak setelah perceraian. 

Referensi Utama: 

1. Abdur al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah 
2.Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah. 
3. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh. 
4. Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid. 
5. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. 

6. Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj. 

Pendukung: 

1. Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan. 

2. Slamet Abidin, H.Aminuddin, Fiqih Munakahat I,II. 

3. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan dalam Islam 
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(%) 

 

1 
Penyampaian 

Kontrak 
perkuliahab 

 

Kontrak perkuliahan 
Synergetic 
Teaching 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 

 

Diskusi online 
    



 
    2x50 menit      

2 Mahasiswa 
mampu 
mendeskripsik 
an tentang 
dasar  umum 
pernikahan 
dalam Islam 

a. Pengertian Fiqh, 
Munakahat dan 
fiqh munakahat 

b. Hukum, dan 
tujuan perkawinan 

c. Hikmah 
perkawinan dalam 
islam 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalu e- 

campus, 

Group WA 

Belajar materi 
di e- 
campus/Cloud 
2x50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 x120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
makalah tentang 
pengertian fiqh 
munakahat dan 
hubungannya dengan 
ilmua pengetahuan 

Meringkas 
materi tentang 
pengertian fiqh 
munakahat, 
hukum, tujuan 
dan hikamah 
perkawinan 

Ketepatan dalam 

Menjelaskan 

pengertian 

perkawinan, 

tujuan, hukum 

dan hikmah 

perkawinan 

5 1-8 

3 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tata cara 
peminangan 
dan kafaah 
menurut Islam 

a.  Pengertian 
Peminangan , dasar 
hukum, tatacara 

b. Pengertian, dasar 
hukum Kafaah 

c.  Tasrih (terus 
terang) dan ta’aridh 
(melihat) dalam 
peminangan 

d. Pendapat ulama 
yang menjadi 
standar kafaah 

Kelas 
online 
dan 
diskusi 
melalui 
Group 
WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 x120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi 
e-Learning dan 
menyusun ringkasan 
dlm bentuk peta 
konsep tentang tentang 
peminangan dan 
kafaah 

Membuat 
konsep bentuk 
peminanagn 
dan kafaah di 
masyarakat 

Ketepatan dalam 
menetapkan tata 
cara peminangan 
dan konsep 
kafaah 

5 1-8 

4 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pelaksanaan 

akad nikah 

a. Ijab dan qabul 

B. Syarat-syarat ijab 

dan qabul 

C. Calon mempelai 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 x120 

menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
peta konsep tentang 
tentang pelaksanaan 
akad nikah 

Mengerti 
tentang rukun 
dan syarat 
perkawinan 

Ketepatan 

menetapkan 

rukun dan syarat 

perkawinan 

5 1-8 

5 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

kedudukan wali 

dalam 

pernikahan 

a. Pengertian wali 

dan dasar hukum 

wali 

b. Macam-macam 

wali dalam 

pernikahan 

c. Susunan dan tertib 

wali 

d. Kedudukan wali 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2x120 menit 

c. Diskusi online 
d. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
peta konsep tentang wali 
dalam pernikahan 

Mengertia 
tentang wali 
dalam 
pernikahan 

Ketepan 

menetapkan wali 

dalam pernikahan 

5 1-8 



 
  dalam pernikahan        

6 Kedudukan 

saksi dalam 

pernikahan 

a. Pengertian saksi 

dan dalilnya 

b. Macam-macam 

saksi 

c. Syarat menjadi 

saksi 

d. Kedudukan saksi 

e. Kapan kesaksian 

itu dibutuhkan 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2x120 menit 

e. Diskusi online 
f. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
peta konsep tentang 
saksi dalam pernikahan 

Menjelaskan 
saksi dalam 
perkawinan 

Ketepatan dalam 

menetapkan 

membutuhkan 

saksi dalam 

perkawinan 

5 1-8 

7 Mahasiswa 

mamapu 

menjelaskan 

mahar dalam 

pernikahan 

a. Pengertian dan 

dasar hukum 

mahar 

b. Macam-macam 

mahar 

c. Kedudukan mahar 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2x120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
peta konsep tentang 
tentang pelaksanaan 
akad nikah 

Menjelaskan 
mahar  dan 
kedudukan 
mahar dalam 
perkawinan 

Ketetapan dalam 

memahami mahar 

dan 

kedudukannya 

dalam perkawinan 

5 1-8 

8 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

wanita yang 

haram dinikahi 

dalam Islam 

a. Haram Mu’abad dan 

haram muaakad 

b. Menikahi perempuan 

penzina 

c. Perbedaan dan 

persamaan ahli kitab 

dan musyrik 

d. Poligami 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2 x120 

menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi 
e-Learning dan 
menyusun ringkasan 
dlm bentuk peta konsep 
tentang wabita haram 
dinikahi 

