INSTRUMEN WAWANCARA
A. Ketua /Rektor Lembaga KLIK
1. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga KLIK?
2. Apa visi, misi dan tujuan dari berdirinya lembaga KLIK?
3. Apa tantangan terberat yang dihadapi lembaga KLIK saat ini?
4. Bagaimana solusi yang ditawarkan dalam menjawab tantangan tersebut?
5. Apa saja kelebihan yang dimiliki lembaga KLIK?
6. Apa saja program yang ada di lembaga KLIK ini?
7. Apakah ada bentuk-bentuk pendampingan lembaga bagi mahasiswa yang
belum menikah?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan lembaga dalam menumbuhkan kesiapan
menikah bagi mahasiswa?
9. Sejauh ini sudah adakah mahasiswa yang menikah setelah mengikuti
program pendidikan pra nikah di lembaga ini?
10. Apakah ada bentuk-bentuk pendampingan lembaga bagi mahasiswa yang
sudah menikah? Seperti apa bentuk pendampingan tersebut?
11. Sejauh mana keterlibatan lembaga terhadap pendampingan tersebut?
12. Apakah bentuk pendampingan tersebut dikhususkan bagi alumni saja?
13. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan pra nikah
di lembaga KLIK ini?
14. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam menyelesaikan kendala tersebut?
B. Pengurus Lembaga KLIK
1. Apa saja program yang ada di lembaga KLIK?

2. Apa saja materi kurikulum pendidikan pra nikah di lembaga ini?
3. Bagaimana perencanaan kurikulum pendidikan pra nikah tersebut?
4. Bagaimana pelaksanaan perkuliahan pra nikah di lembaga KLIK?
5. Bagaimana bentuk evaluasi dari pelaksanaan pendidikan tersebut?
6. Apakah ada kajian ilmu keislaman lainnya selain pendidikan pra nikah?
7. Apakah ada kriteria atau persyaratan khusus untuk dapat mengikuti
perkuliahan di lembaga KLIK ini?
8. Mengapa remaja saat ini perlu mengikuti perkuliahan pra nikah ini?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan lembaga dalam menumbuhkan kesiapan
menikah bagi mahasiswa?
10. Apakah ada bentuk-bentuk pendampingan lembaga bagi mahasiswa yang
belum menikah? Seperti apa bentuk pendampingan tersebut?
11. Bagaimana konsep dalam menyiapkan pernikahan dan membangun
keluarga sakinah?
12. Bagaimana upaya lembaga KLIK dalam membangun keluarga sakinah?
13. Bagaimana komunikasi antara lembaga KLIK dan alumni dalam
membangun keluarga sakinah?
14. Apakah ada bentuk-bentuk pendampingan lembaga bagi mahasiswa yang
sudah menikah? Seperti apa bentuk pendampingan tersebut?
15. Apakah bentuk pendampingan tersebut dikhususkan bagi alumni saja?
16. Apa saja kiat-kiat dari lembaga untuk membentuk keluarga sakinah?
17. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan pra nikah
di lembaga KLIK ini?

18. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam menyelesaikan kendala tersebut?
C. Dosen Pengajar di Lembaga KLIK
1. Bagaimana pelaksanaan kuliah pra nikah di lembaga ini?
2. Apa saja materi yang diajarkan di dalam perkuliahan?
3. Metode pembelajaran apa yang diterapkan dalam perkuliahan?
4. Bagaimana evaluasi pembelajarannya?
5. Apa yang menjadi indikator mahasiswa menguasai materi yang diajarkan?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang adanya program pendidikan pra
nikah di lembaga ini?
7. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kuliah pra nikah?
8. Bagaimana solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan kendala tersebut?
9. Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi urgensi perlunya mempelajari
pendidikan pra nikah?
10. Bagaiama kiat-kiat dalam menumbuhkan kesiapan menikah?
11. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut anda?
12. Apa saja kendala yang sering muncul dalam membangun keluarga
sakinah?
13. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam menyelesaikan kendala tersebut?
D. Mahasiswa (Peserta) di Lembaga KLIK
1. Apa yang menjadi motivasi terbesar saudara mengikuti pendidikan di
lembaga ini?
2. Apa yang dimaksud pendidikan pra nikah?
3. Menurut saudara, pentingkah mempelajari pendidikan pra nikah?

4. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pendidikan pra nikah di lembaga
KLIK?
5. Bagaimana komunikasi saudara dengan pihak lembaga mengenai
pendidikan pra nikah?
6. Menurut saudara, persiapan apa saja yang diperlukan sebelum menikah?
7. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah?
8. Bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah tersebut?
9. Apa manfaat yang saudara dapatkan setelah mngikuti perkuliahan pra
nikah di lembaga ini?
10. Setelah mengikuti perkuliahan ini, apakah saudara memiliki kemantapan
hati dan kesiapan untuk menikah?
11. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti perkuliahan di lembaga KLIK
ini?
E. Alumni Lembaga KLIK
1. Apa manfaat yang anda dapatkan dari lembaga KLIK?
2. Bagaimana tanggapan saudara tentang program pendidikan pra nikah di
lembaga KLIK?
3. Setelah mengikuti program KLIK, apakah saudara memiliki kemantapan
dan kesiapan untuk menikah?
4. Apa saja persiapan yang harus dimiliki ketika kita memutuskan hendak
menikah?
5. Apa yang dimaksud keluarga sakinah?
6. Menurut saudara, kriteria keluarga sakinah itu seperti apa?

7. Bagaimana dampak setelah mengikuti program pendidikan pra nikah
dalam membangun kesiapan menikah dan membangun keluarga sakinah?
8. Apakah pendidikan yang saudara dapatkan di lembaga KLIK tersebut
saudara terapkan di dalam keluarga?
9. Ketika dalam rumah tangga yang saudara bina menemui sebuah
permasalahan, apakah saudara mengkonsultasikan permasalahan tersebut
ke konselor yang ada di lemabaga KLIK untuk menemukan solusinya?

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA
Kode
Nama Informan
Tanggal/Waktu
Disusun Jam
Tempat Wawancara

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

: 01/W/08-V/2018
: Latifa Nur Farida (Mahasiswi KLIK)
: 08 Mei 2018/pukul 13.30-14.10 WIB
: 09 Mei 2018/pukul 19.00-20.45 WIB
: Ruang tamu di rumah narasumber

Materi
Apa yang menjadi motivasi mengikuti pendidikan pra nikah di
lembaga KLIK?
Awalnya dahulu ada kakak kelas yang mengikuti kuliah di
lembaga KLIK ini, lalu saya diajak mengikuti kegiatan seminar.
Setalah dari sana, saya merasa saya harus ikut kuliah ini nih,
supaya bisa mempelajari tentang pernikahan. Jadi dari motivasi
tersebutlah saya bismillah ikut aja gitu.
Apa yang dimaksud dengan pendidikan pra nikah? Dan
pentingkah pra nikah dipelajari?
Pendidikan pra nikah itu ilmu yang harus kita ketahui seputar
pernikahan, misalnya bagaimana tahap-tahap yang sebenarnya
yang harus kita lalui ketika kita hendak menikah, bagaimana cara
kita mempersiapkan diri, bagaimana cara membina keluarga, dan
sebagainya. Jadi menurut saya, sebagai seorang perempuan
muslim kita perlu mempelajari ini.
Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan pendidikan pra
nikah di lembaga KLIK ini?
Proses pelaksanaan perkuliahannya seperti kuliah begitu,
dosen/pematerinya berbeda-beda setiap temanya, masuknya jam
dua siang, kadang molor habis ashar sampai magrib baru selesai,
ustadz/uztadzah memberikan materi setelah itu tanya jawab,
sharing, hampir seperti waktu kuliah gitu.
Persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum menikah?
Ada banyak sekali mbak, yang pertama memang kita harus tahu
ilmunya maksud saya tentang pernikahan. Ternyata banyak hal
yang harus dipersiapkan mulai kesiapan batin, mental, keluarga
semuanya harus benar-benar dipikir secara matang.
Menurut anda apa yang dimaksud keluarga sakinah?
Keluarga sakinah, keluarga bahagia, ya. Keluarga yang saling
mendukung satu sama lainnya. Gitu mugkin, mbak.
Bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah tersebut?
Pertama-tama belajar dulu ilmunya, kemudian kalo sudah
mendapatkan bekal ilmu nanti pas sudah menikah kita bisa
berpedoman sama ilmu tadi, memang sih ilmu atau teori tuh
kadang ndak sesuai dengan kenyataan, tapi setidaknya kita sudah
memiliki bekal.

