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BAB I
Pendahuluan

llclekang

Dalammcnyelcnggara}ianproscsbclajar-nlengajarditingkatpcndidikal

frsmgaidiperlukanpcrana}itifparapihaksclakupelaksananyayaknipcngajar/

d'nmahasisrvascbagaipcscrtadidit:.I)roscsbclajarnrcngajarmcrupakan

kcgiatan atau aktivitas dari proscs pcnyclcnggaraart pcndidikan yang

tcmpat bcrinteralisinyq pengajar / doscn' mahasiswa dan kurikulum' Oleh

itu dalam Pendidikan ringgi di Faliultas Hukurn Universitas

angkuratsebagaisalahsatuintrunrcnpcndittikantinggidiNegarainijuga

proses pendidikan tinggi sebaik nrungkin' Dalanr rangka mcwujudkan

tinggi yang bail< malia Faliultas Hukum Unlam tclah mcnyusun

scbagai pclal<sanaan dari Kcputusan Mcntcri Pendidikan Nasional

IndonesiaNornor045/Ut2oo2.Dansekaranginikurikulumuntu}i

tinggiilmulrukumdisclururlrlndoncsiauntuktah.uniniadrsedikit

dimanaadascdikitpcnambahan.bcbanmaia}<'uliahuirtukMahasiswa

menitikberatlian kepada kcahlian mahasiswa untuk berpraktek di bidang

agar kclali ketika .mcreka lulus akan dapat scgcra ditcrirna dalam

atyrngsckaranginicukupdinamispcrkcmbangannya.DanFakultasLlu}ium

jugasedangmenyusunkurikuiumbaruuntukrrctrycsuaikandengankeadaandan

lrengan zan'lan sekarang ini'



Lrfiate kuliah Hukum Acara Peradilan Agama sebagai salah satu MataKuliah

mtuk Program Kekhususan Hulium Acara yang telah ditctapkan dalam

Faliultas I'lu-[ium Unlanr. Muta]iuliah ini sabagai salah satu nratakuliah yang

bcrbagai materi yang mcngarahkan rnahasiswa untuk dapalmenguasai atau

mengetahui ,jar, memahami bagaimana prcses beracara pcrdata dalam

perkara pcrdata tcrtcntu di lingkungan Peradilan A.gama. Di Pandang

b&rdrrkarurya scbagai Matakuliah Wajib Program Kekhususan Hukum Aclra,

pcrnbcrian mataliuliah ini sangatlah penting mengingut bidang hukum acara

bidang hukum yang bcrusuha mcm'berikan pcmahaman dan memberikan

sec:ra teknis dalam beracara di lingkungan Peradilan Agama. Matakuliah inr

salah satu ntatakuliah pcnujaman keahiizrn bera,;era di pengadilarr.

Secam garis bcsar ruang lingkup matalculiah ini tcrdii dari sejarah Pcradilan

di lndonesia, kedudukan Peradilan Agama d-!m system kekuasaan kehakiman

Hmesia, Kewenangan atau kompetensi Peradilan Agamq Hukum Aca,-a yang

di lingkungan Peradilan Agama , Proses Beracara ( Tatrapan beracera) di

Peradilan Agarng Upaya hukum dalam Hukum Acara di Peradilan Agama.

kurilculum sebelumnya matakuliah Hukum Acara Peradilan Agama ini.

mata kuliah pcndalaman pilihan, sckarang telah dijadikan sebagai mata

Program kekhususan ( PK ) tepatnya PK IV untuk bidang ilmu hukum

Sebagaimana keberadaan matakuliah iainnya )'angmerupalcan matakuliah

kekhususan bidang hui<um acara, mata kuliah Hul<um Acara Peradilan

ini sclain mcmbahasa mcngcnai hulium acara yang berlaku di lingkungan



juga sebagai mataliuliah yang ditujukan untak mentberikan

bercara pcrdata bagi mahasiswa khususnya bcracara perdau

Fcradilan Agama. Karcna dalurlt matcri nratakuliah ini akun diarultkan

lryda kcahlian bcrucara di I'cngadilan Agama dari'-prcn-'bual gugatan'

ke Pengadilan hingga menrahami proses atau tahapan pemerikasaan

Ian Agama sampai maleri tcntang putusan haliim'

i bidang ilmu yang mcngarahkan nrahasisrva kepada praktck bcracara

maka mataliuliah [-lukurn Acar:r I',cradilut Aganta itti nrcrup"rkalt

5mg ditunjang olch Pralitek Flukurn,dan :lataliuiiah l-lukum Pcnrbuktian

Sistem Peradilarr . Mata Kuliah l{ukum Acara Peradilan Agama juga

penrrnjang terhadap matakuliah kcilmtran dart kcterampilan yekni

Hukum Acara Pcrdata.

hasil evaluasi terhadep peln-\sanuln proses belajar nrengajar pada

Ilukum Acara Peradilan Agama setama ini didapati bcrbagai

i mahasiswa secara ufiItun daiam proses beiajar mengajar rend:rh dan

kurang aktif .

tidali mempersiapkan diri scbcluni mcngikuti pcrkuliahan schingga

dosen menjelaskan tcrlalu cepat-

pada umumnya tidal. mcmpuny'ai literatur. karcna kurang

literatur, sehingga mahasisrva kcsul;tan dalanr bclajar dan

tugas-tugas Perkuliahan.



pcngajar tidak menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan tepat

tingl:at prestsi temtama prestasii dengan mataliuliah ini, sehingga

bcracara nrahsiswa nrasih lcnrah.