Membuat 
konsep wanita 
yang haram 
dinikahi 

Ketepatan 

menjelaskan 

wanita yang 

haram dinikahi 

5 1-8 

9 UTS         

10 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

hak dan 

kewajiban suami 

isteri 

1. Pengertian hak 

dan kewajiban 

2. Kewajiban 

bersama suami 

isteri 

3. Kewajiban suami 

yang berpoligami 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
3 x120 

menit 

c. Diskusi online 
d. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi 
e-Learning dan 
menyusun ringkasan 
dlm bentuk peta konsep 
tentang hak dan 
kewajiban suami isteri 

Menjelaskan 
hak dan 
kewajiban 
suami isteri 

Ketetapan 

menjelaskan hak 

dan kewajiban 

suami isteri 

5 1-8 

11 Mahasiswa 

mampu 

a. Pengertian usuz 

dan shiqaq 

Kelas 

online dan 

Kuliah online 
melaui Group 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

Menjelaskan 
nusuz dan 
shiqaq dalam 

Ketetapan dalam 

menyelesaiakn 

5 1-8 



 
 menjelaskan 

nusuz dan 

shiqaq 

b. Bentuk-benrtuk 

nusuz dan shiqaq 

c. Solusi untuk 

menyelesaikannn 

ya 

d. Fungsi hamain 

dalam shiqaq 

diskusi 

melalui 

Group WA 

WA x 50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
4 x120 

menit 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
peta konsep tentang 
nusuz dan shiqaq 

perkawinan perselisihan 

dalam 

rumahtangga 

  

12 Mahasiswa 

dapat 

menjelasakan 

tentang thalak 

dan aspek-aspek 

yang terkait 

dengan thalaq 

Thalaq 

a.Pengertian dan 

kedudukan 

hukumnya 

b. Thalaq 

ditinjau dari berbagai 

hukum 

c. Syarat suami 

menjatuhkan thalaq 

d. Syarat isteri yang 

dijatuhi thalaq 

e. Syarat shighat yang 

digunakan untuk 

thalaq 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2x120 menit 

e. Diskusi online 
f. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi 
e-Learning dan 
menyusun ringkasan 
dlm bentuk peta 
konsep tentang thalaq 

Membuat 
konsep tentang 
thalaq 

Ketepan 

menetapkan 

konsep thalaq 

5 1-8 

13 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

tentang  fasakh 

dan khuluk 

dalam 

perkawinan 

Fasakh dan khulu’ 

a. Pengertian 

b. Perbedaan antara 

thalaq dan fasakh 

dan khulu’ 

c. Penyebeb 

terjadinya fasakh 

d. Pelaksanaan fasakh 

(tanpa gugatan dan 

melalui gugatan) 

e. Akibat hukum 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2x120 menit 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
peta konsep tentang 
fasakh dan khuluk 
dalam pernikahan 

Konsep tentang 
fasakh dan 
khuluk 

Ketepatan 

membedakan 

fasakh, khulu’ dan 

thalaq 

5 1-8 

14 Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan 

tentang illa’, 

zihar dan li’an 

Illa’, zihar dan lian 

a. Pengertian 

b. dasar hukum 

c. perbedaan 

d. akibat hukumnya 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 

a. Diskusi online 
b. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
peta konsep tentang illa’, 
zihar dan lian akad 

Konsep tentang 
menjelaskan 
illa’,zihar  dan 
liaan 

Ketetapatn 

menbedakan illa’, 

zihar dan liaan 

5 1-8 



 
    2x120 menit nikah     

15 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

iddah dan ruju’ 

a. Pengertian 

b. Dasar hukum 

c. Macam-macam 

iddah dan ruju’ 

d. Tujuan dan 

hikmah iddah 

e. Proses 

pelaksanaan 

ruju’ 

Kelas 

online dan 

diskusi 

melalui 

Group WA 

Kuliah online 
melaui Group 
WA x 50 menit 

 

Belajar 
Mandiri 
dan Tugas 
Terstruktur: 
2x120 menit 

c. Diskusi online 
d. Mencari materi secara 

online dengan 
menggunakan aplikasi e- 
Learning dan menyusun 
ringkasan dlm bentuk 
peta konsep tentang 
iddah dan ruju’ 

Konsep tentang 
iddah dan ruju’ 

Ketepatan 

menjelaskan 

iddah dan ruju’ 

5 1-8 

 

Dosen pengampu mata kuliah 
 

 
Yustiloviani,S. Ag.,M.Ag 