Lanjutan…
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Manfaat apa yang anda dapatkan setelah mengikuti perkuliahan
pra nikah di lembaga KLIK?
Saya merasa lembaga seperti KLIK ini memang perlu dihadirkan
ditengah-tengah kondisi masyarakat kita saat ini, dimana
pergaulan remaja sudah terlalu bebas, banyak yang menikah
karena kecelakaan, dan sebagainya. Saya beruntung karena bisa
belajar di sini, selama ini yang saya tahu jika mau menikah ya
menikah saja, tetapi ternyata banyak hal yang harus saya
persiapkan sebelum menikah.
Setelah mengikuti perkuliahan ini apakah anda memiliki
kemantapan hati dan kesiapan untuk menikah?
Alhamdulillah… meskipun belum sepenuhnya tetapi setidaknya
sudah punya gambaran lah nanti kalau menikah. Ya harus siap..
Bagaimana kesan anda setelah mengikuti perkuliahan di lembaga
KLIK ini?
Saya merasakan banyak manfaat yang didapat dari sini, jadi
membuka wawasan saya, apalagi awalnya saya tidak terlalu
paham tentang pernikahan. Ternyata setelah belajar disini
pernikahan itu kompleks sekali, alhamdulillahnya para ustadzustadzahnya memang membidangi ya, jadi belajarnya ndak
membosankan. Selain belajar disini juga jadi tambah saudara,
tambah ukhuwahnya..

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA
Kode
Nama Informan
Tanggal/Waktu
Disusun Jam
Tempat Wawancara

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

: 02/W/14-V/2018
: Zulfa Aziza Rahma (Mahasiswi KLIK)
: 14 Mei 2018/pukul 13.40-14.25 WIB
: 14 Mei 2018/pukul 19.30-20.45 WIB
: Serambi Masjid MI Pelangi Alam

Materi
Apa yang menjadi motivasi mengikuti pendidikan pra nikah di
lembaga KLIK?
Motivasi saya mengikuti perkuliahan pra nikah ini yang jelas
adalah untuk mempersiapkan pernikahan, mbak. Bukankah kita
perlu mempersiapkan diri, jadi sebelum mengikuti perkuliahan ini
awalnya saya tidak mengetahui ilmu tentang pernikahan, setalah
mengikuti perkuliahan KLIK saya jadi mengerti ternyata untuk
memasuki dunia pernikahan itu bukan sesuatu hal yang hanya
sedekar menikah saja, ternyata ada ilmu-ilmu dan pengetahuan
yang harus kita pelajari dan kita pahami dahulu. Menikah itu
bukan sekedar saya suka kamu, keluarga setuju lalu kita menikah.
Tetapi, ada tujuan yang harus kita tempuh agar menikah yang
dimana itu juga adalah ibadah itu bisa kita jalani sesuai dengan
tuntunan Islam.
Apa yang dimaksud dengan pendidikan pra nikah? Dan
pentingkah pra nikah dipelajari?
Pra artinya sebelum, jadi pendidikan sebelum menikah. Menurut
saya pendidikan pra nikah ini perlu kita pelajari, bukan hanya
dengan mengikuti perkuliahan di KLIK ini saja misalnya tetapi
juga dengan banyak membaca, akan tetapi dengan kita mengikuti
perkuliahan seperti ini kita jadi lebih paham karena kita bisa
belajar langsung dari pengalaman para pemateri yang memang
beliau-beliau itu sudah lebih dahulu menjalani lehidupan
pernikahan. Pendidikan pra nikah itu sendiri adalah bekal ilmu
yang menurut saya akan berguna bagi kita nanti ketika sudah
menikah, akan membantu kita lebih mawas diri dan bijak dalam
menghadapi kehidupan berumah tangga.
Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan pendidikan pra
nikah di lembaga KLIK ini?
Proses pelaksanaan perkuliahannya seperti kuliah begitu,
dosen/pematerinya berbeda-beda setiap temanya, masuknya jam
dua siang, kadang molor habis ashar sampai magrib baru selesai,
ustadz/uztadzah memberikan materi setelah itu tanya jawab,
sharing, hampir seperti waktu kuliah gitu.
Persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum menikah?
Persiapan untuk menikah, bagi saya yang paling utama saat ini
adalah terus memperbaiki diri dan terus belajar banyak ilmu