kurang mempunyai bahan ajar yang mcmadai .baik yang ditampilkan

yang dapat membantu mahasiswa dalam pcningkatan kualitas belajar

H[ht berbagai permasalahan yang ada tcrscbut dapat dikatakan proses

mata kuliah Flukum Acara Peradilan Ag4ma selama i.rji kurang

da seyogyanya dapat dicari solusinya. Sala} satu yang dapat menjadi

dalah der,gan diadakannya panCuan baik bagi Cosen rnaupun mahasi.wa

hnruk bahan ajar yang koperatif dan komunikatif schingga dapat

kuaiitas proscs pernbclajaran, misalnya clalant bentuk buku q.iar. Buku

i *an dapat menjacii panduan bagi dosen dalam mengarahkan mahasiswanya

&pat m:ngikuti proses bclajar-mengajar de:rgan baik yang pada akhirnya dapat

kualitas bclajar dan daya serap mahasiswa terhaciap ilmu dalam

Dalam mencapai proses pembelajaran yang efektlf dalam matakuliah

Peraciilan Agama ini, malia ,.toin diperlukan bahan ajar yang dapat

pcningkatan kualitas belajar mahasisrva, juga dalam hal ini sangat penting

pemilihan model pembelajaran yang tepat untuk diterapakan dengan baik

proses belajar mengajar matakuliah ini alian efektif. Penerapan model

yang tepat alcan man'rpu memberikan arahan yang sangat baik bagi



mcogajar karena dosen alian dapat menyusun langkal'r-langkah yang

daiam proses mengajar serta nrahasisrva alian dapat nrcngikuti

uarcri dur kcgiatan pcnrbclajarun ini dcngiur haik. yarrg akarr trtcttrbuat

dapet menycrap ilmu 
. 
dalam mata krrlialr l-lukum Apara I)cradilan

tIE n baik. Sehingga pada akhirn.v'a nrahasisrva yang mcmprogr.im

fctlususan Bagian Hukum Acara Peradilan Agama akan dapat diarahkan

&if b:lajar.

hrkan uraiar, latarbclaliang icrscbut maka'dapat dirumuskan adanya

aka.r d:selcsa:kan dengan kugiatan hibah pcngajaranuesalahan yurg

iA2 ini, vaicni

Ihrang bagaimana Penerapan Modc! Pco,bclajaran Langsung ( Direct

Lon'octisnal Models ) dalam rangka meningkarkan proses belajar-mengajar

Fda mataliuliah Hukum Acara Pciadilan Agarna guna mcningkatkan prcstasi

Hdarmahasiswa-

fhnang faktor pendukung dalam pcnerapar: Model pembelajaran Langsung

I Dircct Instructional Modcls ) pada matatiuliah I lukun'r Acara Pcradilan

{grma guna meningkatkan prcstasi bclajar mahasisu.a





 



'---'*44 -

peran aktifpara pilak yang terlibat scbagai pelaksanaanya, yakni pengajarn

i pdidik dan mahasisrva sebagai pcserta didik, scria tcnaga administrasi di

pcndidikan tinggi tcmcbut. Proscs bclajar mcngajar dalanl sctiap

urerupakan scbuah aktivitas dari proses penyelenggaraan pendidikan tinggi

tcmpat bcri ntcralisi nya pcn gaj arldoscn, nrahasiswa dan kuriku I unl.

il&asiswa adalah calcn sarjana yang l:arus mcnyclcsaikan tahap pcrkuliahan

htxn g,alitu tertentu dcngan bcban SKS tcrtentu pula. Dalam kedudukannya

fu iru adalah pcrscna didik scdangkan doscn adalah tcnaga pcndidiknya Doscn

- Ea pcndidik paCa pcrguruan tinggi diangkat dcngan tugas utama rncngaJar'

q n€as lainnya.

gdain mahasisrva dan dopen maka bagian lain Calam pendidikan tinggi adalah

"lm sarana pcnou(ung lainnya dalam proscs bclajar-mengajar tcrscbut. Fasilitas

:sllrt pendukung itu dapat berupa kurikulum perkuiiahan. ruang kuliah'

igrrrr, i:engkel k:rja, .1rang pral:tikum dan n:edia-media pendidikan lainnya-

faiga bagian dari pendidikan tinggi itu yang terdiri mahaissl'ra, dosen dan

Fendudungnya adalah kctiga bagian yang saling terganhmg dan mempenganrhi

tain dalam menciptakan proses baiajar-mengajar yang berhasil.

hdidikan ringgi di indonesia dapat disciengarakan oleh satuuul pendidikan

&clola oleh pcmcnntah dalam hai ini Departcmen Pendidikan Nasional dan

grda diselengaralian oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyafakat.

Sccam opcr:rsional pendidikan tinggi di lndoncsia dilaksanakan atxs dasar

yang discsrtaikan dengan1'ang disusun oieh rnasing-masing perguruaur tinggi



arahan pcmcrintah aLau Mcnteri Pendidikan, dan disc'suaikan pula dcngan sasaran
:

program studi. Program studi mcrupakan pcdonran pcnyclcngaraan pcndidikan

akadcnrik dan atau prol'cssional yang didasarka pudu kurikulurn scrta ditu-iukarr ugur

maJrasiswa dapat mcnguasai ilmu pengctaluan, l:ctcranrpilan dan sikap yang scsuai

dcngan sasaran kurikulum. I

Dalam melalisanakan keg;at:--r atau alitivitas bclajar-nrcngajar pada pcndidikan

tinggi atau perguruan tinggi dipcrlukar. pula manajcmen untull mclalisanakan proses

pembelajar&-l tersebut dalam sctiap matakuliah yang tcntunya discsuaikan dcngan

alokasi waktu yang diberikan pada setiap mata kuliah dan discsuaikan pula dcngarr

sl$uan yang ingin dicapai yang biasanya tertuang daiam rumusai tujuan intruksionai

pada mata kuliah yartg bcrsangkunn.

lv{an aj en. en dalam rre l aksa na kan pen.J ^C i kan'., r r g c i b iaqanya d i paka i t nan aj emcn

untuk kepentingan kelas atau mSnajcmcn kel:rs ya:ng bcrusaha menyatukan suinbcr-

anmber pendidikan untuk kepentingan ploscs bclajar-mcngajar di keias. SumL'cr-sumber

pcndidikan itu terdiri dari Doscn sclaliu tcnaga pendidik, mahasisrva setaku pescrta

didik,, matode pembelajaran, tnedia yang digunalian, Iingkungan bclajar, sarana dan

pclsarana yang mendukung ter.nasuk teknologi pendidikan.

Kesatuan dari scmua sumbcr pcndidikan itu akan dapat menciptaliarl proscs

belajarmengajar yang baik. Proses Belajar-mengaja; (PIJM) yang baik akan trranlpu

mcnrbantu mahasisrva untul: dapat menguasai ilmu pcngctahuan yang mereka pcl:rjari

dan pada akhirnya alian ntcngahasilkan lulusan yang bcrkualitas.

I Paulina Panncn,200 l, Iendidikan Scbagai Sistcnr, Pusat Antar Urrivcrsitas untuk Pcningkatan

dan Pcngembangan Aktivitas lnstruksiona! Universitas Tcrbulia (Pr\UPPAI-U'l')



Pelalisanaan pendidikan tinggi dengan menggunalian manajcmen kelas nraka

dipertukan pcrangkat pcndudukung yakni :

a' GBBP ( Garis-Garis Bcsar Pcrkulia.hal ) ctan SAP (situan Acara l)cnrbcla.jaran)

b' Kchadiaran doscn salaliu p.raiaivpcngajar cl;rn n:ahasir*, ,"loku pescrta didik.

c' Buku-buku litcratur yang scsuai dan mcndukung bidang ilmu yang bcrsanglcrrtan.

d. Sumber bahan ajar lainnya

e- Modcl pembelajaran yang batik sebagai bagian dari srrategi pcmberajaran.

f' Kegiatan-kegiatan matiasiswa di luar ruang pcrkuliahan sebagai bagian kcgiatan

untuli menambah kennampuan mahasisu,a dalam mcnycrap itmu pengatahun yang.

dipelajarinya.

E. Penilaian

selain iru dalam pendidikan tinggi para pengajar atau dosen dalam melaksanal:an

kegiatan belajar-lr,errgajar dituntui: pelaksanaan rugas yang akuntabilitas atau didasari

rasa bertanggungJawab pe,didikan yang aliunrabcr adarah pcndidikan yang : 
:

o Ttrjuannya jeias dan dapat dijabarkan ciaram bebcrapa tujuan khusus

t Kegiatanya dapat diawasi dan mengarah kepada pencapaian tujuan

o Hasilnya cfcktif

Prases pencapaian etisien dengan didasari su*bcr-surnbcr yang rersecria

Ada mekanisme umpan balik untuk menycmpurnakan pslaksanaan pendiclikan.2

2 M' Tainududin dan susy Puspita Sari: 200 1., Strarcgi pcningkatan xruli,* pcndidikan Tinggi,Pusat Anatar univcrsir"lyruk t'cngcmb-gon ,rk,iuira, t,isrrursio'nai Univcnitas Tcrbuka, Dirjcn DikriDepartemen Pend id ikan Nasional, :ikar,-a. d..t. I, H t r. I Z

t0



B . Tinjauan Umum Mata Kuliah Hukum Acara Pcratlilan Agama

Mata kuliafi l-lukum Acara Pcradilan Agantit scbagai mata kuliah progrant

kckhususantcpatnyanratakuliahrvaiibprogranlkckl:trsttsltnlV"'xL'''lhiclangitnru

hukum acara. Mata kuliah tcrsebut dalam kurikulum scbclumnyatcmtasuli scbagai mata

kuliah pcndaiaman pilitra,r, artinya scbagai nrata kuliah yang bcrlujuan n:cngarahkeut

dan mcmbimbing mahasisrva untuk mcndalami suatu bidan; ilmu yakni iln:u bcracara

di pcngadilan, tctapi dalam kurikulum scbclunrnl'a nlata kulial: tcrscbut hanl'alah

scbagai mata kulialr pilihan, schingga dapat Saja rnalrasisrva untuk tidak nrcmilih rnata

kuliah itu.

Tetapi dalanr pcrkcmbangannya sekarang dalam kurikulum faliultas Hukum

Unlam, mata kuliah Hukun: .Acara Peradilari r\gan:a ditingkatl:an mcniadi muttr Klch

Waj:b urrtuk urogram kckhususan bid:,ng ltmu l-lukum Acara. Pcrlbaha: dcmixian

didasari olcfi pcrkcmbangan ilrnu pcngetahuaq da:r pcrl:cnrbangur sistcln Irukunr di

masyarak-at. Dalam menyikapi perkembangan dcvrasa ini maka pcrlu ntaltasisrva dibcri

ilmu-iimu hukum yang bcrtu.luan untuli Penujumun terhadap bidang tcncntu untuli

mcnyclaraskan dcngan perkcmburgan kchidupm dan dunia kcrja di masyaraliat- Cun:t

membekali mahasisrva dcngan keahlian tcrutama kcahlian bcracara perdata di

Pcngadilan Agama.

Adapun ruang iingkup dar! n:ata kuiiah l-lukunr Acara Pcrdata mcliputi matcri

tentang Pcradilan Agama dalam sistem hukun ittdoncsia, tentang hukum acara di

iingkungan pcradilan agama yung mcliputi matcri tcntang kcrvcnangan Peradilan

Aga:na, I{u}ium Acara yarg bcrla}iu di lingkunllan I'cradilan Agama. Tcniartg tahapan

ll



beracara pcrdata di muka pengadilan dalam lingkungan pcradilan Agama clan ditanrbah

materi-materi lainnya tentang aktivitas atau kegiatan pcnyclcsai ini suatu pcrkara

sarnapai ke tahap, pelaksanaan, putusan atau ckscknsi scrta.n:cngenai bagaimana proscs

penyitaan dalam pclalisanaan pcnyclcsaian pcrkara pcrdata di lingkqngan pcradilan