Lanjutan…
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

tentang pernikahan, kemudian yang kedua adalah psikis kita untuk
menghadapi prosesnya nanti.
Menurut anda apa yang dimaksud keluarga sakinah?
Menurut gambaran saya, keluarga sakinah itu adalah suami istri
yang sudah menikah yang mau terus belajar, bagaimana
menyikapi masalah yang mereka hadapi, harus saling terbuka,dan
ma uterus mendekatkan diri kepada Allah.
Bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah tersebut?
Mau terus belajar sih, misalnya semangat untuk mengikuti kajiankajian (pastikan kajiannya yang tidak “menyimpang” ya), cari
komunitas yang tujuannya sama seperti tujuan kita supaya kita
bisa nyaman salam belajar.
Manfaat apa yang anda dapatkan setelah mengikuti perkuliahan
pra nikah di lembaga KLIK?
Manfaatnya yang saya dapat, kita jadi tahu banyak hal tentang
pernikahan, dan juga tambah temen sih, jadi banyak temen yang
sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah, jadinya
semakin semangat untuk belajarnya.
Setelah mengikuti perkuliahan ini apakah anda memiliki
kemantapan hati dan kesiapan untuk menikah?
Pastinya iya, insyaallah. Karena semakin kita tahu semakin kita
mantap.
Bagaimana kesan anda setelah mengikuti perkuliahan di lembaga
KLIK ini?
Bahwa dengan mengikuti KLIK saya merasa ada sesuatu yang
terpenuhi dalam diri saya yang selama ini menjadi seperti sebuah
kebingungan, mempersiapkan sebuah pernikahan itu kalo menurut
saya sangat penting, banyak ilmu banyak hal-hal yang perlu kita
siapkan sebelum menikah. Meskipun tidak di KLIK kita harus
tetap banyak belajar dengan sungguh-sungguh, dan jangan pernah
lelah untuk belajar.

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA
Kode
Nama Informan
Tanggal/Waktu
Disusun Jam
Tempat Wawancara

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

: 03/W/14-V/2018
: Khoirul Badriyanita Dewi (Mahasiswi KLIK)
: 14 Mei 2018/pukul 14.40-15.30 WIB
: 14 Mei 2018/pukul 20.45-21.50 WIB
: Gedung FAI Universitas Muhammadiyah Po

Materi
Apa yang menjadi motivasi mengikuti pendidikan pra nikah di
lembaga KLIK?
Waktu pertama kali tahu KLIK itu sebenarnya ketika ada event di
masjid al-Manar Unmuh ini, tapi pada saat itu belum bisa
menghadiri. Kebetulan saya ada teman yang juga ikut KLIK, trus
dia sering sekali posting tentang KLIK itu, trus saya mulai tertarik
dan banyak bertanya seputar kegiatan disana. Sebenernya sudah
mau ikut dari angkatan ketiga kemarin, tapi minder mau ikutan
karena aku ngerasanya sudah terlalu tua, gitu. Lalu sama temen
temen dikuatkan gitu, yaudah akhirnya ikut yang angkatan
keempat ini.
Apa yang dimaksud dengan pendidikan pra nikah? Dan
pentingkah pra nikah dipelajari?
pendidikan pra nikah itu artinya sebelum menikah, jadi sebelum
menikah itu kita harus mencari ilmu atau referensi terkait apa itu
ta‟aruf, persiapan menikah itu apa saja, kemudian nanti ketika
menikah tanggungjawab kita apa saja, kemudian setelah nanti
mendidik anak bagaimana caranya yang sesuai dengan tuntunan
syari‟at. Menurut saya penting sih adanya pendidikan pra nikah
begini, jadi kita bisa mendapatkan ilmu ini dimana (jujur saya
pribadi) tidak medapatkan ilmu ini diluar sana.
Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan pendidikan pra
nikah di lembaga KLIK ini?
Pelaksanaan perkuliahannya asyik sih menurut saya,duduk antara
akhwat dan ikhwan di pisah, kemudian juga menggunakan media
juga misalnya slide materi, dan sebagainya, habis itu diskusi, tapi
kita kadang-kadang berpindah tempat untuk mengganti suasanya,
sesuai kesepakatan. Untuk waktu kuliahnya biasanya hari sabtu
kadang juga ahad.
Persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum menikah?
Persiapan sebelum menikah, menurut saya yang pertama adalah
mental karena menikh bukan hal yang sepele, harapannya adalah
menikah satu kali seumur hidup. Jadi, kita harus benar-benar
selektif dalam memilih pasangan, memilih jodoh itu harus yang se
visi dan se misi sama kita, kemudian utamakan akhlaknya juga sih
yang bagus. Persiapan yang lainnya insyaallah dilancarkan kalau
tujuan kita adalah Allah.