Agama

Matcri mengcnai hukum acara di lingkumgan pcraclilan agama n:crupakan

materi pendalam bidang hukum acara tepatnya bidang ilnru hukum acara pcrdata. pada.

mata kuliah I{ukum Acara Peradilan Agama ini lcbih membeirikan pcnajaman

Frngetahuan dan rvawasan serta keahlian beracara perdara kcpada mahasisrva yang

bersifat khusus untuk lingkungan pcraclilan agama. Dalam matcri mata kuliah ini sclain

membcrikan kotrsep-k.:nscp dan pengetahuan seca-ra teoritik mengenai hukum acara di

pcradilan agam4 it'ga .qte:,bcrikan gambaran secara rinci tcntang tahap penyele;ai,rn

slatu perkara perdate di pcngaaitan. Sehingga menlang tepar mataliuliah ini
scbagai mata kuliah kekhususan bidang, huku;n acaia penyajian matcri nrata kuliah
Hukum Acara Pcradilan Agama tidak tcrlcpas oari rnatcri nrar.a k-uliah lain schagai mata

tuliah penunjang yakni mata kulia-h praktek hukum dan mata kuliah l{ul:um Islam.
trGrena basic hukum acara peradilan agama selain dari hukum acara pcrdana umunr juga
didasari olch hukurn acara pcrdata Islam sesuai hukum atau syari'ah Islam Da, tcntunya
oairasiswa diarahkan pula unnrk memakai dasar hukum yang berhubungan dc,gan
nateri mata kuliah tersebut.Yalni Undang-undang da.,-, perat'.[an I:lukum lainnya scpcrti
[IU No 7 Tahun 1989 dan uu No 3 Tahun 2006 tcntang peraditan Agama beserra

[E aturan pelaksananny:r.

12



Mata kulial Hulium Acara Pcradilan

semester dengan alokasi walitu kurang

Agama ini dibcrikan kcpada mahasiswa dalam

lebih cnrpat bulan dcngan jumlah pcrtcmuan

Dan bobct nrata kuliah tcrscbut adatah 2 SKS

yang

antara I4 sampai I5 kali pcrtcnruan.

I (satu) kali scminggu.

Modcl - Modcl Pcmbclajaran

Istilah "Model Pembclajaran" diartikar, scbagai kcrangka konscptual yang

sebagai pcdoman mclakukan kcgiatan. Belajar-mcngajar. Mcnurur Udin S

"a bahrva "Model Pembelajaran" adalal kcrangka konscptual yang melul<iskan

yang sistcmatis dalam nlcngorganisasikan pcngalaman bclajar untuk n':cncapai

bela.iar tertentu, dan berfungsi scbagai pcdoman bagi para perancanq pembelajaran

Para pengajar dalanr merencanakan dan melaksanalcan aktivitas pembelajaran.l Jadi

i oembelajaran atau model proscs balajar-mcngajar ini mcrupalcan hal ymg pcnting

mclaksanaltan proses atau aktivitas bclajar-mcngajar karena mcnurut bcbcrapa pakar

ika'I bahwa model pembelajaran itu rrrerupakur jantungnya dari strategi mengajar,

karerta itu dalam proses belajar mengajar di perguruan tirrggi olch closen sangat

modcl pembelajaran yang baik guna mcningkatkan kuaiitas proses pcmbelajaran

Udin S winataputra dari mcnutip bukunya Jo1'cc, B dan weil, M yang bcrjudul

Of Tcaching: 1986, bahua model pcmbelajaran atau modcl of teaching digunakan

mcnunjuklian sosok utuh konscptual dari aktivitas pembclajaran

t Udin S WinatapuE":2O01, Model-Modcl Pcmbclajaran Yang lnovatif, pusar Anatar Universitas Untuk
tan dan Pcngcmbangan Aktivius Instruksional Univcrsitas Terbuka Dirjcn DikTi pcndidikan
(PAU-PPAI-UT), Jakarta, Cct. l, hlnr.i
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secara keihnuan dapat ditcrima dan secara operasional dapat dilaliukan. Oleh karcna itu

dalam model pembelajaran selalu terdapat rujuan dan asumsi, sintakmatik, sistcm

social, sistcm pcndukung, dan dampak intruksional scrta pcnggiringnya.a

' 
Dalam setiap proscs pembelajaran terhadap suatu mata kuliah tcrtentu dituntut

pengajar atau dosennya menyusun a[au mcnrnuskan tujuan intnr]csional atau tujuan

pembelajaran itu, maka dosen perlu mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang

diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa parta akhir pcrkuliahan atau pembelajaran itu.

Tujuan terscbut scyogyanya dijclaskan kepada mahasiswa berikut relevansinya dengan

kebutuhan dari bcrbagai dunia kerja yang mungkin menjadi pekerjaan mereka nanti.

Dalam menyajikan perk-uliahan dosen hams benar-benar dapat meyusun bahan ajar

dcngan baik dan sesuai dengan bidang itmu yang diberikan kepada mahasiswa.

Disamping itu pcrlu pula, rncngcniUar.gkan ccntoL-contoh dru; latihan Pe:lerafan' konsep

pinsip dan prose<iur yang ada dalam bahan ajar tersebut lebih mantap apabila disajikan

o;eh dosen yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang kerja yang scsuai

dcngan bidang ilmu terscbut. .

Sebagai keranglia konseptual maka model pembelajaran ini sangat erat

Laitannya dengan baharr ajar yang .ligunalian dilam sebuah mata kuliah. Bahan ajar itu

dapat berupa buku ajar yang.disusun sedemikian untuli menjadi bahan ajar yang

sederhana tetapi mengandung arahzrn yang baik kepada mahasiswa untuk dapat lebih

mengctahui dan memahami materi perkuliahan. Bahan ajar yang baik dan sesuai dcngan

L

i
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model pembelajaran yang diterapkan dosen dalam scbuah n]ata kuliah akan

mcningkatkan efcktivitas pcrkuliahan pada mata kuliah tersebut.

D. Uraian singkat tcntang lVlodcl Pcnrbclajararr lingsung ( Dircct Intructitlnal

Model pembclajaran mcnurut para ahli di dunia pcndidikan diartikan scbagai

kerangka konseptual yang dijadikan pedoman untuk nrclakukae kcgiatan balajar

mengajar. Dimana dalam kerangka konseptual terscbut disusun secara sistcmatis cara

dan bentuk penyajian matci scrta dirunruskan tujuan pcmbclajaran yang ingin dicapai.

Pada suatu proses bclajar mangajar pada umulnnya pcnerapan modcl

pembelajarai tcrtsntu dituj'.rl:a,r untul: peningkatan kualitas proses itu scndiri dan

ditujukan pula untuk pencapaian tujuan pcmbclajaran sccara cepat dan cfcktif guna

mcningkatkan hasil bclajar bagi pcscrta didik-

Dalam suatu model pcmbclajaran ( :nodcls of tcaching) mcnuniul:kan sttatu

korsep unrS dari suan! aktivitas pembeiajaran yang sccara keilmuan dapat diterima dan

diopcrasionalkan. Model perrrbelajaran tcrdiri dari bcntuk aktivitas, tujuan serta system

pendukung.

Adapun salah satu model pcmbclajaran dalarn dunia penidil:an kita adrlah

Model Pembelajaran Langsung ( Dircct lntructional Modcls ) adalah rnodcl

pcmbclajaran yang digunakan untu.l mcndcskripsikarr pcmbctajaran yang digunalia:r

oleh pengajar dalam rangka mentremrisikan ( nrcnyalurkan atsu ntembagiken)

informasi secara langsung kepada peserta ajar I nrahasiswa. Dalam model ini alian

disusun waktu bclajar. tujuan-tujuan pcmbclajaran. diupayakan pcncapaian tujuan itu

j

t

r
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sccara efieisen. Model pembclajaran langsung ini sangat cocok untuk pelajaran yang

menuntut keicrampilan tcrtentu dalam bidang ilmu yang disampaikan pcngajar' s

Mo<Jcl pcnrbclajaran latrgsung ini adalah stratcgi Jicnrbctajaran yunS' $crpusat

pada guru dcngan pcnjelasannya yang.kcmudial clikombinasikan dcrlgan latihan dan

.l

umpan balik, cengan tujuan untuk merlgajarkan kctcrampilan tertentu' Bcrpusat pada

gunr/pengajar berarti pengajar bcrtanggungjawab untuk mengidentifikasi tuJuan

lrmbclajaran, dan kemudian berperan aktif dalam menjelaskan materi dan

mcngarahakan pcscrta ajar kcpad" k.t".ri',pilan tcrtcntu' Selanjutnya siswa atau

a\

pescrta didilJ mahasis..rra dibcrikan kescmpatan untuk menerapkan konsep

pengetahuarmya yang telah dipcrolehnya atau kctcrampilannya dalam pclajaran

tcrsebut, dan pengajar membcrikan umPan balik. Proses pembelajaran berlangsung

di dalam kegiatan belajar mcngajar yang terstrul"tur dcngan baik ' pumbclajaran

langsung mempuryai lima l'ase atau langkah. yaitu : (a) Menyampaikan tujuan dan

mempersiapkan sis,*'almahasiswa ; (b) Mcndemonstrasikan pengetahuan atau

ke..erampilan ; ( c ) Mcnrbimbing pclatihan ketcramoilan tertentu I (d) Mengecek

pcmahaman dan membcrikan umpan balik ; (e) Memberikan kesempatan untuk

pelatihan lanjutan <ian pencrapan keterampilan' 
6

Proscs belajar nrengajar( PMB) pada modcl pcmbclajaran langsung dapat

berbentuii ccramah, dcmonstrasi, pelatihan dan praktek langsung atau kerja

kelompck. Duiam mengg,.rnalcan Mocicl Pcmbciajaran l-angsung ini peng,ajar dapat

, *-in$* t995, Education Psycolog;r,Theory and Practicc'( Fourth Dtlition) llccdhan

Hcigts massachusseb : Allyn and Bacon'A'Simon & Schuster Company
o Kardi.S, n{ur,M. ioO t, R.ngrjaran l.angsung,surabaya : University Prcss

+l
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mengakaitkan dengan diskusi kelas dan bclajar sccara kooperatif. Scorang pcngajar

dalam mcnggunalian modcl ini dapat mcmbcrikan mctcri dan disertai pclatihan kcpada

pescrta didiknya akan suatu kctcranrpilan tcrtcntu [crkait:rn piclang yapg tl':rialk'rrtryrt'

Pembclajaran yang koopcratif dapat mendorong mahasis'iva Ontuk aktif melatih

.t
kleterampilannya dr bidang ilmu yang dipclajarinya' Dan dapat dilakukarn pula

diskusi kclas untuli melatih Mahasisrvi bcrpikir sccara aktiI tcrhadap topik yang

scdang dibahas, kcmudian membagi pcscrta didik untuk dikcibmpokkan ctalam

kelompok belajar yang akan m'endorong meroka agar aktif belajar di luar waktu

perkuliahan ( belajar dr n:rnah ). '' t

. Langkah atau sinuks Model pembelajaran Langsung scrta pcran pengajar di

dalamnya clapat dirangkun dalam tabel bcrikut ini :

Fasc

Menyampaikan tujuan
matakuliah dan
mcnyiapkan mahasisrva.

N{endemonstrasikan
pcngetahuan dan

membrikan arahan

keterampilan tertentu

L{crnbimbing Proses
pelatihan

Ivlengecek pemahaman

mahasiswa dan memberikan
umpan balik
Membcrikan kcsemPatan

latihan selanj utnYa dan

peneraPan keteramPilan

mengikuti Pcrkur iahan.