Lanjutan…
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Menurut anda apa yang dimaksud keluarga sakinah?
Ya intinya dalam berkeluarga itu kita bisa menyelasarkan visi dan
misi kita, intinya antara pasangan itu harus beriringan dan saling
mendukung sih, supaya bisa mewujudkan apa yang kita citacitakan dan menjadi keluarga bahagia.
Bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah tersebut?
Mungkin hampir sama dengan pendapat saya tadi yaa, dimulai
dari nyari pasangan yang satu visi, kalo sudah satu visi insyaallah
nanti akan lebih mudah menujudkan keluarga bahagia versi kita.
Manfaat apa yang anda dapatkan setelah mengikuti perkuliahan
pra nikah di lembaga KLIK?
Ada perbedaan yang saya rasakan sebelum dan sesudah mengikuti
kuliah pra nikah ini, saya setidaknya jadi lebih mengerti tentang
ta‟aruf, fiqh pernikahan, masalah rumah tangga, dan sebagainya
itu. Kemudian juga tambah saudara, dimana insyaallah
kekeluargaan disini gak akan terputus sampai disana saja,
kemudian tambah relasi, trus meskipun nanti sudah selesai tapi
tetap bisa konsultasi dan sharing sama ustadz-ustadzahnya,
mereka selalu welcome sama kita semua.
Setelah mengikuti perkuliahan ini apakah anda memiliki
kemantapan hati dan kesiapan untuk menikah?
Alhamdulillah, sudah. Sekarang sedang ikhtiar, semoga Allah
segera meridhoi.
Bagaimana kesan anda setelah mengikuti perkuliahan di lembaga
KLIK ini?
Kesannya Alhamdulillah disini sangat bermanfaat. Untuk tementemen pengurus semoga bisa mensyiarkan KLIK lebih luas lagi
karena menurut saya lembaga ini sangat menolong bagi pemuda/i,
trus untuk temen-temen di luar KLIK carilah ilmu bukan hanya di
lembaga formal, kita bisa mencari diluar. Menurut saya, sekali
lagi ini bagi saya ya mbak, saya tidak mendapatkan ilmu ini di
bangku sekolah dan kuliah dulu, jadi menurut saya kita memang
harus aktif mencari tahu.

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA
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: 04/W/20-V/2018
: Aruny Hayya al-Fadli (Rektor lembaga KLIK Cab. Po)
: 20 Mei 2018/pukul 14.45-15.30 WIB
: 20 Mei 2018/pukul 20.45-21.50 WIB
: Perpustakaan Terpadu IAIN Ponorogo

Apa saja program yang ada di lembaga KLIK ini?
Lembaga KLIK ini adalah lembaga non formal, akan tetapi
mengadopsi istilah-istilah seperti dalam perkuliahan di kampus.
Misalkan peserta yang belajar di lembaga KLIK kita menyebutnya
mahasiswa KLIK, ketua seperti saya ini dikenalkan dengan istilah
rektor walaupun bukan rektor dalam arti sebenarnya, kemudian
istilah - istilah lainnya. Fokus kita disini adalah pendidikan pra
dan pasca menikah, tapi sejauh ini masih konsen pada kelas
intensif pendidikan pra nikah. Namun, sebagai upaya untuk
memperkenalkan KLIK secara lebih luas kita mengadakan
seminar-seminar dengan cara bekerjasama tidak hanya di kampus
besar tetapi juga di tempat iconic misalnya terakhir bulan maret
lalu kita mengadakan seminar yang bekerjasama dengan takmir
masjid Agung kota Ponorogo, dan ramadhan ini nanti InsyaaAllah
akan mengadakan seminar di UNMUH bekerjasama dengan
UKMI al-Manar. Dengan adanya program-program seperti ini
tujuannya sebagai upaya untuk menjaring mahasiswa baru lagi.
Apa tantangan yang dihadapi lembaga KLIK?
Tantangan terbesar kita saat ini adalah belum sepenuhnya
mendapatkan kepercayaan masyarakat. Saat ini masyarakat belum
terlalu luas yang mengetahui keberadaan KLIK sehingga hal
tersebut belum menjadikan KLIK sebagai sebuah lembaga yang
digandrungi. Tidak ada lembaga yang tidak ingin eksis,ya, pasti
pengennya dikenal dan berkembang lebih baik lagi.
Bagaimana solusi dalam menjawab tantangan tersebut?
Sebagai pengurus kita terus berupaya untuk melakukan hal-hal
atau langkah-langkah yang sekiranya dapat “membangun brand”
bagi lembaga kita. Untuk mewujudkan itu semua, tentunya kita
melakukan upaya-upaya misalkan melakukan kerjasama
mengadaka kegiatan seminar atau kajian dengan menggandeng
kampus-kampus atau takmir-takmir masjid seperti Masjid Agung
yang mana itu merupakan iconic kabupaten Ponorogo, secara
tidak langsung kegiatan ini juga sebagai sarana kita untuk
“promosi” lembaga KLIK itu sendiri.
Apa kelebihan yang dimiliki lembaga KLIK?
KLIK berdiri sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah
(sebenarnya adalah bentuk protes dari kurang perhatiannya
pemerintah pada permasalahan sosial masyarakat dalam -