Penfajrr mcn'Jctnonstarikan kutcrartpilan

tcrtcntu yang scsua: denga topik i'ang dib.lhas'

Dan meng*ot rt* mahasiswa r:ntuk latihart

keteramPilan tcrtentu-

Pengajar mcnyusun langkah rrntuk proscs

pclatlfrun dan mcmbcrikan bimbingan latihan

awal.
Mencek lvlahasisrva apakah sudah berhasil 

;

melaliulian tugasnya dcngan baik dalam latihan

keterampi!an
Pengajar mempcrsiapkan kcscnlpatan

melikukan pclatihan lanjutan dcngan pcrhatian

khusus pada nrahasisrva untuk dapat mcncrapkan

keterampilannya pada kcscmpatan dan situsasi

tcrtentu.



;

i,i

PEMI}ELAJAITANI

Patla nratakulialr I Iukunr ncirra l)cradit:rrt Ag;tn:a analrasisrva dih:rrupk:rr

mcmahami (entang hukum acara di Peraditan agama dan dapn't memiliki

iilan dalam beracara di lingliungan Pcradilan Agama. Karcna matakiliah ini

mataliuliah program kekhususan pada bagian FFJrkum Acara yang

matakulialt pcnajaman kcahlian" bcracara di pengadilan- Dalam kaitan

hal tersebut nraka tcam Pcngajar padar mataliuliah ini alian nrcnggunakln

lf,odel Pembelajaran Langsung dalam proses belajar mcngajar ' Dalam hal ini malia

akan digunaiian bentuli Penrbelajaran secara ceramali dari disenai sesekali tanya-jawab

hal ini untuk menyamDaikan tujuan intruksional rlan penyampaian matcri casar dalam

matakuliah ini. Kcmudian alian dilanjutlarr dcngan Pcnggulaan bcntuk pembelajaran

secara Langsung yakni langsung mcndcmontrasikan bagairnana proscs bcracara di

Pengadilan Agama. dalem hal ini dapat dilakukan tcrlcbih dulu oleh dosen pengajar

dan kemu,Jian dapat dilanjutkan dengan membentuk kelompok-kelompok mahasiswa

untuli dilatih kcterampilan bcracara di Pengadilan Agama sesuai tujuan intruksional

matakuliah ini. Setelah bcbcrapaliali latihan kcterampilan mal(a doscn atau pcngajar

akan mengevaluasi bagaimana pemah3man mahasisrva tentang materi yang tclalt

dibcrikaq buik yang tclah disampaikan melalui bcntuli ccramah dan 'fanya jawab

maupun materi pelatihan yang telah dibcikan. Apabila proses ini telah dilakukan

malia selanjutnya team doscn pengajar matakuliah Hulium Acara Peradilan Agama akan

mclakukan arahan kepada mahasisrva untuk dapat mcncrapkan kctcrampilan beracara

BAB III
METODE PENGEMBANGAN
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tersebut baik sccara langsung di pengadilan mclalui nragang atau sccara tidak langsung

melalui matikuliah praktek hukum.

Adapun untuk mcndukung proses bclajar r:tcngajar pada nrulakuliuh ini

maka seiain dipcriukan model pcmbciajaran yang baik y:.urg scciuput rrrurrgkin tidak

membosankan mahasisw4 yakni dcngan mcnerapkan modcl pembalajarn langsung.

Selain itu dalam pcncrapan modcl 
'pcmbclalaran ini agar dapat bcnar-benar'

bermanfaat untuk meningliatkan kcgiatan pcmbclajaran dan prestasi mahasiswa maka

pcrlu dicari factor-faktor pcndukungnya. Dalam hal ini dapat dilihat dari factor proscs

pcmbelajaran itu sendiri apa model yang ditcrapkan sudah scsuai atau tidak, kcrnudian

diliLJt kepada factor pendukung lainnya berupa bahan ajar baik bcrupa diktat auu

br..ku ajr untuli lebih dapat mcmbcrikan gambaran yang jcras dan scCcrirana

schingga muciah dipahami mahasisrva. I'4ak-a dalam hal irri tcam doscn pcngajar

matakuliah Hukum Acara Peradilar, Agama akan men-r,usun bahan ajar bcr.lpa Buiu

Ajar dengan b:rhasa yang sederhana Can mcmbcrikan ga:nbaran sccara jeles

bagarmana tahapan bcracara di lingkungan Peradilan A-garna .

Disamping hal-hal tcrscbut di atas nraka tcanl dosen juga aka:r mclengkapi

proses pcmbelajaran matakuliah ini dcngan nlcnyusun panduan pcmbelajaran yakni

bcrupa SAP ( satuan acara pcrkuliahan ) yang discsuaikan dcngan silabi dan GBPP

yang telah ada, dimana silabi dan GBPP tcrscbut 1,ang tclah discsuaikirn dcngan

perkembangan kebutuhan dunia kcrja dcu,asa ini. Sclain men-,buat SAP nraka juga

akan dibuat Konrak Pcrkuliahan guna mcngarahkan doscn dan nrahasisrva agar

sama-sama bcrusaha mcncapai tujuan intr.:ksional dcngan baik.

.
ll
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BAB IV
STRATEGI PBLAKSANAAN DAN HASIL YANG DICAPAI

I)claksanaan kcgiatan ini diharapkan .akan rncrnbawa danrpak pcrubahan

metode pcmbclajaran yang digunakan. sclama ini. Sciringga ada beberapa hal yang

diperlulcan untuk mendukung rencana kcgiatan ini yaitu pertama-tama memperbaharui

Silabi, GBPP dan membuat Saiuan Acara Perkuhahan (SAP) Mata kuliah Hukum

Acara Peradilan Agama yang sesuai dcngan matcri pcrkuliahar, . Kemudian dibuat

Kontrak pcrkuliahan gurra menegakl:an Cisipiin kelas dalam penyampaian materi dan

pelaksaaaan tugas, kemudian membuat buku ajar sebagai pedoman /panduan bagi

mahasis'rya dan dosen dalam setiap perkuliahan, selanjutnya memperbaiki metode

belaiar mcngajar dengan beberapa variiai metode pembelajaran sehingga tidak

membosankan dan tcrakhir mcnyiapkan bahan-bahan pcngajaran yang akan digunakan

scbagai media pengajaran.