Lanjutan…
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

pernikahan. Lembaga KLIK berfokus pada edu nikah (pendidikan
tentang pernikahan). Jadi kelebihan dan keunikan lembaga ini
adalah lembaga yang memfokuskan tentang pendidikan
pernikahan, menyiapkan wadah bagi remaja untuk mendapatkan
ilmu yang mungkin tidak mereka dapatkan di lembaga pendidikan
secara formal. Jadi, yang diajarkan di KLIK itu pure seputar ilmu
pernikahan tanpa ada tendensi atau kepentingan lain sebagai suatu
golongan, kepentingan politik atau sebagainya.
Adakah bentuk pendampingan bagi mahasiswa yang belum
menikah?
Klinik nikah ini bukanlah biro jodoh, akan tetapi kami
memberikan fasilitas seperti misalnya layanan ta’aruf bagi
mahasiswa jika memang sudah mantap untuk menikah. Setiap
mahasiswa memang diwajibkan mengisi formulir biodata diri
serta proposal ta’aruf yang biasanya dikumpulkan setiap selesai
wisuda. Untuk selanjutnya mau diproses atau tidak tergantung dari
permintaan mahasiswanya, untuk memprosesnya pun kita ada
murabi yang menanganinya sendiri, jadi kita disini murni sebagai
fasilitator saja.
Bagaimana upaya yang dilakukan lembaga dalam menumbuhkan
kesiapan menikah bagi mahasiswanya?
Menumbuhkan kesiapan menikah bagi mahasiswa itu diluar kuasa
pengurus lembaga, harapannya ya setelah tahu ilmunya maka akan
muncul kemantapan dan kesiapan untuk menikah, tapi balik lagi
yang namany kesiapan itu kan tidak bisa dipaksakan tetapi bisa
disiapkan, jadi tergantung individu masing-masing. Jodoh itu hal
yang pasti tapi cara menjemputnya yang berbeda, tentunya disini
kita hanya sebagai fasilitator saja bagi mahasiswa, kesiapan dan
kemantapan tersebut akan didapat oleh masing-masing orang
sejauhmana ilmu yang dia dapatkan. Alhamdulillah, sejauh ini
sudah ada permintaan beberapa dari teman-teman yang ingin
proposalnya diproses. Untuk bagaimana prosesnya dan hal-hal
yang berkaitan dengan itu, kita serahkan kepada murabbi/guru
kita yang lebih memahaminya. Dan Alhamdulillah juga ada yang
berhasil hingga menikah.
Apakah sudah ada mahasiswa yang sudah menikah setelah
mengikuti perkuliahan KLIK ini?
Sejauh ini sudah ada tiga orang Alumni yang Alhamdulillah,
sudah menikah.
Bagaimana bentuk pendampingan bagi yang sudah menikah?
Untuk pendampingan yang diupayakan lembaga terhadap alumni
yang sudah menikah, sejauh ini kita intens mengadakan liqo’. Ini
salah satunya adalah sebagai media untuk terus menyambung
komunikasi antara alumni dan pengurus. Jadi adanya
pendampingan seperti itu, hanya saja untuk keterlibatan secara
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mendalam, ya pengurus dalam hal ini lembaga hanya memberikan
wadah. Biasanya teman-teman yang sudah menikah jika ingin
sharing, berkomunikasi langsung dengan konselor (seperti
Ammah Hida) jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan seputar
permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi.
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: 05/W/20-V/2018
: Siti Aisyah (Pengurus lembaga KLIK Cab. Po)
: 20 Mei 2018/pukul 15.30-16.15 WIB
: 20 Mei 2018/pukul 21.50-22.35 WIB
: Masjid al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Apa saja program yang ada di lembaga KLIK ini?
Ada beberapa program yang kita siapkan di lembaga KLIK ini,
seperti program yang paling prioritas adalah adanya perkuliahan
atau pendidikan pra nikah, kemudian untuk menunjang program
tersebut kita mengadakan roadshow seminar dengan cara
bekerjasama dengan kampus-kampus besar di Ponorogo seperti
Unida Gontor, Institut Agama Islam Negeri (yang dulunya
STAIN) dan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tujuan
dari seminar ini juga sebagai jalan kami untuk mensyiarkan KLIK
supaya lebih dikenali oleh masyarakat khususnya para mahasiswa,
kemudian juga ada program wisuda seperti di kampus gitu, bagi
mahasiswa KLIK yang sudah menyelesaikan masa pendidikan.
Kemudian, ada kajian atau liqo‟ setiap sebulan sekali bagi
pengurus, peserta serta alumni.
Apa saja materi kurikulum pendidikan pra nikah di lembaga ini?
Untuk kurikulum sudah ada devisi nya sendiri, mbak. Saya agak
kurang detail kalo masalah tersebut. Secara umum sih, ada empat
belas materi kurikulum di sini.
Bagaimana pelaksanaan perkuliahan pra nikah di lembaga ini?
Pelaksanaannya ya seperti perkuliahan pada umumnya mbak,
Cuma bedanya kalo kuliah beneran kan duduknya di kursi dan ada
mejanya, disini kita Cuma lesehan aja pake meja kecil, lebih ke
seperti pengajian gitu, dan lain-lainnya hampir sama seperti kita
kuliah di kampus.
Apakah ada kajian ilmu keislaman lainnya selain pra nikah?
Ada mbak, biasanya kita ada liqo’ antar pengurus, kemudian
bersama peserta dan alumni, Cuma yang peserta belum
sepenuhnya jalan sih, masih ada beberapa kendala, insyaallah
bulan depan mulai di rutinkan lagi. Kalo liqo’ itu kita biasanya ya
membahas berbagai hal tentang ibadah kita, dan lainnya.
Apakah ada kriteria untuk dapat mengikuti perkuliahan disini?
Sebenarnya tidak ada syarat khusus bagi calon mahasiswa di
lembaga ini. Semua orang diberikan hak dan kesempatan yang
sama untuk belajar disini, apalagi tujuan lembaga ini kan salah
satunya adalah mensyiarkan pendidikan pra nikah. Akan tetapi,
untuk mengikuti kelas intensif pra nikah kita menyeleksi peserta
minimal yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Usia 17 tahun
sudah dianggap dewasa dan sudah ada keseriusan untuk belajar.
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Adapun untuk remaja di bawah usia 17 tahun kami arahkan ke
pembinaan/konseling jomblo atau save jomblo, bagian ini sudah
ada yang meng-handle sendiri.
Mengapa ramaja saat ini perlu mengikuti perkuliahan pra nikah
ini?
Perlu, karena KLIK ini adalah wadah untuk semua orang untuk
mengetahui ilmu-ilmu dan teori tentang pernikahan meskipun kita
belum siap menikah awalnya. Jika kita bisa sandingkan dengan
pendidikan-pendidikan umum lainnya, misalkan kayak kedokteran
gitu, seseorang mau jadi dokter saja harus ekolah dulu lama,
padahal itu adalah pekerjaan sementara. Sedangkan rumah tangga
itu untuk selamanyaa, maka ya kita harus belajar dulu memang,
supaya kita dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan
langgeng.
Apa saja bentuk pendampingan yang ada di lembaga KLIK ini?
Untuk pendampingan dari lembaga, disini kita memfasilitasi
ta’aruf bagi mahasiswa. Sebagaimana semestinya sebagai muslim
kita haruslah menempuh jalan yang sesuai syariat, apapun itu
termasuk memilih pasangan. Kita berupaya memfasilitasi jalan
yang baik dengan maksud baik dan semoga hasilnya nanti juga
akan baik. Jadi, KLIK ini bukan biro jodoh, ya. Kita mengadakan
ini semata-mata adalah dengan tujuan yang baik. Disini pengurus
hanya memfasilitasi perkuliahan, kita ada pembimbing dan
Pembina yaitu Ammah Hida, jadi untuk masalah ta’aruf dan
pernikahan itu langsung ditangani sama beliau. Kita ada kajian
setiap satu bulan sekali bareng sama alumni, biasanya kita
membentuk liqo’, disini kita membahas dan mengkaji ulang
tentang pernikahan secara menyeluruh dilanjutkan sharing bareng
alumni yang sudah menikah. kalo untuk konseling masalah
pribadi tentang kendala dalam rumah tangga, biasanya itu
langsung antara si empunya unek-unek dan konselor (Ammah
Hida) ya. Tapi pernah ada masyarakat luar malah yang bukan