Adapun hasil yang telah oicapai untuk mendukung perbaikan sistem

pembelajaran pada matakuliah Hukum Acara Peradilan Agama ini adalah dengan tclalt

selesainya dibuat Silabi, GtsPP dan SAP yang baru scsuai cicngan bobol mata kuliah

rbanyak 2 sks yang dalam seminggu I kali pertemuan dengan jumlah pertemuan

scbanyak 14 kali perternuan. Selain iru telah pula diterapkan mcdcl pembelajaran

[,angsung atau Dircct Intructional Models ini dalarn pclaksanan pioscs belajar-

mcngajar mata kuliah Ilulium Acara Peradilan Agama yang dapat mcmbantu

Mahasiswa untuli dapat lebih memehami bagaimana proses bcracara perdata d:

l

{
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Pcradilan Agama sebagaimana sasaran ailhir yang

Kcmudian dcngan sclcsainya dibuat buku ajar dari

ilan Agama ini yang terdiri dari cmpat ( 4 ) bab'

olch mata

mata kfiiah I lukunr Acara

yang pada sctiaP bab tcrciiri

tcrakhir Iatihan soal bagi
pendahuluan, pcnyajian m-tcri , ringkasan dan

'i:)

mahasiswa dilam mcmahamiuntuli mcngetahui scjauhmana kcmampuan

yang tclah diberikan.

Untuk bab pcrtama membahas tcntang kckuasaan lichakinran di Indonesia'

bab ini menguraikan rentang bagaimana Pcraditan Agama dalanr sistcm

aa.r ksku:saa,n l:chakiinan d; Iiuput,lii. tn'Joncsir ini. bab keciua nrerrbahas

i Pengertial dan sejararh pcratlilan Agama dilndoncsia' bab kctiga mcrtgura:kan

kcwcnanganPeradilanAgamadarikcrvenanganyangdulubcrcasarkunUU

7 ',tahun 1989 hingga rrlcn$uraikan keu'enangannya sekarang yang tclah

denganadanyaUU}Iomor3Tahun2006'babkeempat(4)ncnrbahss

hukum acara di Peradilan Aganra yakni n'rcnguraikan bagaimana tuhapan

di Pcradilan agama sejak membuat gugatan, nlcndaftarkannya di kepanitacraan

ila,r ,\garrra hingga sampai pada tahap f.utusan. Juga diuraikan pula tcntang

upaya mclarvan putusan tcrscbut dan bagaimana pclalisanaan putusan

ilan agama

rl
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Adapun keberadaan buiiu ajar dalam

ini dzrpat kita lihat dari pendapar 45 orang

dibawah ini .

matakuliah l-lukun: Ac:ra pcradil:.rn Aganra

mahasiswa, yang tergambar dalam tabel

'l'abcl 
.1.

Adanya Buliu Ajar Mata .daram.matakuriah hukum acara peradiran agamadalam Proses Bclajar Mcngajar:-*'* 
,,L

Cukup dipcrluEin

Kurang aipcrtukan-.---.-

Tidak diperlukan

Kemudian scterah kita adatan euisioncr kepacia 45 nrahasis\\,a yang mengikuti
an mahkuliair Hulium Acara peradiran Agarna, maka dapat dirihat oendapat

Tabcl .2
Keberadaan Buku Aiar

Kurang mernUa"f

Toral 5

0

;

Sangat dircrilG

Sangat memUantu Uetafr

Cukup membffi
6

1
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.t

Dcngan pcrbail:an siste.m dan nretode pengajarar, yang dilakulian tciah

meningkatkan partisipasi dan minat belajar mahasisrva pada saat pcrkuliahan

dilangsungkar, dengan adanya bcbcrapa pcrlariyaan dari nrairasiiva ppda saat nrateri

diberikan dan juga pada saat diskusi 'diadalian banyak nrai:asisrva yang akrif sclama

diskusi bcrlangsung. Apalagi ketika dilaliukan den:ontrasi langsung olch mahaisswa
:.

dcngan Jibimbing dosen pengajar mcngcnai bagaimana proscs bcracara dan proses

lrclaksanaan sidang di Pcngadilan Agama. nhmpakn-va mahasisu,a sargat antusias

melakulian dcmontrasi atau peragaan kegiatan tcrsibut.

Adapun bcrdasarkan dari angkct yang discbarkan pada mahasiswa y-;
mengambil mat'a kuliah Hukum Acara Pcraditan Ag;.rna tcntang merodc pcnyarnpaian

nate''i Tang disukai mahasiswa aCalah seha.gair:rena reriihat dalam tabel di oawal ini .

Tabcl 3
Sisterr dan Mctode yang.digunalian dalanr nrara kuliah Hukum Acara l)craclilan

Agama

Sangat baili,/ sangat mcnar*

Baik/Menarik

Cuicup Urik r'c"kup -""ank

Kurang baik / kurang menarif

45

.

C.

D
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B

C

Tanya Jawab

Ceramah dan Diskusi

Ceramah dan pembcrian contoh praliteknya

D

E

F

Metode na]<an dosen dalam men ar, lcbih disukai mahasiswa adalah

Diskusidan Tanya jawab

Ceramah dan Tanya jawab

Tabel 5
Pembcrian :ontoh-contoh praktek beracara di pengadilan secara langsung dala'r,

perkuliahan

Sangat diperlnkan

Kurang Cipcrlukan

Tidak diperlukan

Sehingga dengan kegiatan yang dilaksanalian tcrcapai pcrtcmuan perkuliahan

sebanyak 14 kali pe(emtran, sesuai dengan ta-rget nrinimal 13 kali pertemuan dan

kehadiran maltasiswa rata rata 90 % schingga t:dak ada satupun mahasisrva yang tidak

t:

i
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diperkenankan ikut ujian alihir. dan suasana pcrkuriahan rncnjadi nrcnarik , tidak
monoton dan meningkatkan partisipasi mahasisrva aaram prosc.s bcta.jar menga.iar. tugas
mahasiswa tcrlaksana dengan baik' schingga mcnghasirkan krraritas cra, kuantitas nirai
tclulusan yang diharapkan dari mahasisrva dari mata kulialr HaIi Kekayaan Intclektual .
rhri semua hasil yang telah dicapai , i'ang terpenting hasil berajarmrahasiswa yang terah
rcrcapai sesuai dengan standrat yang ingin dicapai n:inimar IpK Keras 3.00, adapun
hsil akhir / nilai akhir mahasiswa dcngan nilai INK Kcras 3.66. tcnrunyir ini merupakan
hsi! yang cliharapkan. ( Terlampir)

r'
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_

RINCIAN I I

N1-^., l% | KELULUSAN
NILAI

-_lP_
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B+ 75 -79 4.0 76))
B 70-74 2( 774 8 100 o,Q+ 65-6e 0 0,00

3.0 12
c

D+
D

TIDAK LUI IIS
2.5ou-e4 o 0.0c tl

55-59 2.0 00 0.00 i't
50-54 0 0.00

r5 1.5 0
E 0-49 u I %_ 1.0 00 0.00

TC T.qr- 0 045 100 trKetas
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BAB V
KEI}ERLANJUTAN

Untuk kcgiatan sclanjutnya sctclah hasil tcucing'gr:rncl tcrcapai nraka a1<un

dilalisanakan Iangkah penycmpunaan dalam menciptakan sistem mctodc

:lajaran yaitu dengan meninjau kembali 'silabi, 
GBpp, SAp dan Buku Ajar serta

pcngajaran yang digunalcan tcrhadap sctiap pcrkembangan yang tcrjadi dalam

Hukum Acara di pengadilan Agama.

Dan ini alian mcnjadi tugas utama dosln pengasuh matakuliah Hukum Acara

Agama untuk mengkaji ulang setiap talrun terhadap bahan per:gajaran yang

ada- Dengan mengadakan Evaluasi dan Rekonstnrhsi silabi, GBpp , SAp dan

Ajar, sehingga materi perkuliahan yang disampaikan jangan sampai bcrsifat statis

tidak sesuai lagi ciengan bobot mata kuliah, Tujuan scna perkembangan di bidang

acara perdata di Pengadilan Agan:4 yangmana sckarang ini disesuaikan delrgan

bangan terbaru dalarn hal kervenangan absolut peradilan Agama yang

iskan Calam ketentuan UU Nomor 3 i ahun 2006.
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mahasiswa dapat mcndemontrasikan di dcpan kelas bagaimana proses petaksanaan

pcrsidangan'pcrkara rertcntu di pengadilan Agama.

-.d

;
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Ilulan kc-

PEITSIN PAN MNTERI
Bahan-bahan pcrku I iarhanlEukf
ajarldiktat kuliah/hand our) arau

ktikum (;retuniuk oraktikum
Bahan-bahan mcngajar/prakti kum
(transparansi/l.CD projcctor, lascr
pointcr. dll) atuu al;rt pcruga

PELAKSANAAN METODA

PERKULIAHAN/PRA KTI K UM
Pelaksanaan ku I iah/praktikum
sesuai SAP dan metoda yang
diusulkan.

PELAPORAN

@kucsioner
Penyusunan konsep lapora,r
scsuai indikator keberhasilan

Semina:' (tingkat

JADUAL PELAKSANAAN

sunan SAP
Penyusunan Metoda pengaj aran

diusulkan.

2. Wawancara./k ucsioncr tcrhada p
tanggapan metoda yang diusulkan
kepada mahasiswa peserta mata
kuliah.

Pcrbaikan La
Pcnggandaan dan p?n),crallan kc
PS dan Tim Pen la

I

I
I



PERKIRAAN BIAYA

Iio. Rincian-6

fl-i:',"4?lf^iitil ?;:l ffi ffi T#,iil iros 
ra m pc n i n g k a ra n E n s i c n s i

:ffiJ,,:K:ffr11*lida lah scbcsa r Rp- 2 0. oo0- 000. 00; dcosan perincian pcr

Tabcl l. pcrincian 
Biaya

Jumlah
r00 20.000

I



DAFTAR PUSTAKA

-S.,Nur,M.2001, pengajaran Langsung, Suarabaya : Univcrsity'rcss

u{]n dan Susy puspitasari , 2OOl,
Tinggi, Pusat Anatar Univcrsitas
Tert'uka ( P.4L I-ITPAI-UT ) Jakarra,

yah rian Atiek winani . 2006, pengembongarr rt{odet pentbclajaran
Kontruktivbme Dalam upaya Meningkirka:r iuoliras pambclajarort Kimio
Mru Negeri Baytlariasin,Laporatr penarition rliba,ft Berstit,g, r-cn:LitUnivcrsitas lambungMangkurat

E-R- I995, Educationar psychorogt, frr"oq, and practice, ( Fourtrr Editiort )Needham Hcigrs Massachus.tty AItyn oni bo.on,.q.Simon ct: Schusrcr
Company.

winaraputra, 2ool, Model-Model pcmbclajaran yang lnovatif. pAu-lrp.Al-ur.
Jakarta, Cet. .I

Panncn, 2001, pendidikon
Pcniirgkatan Pengem bangan
PPAI tJT) : Jakarta, cet. I

Stratcgi l)cningkatar: Kualitas lrcndidikan
untuk ircngcnrbangan Akt!vita.s Univcrsitas
Cct. I

Sebagai Sistem, Pus:rt Antar Univcrsitas untuk
aktivita: lrrtruksionai Univcrsitas l-erbuka ( I.,AU_

I

I