alumni, datang kesini ingin sharing masalah rumah tangganya,
jadi kita langsung mengarahkan kepada Ammah karena jujur disini
pengurus belum semuanya berkeluarga ya, jadi pengalamannya
masih terbatas.
Apa kendala yang dihadapi di lembaga ini? Bagaimana solusinya?
Sebenarnya untuk interen pengurus sendiri itu kendala kita adalah
kadang suka misscomunication, kadang yang jadwalnya piket
siapa yang datang siapa gitu masih suka gak tertib, selebihnya ya
kita berusaha saling menyesuaikan. Solusinya ya itu, saling
menyadari tanggungjawabnya apa dan mengupayakan yang
terbaik bagi lembaga kita. Karena tujuan kita disini sama yaitu
syiar, mendakwahkan KLIK supaya lebih dikenali oleh
masuarakat luas dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
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: 06/W/21-V/2018
: Kurnia Rahmawati (Mahasiswa lembaga KLIK Cab. Po)
: 21 Mei 2018/pukul 13.00-13.35 WIB
: 21 Mei 2018/pukul 20.20-21.35 WIB
: Masjid al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Materi
Apa yang menjadi motivasi mengikuti pendidikan pra nikah di
lembaga KLIK?
Awal mengenal KLIK itu mulai 2016, kemudian pernah ikut
seminarnya juga. Saat itu sudah muncul keinginan buat mendaftar
menjadi mahasiswanya, Cuma karena saat itu mikirnya, „ah nanti
saja ikutannya toh masih semester 6” (saat itu belum lulus kuliah).
Kemudian setelah lulus, ada kegiatan KLIK lagi dan saya
memutuskan daftar di chapter ini. Motivasi saya mengikuti ini
adalah karena kepengen tahu terkait all about nikah, dan setelah
saya pikir-pikir lagi tenyata memang kita itu butuh tahu ilmu
seputar pernikahan supaya mental kita siap ketika kelak kita
memasuki dunia berkeluarga.
Apa yang dimaksud dengan pendidikan pra nikah? Dan
pentingkah pra nikah dipelajari?
Pra nikah itu kan sebenarnya pendidikan sebelum menikah, apa
saja yang harus kita ketahui tentang nikah, bagaimana cara kita
menjemput jodoh menurut syari‟at, bagaimana kita menyiapkan
mental kita, emosional kita, dan seputar hal-hal seperti itu.
Kebanyakan orang kan pacaran merasa saling cocok lalu menikah,
padahal kan ada jalan yang lebih diridhoi Allah untuk menjemput
jodoh misalkan dengan ta’aruf, bukan dengan pacaran. Jadi
menurut saya, ini penting untuk kita ketahui dan kita pelajari.
Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan pendidikan pra
nikah di lembaga KLIK ini?
Proses pendidikannya bagus sih, materinya runtut, mulai dari
memilih jodoh ssampai all about nikah semua dijelaskan,
pelaksanaan
perkuliahannya
seperti
kuliah
begitu,
dosen/pematerinya berbeda-beda setiap temanya, masuknya jam
dua siang, kadang molor habis ashar sampai magrib baru selesai,
ustadz/uztadzah memberikan materi setelah itu tanya jawab,
sharing, hampir seperti waktu kuliah gitu.
Persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum menikah?
Sebelum menikah, persiapan yang harus kita miliki yang utama
adalah persiapan lahir dan batin, lahirnya yaitu bagaimana kondisi
kesehatan kita, fisik kita, sama finansial kita, ternyata menikah itu
juga butuh modal dan bekal. Kemudian kesiapan batin yaitu
kesiapan mental, jiwa kita, karena ketika menikah kita akan
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menghadapi keluarga baru, maka mental kita harus dibangun
terlebih dahulu agar kita mampu beradaptasi dengan baik, dan
yang terpenting juga adalah kesiapan spiritual kita, bagaimana
hubungan kita dengan Allah sangat menentukan bagaimana
hubungan kita terhadap makhlukNya.
Menurut anda apa yang dimaksud keluarga sakinah?
Keluarga sakinah, keluarga bahagia, ya. Keluarga yang bahagia
itu antara suami dan istri itu satu visi dan misi saling mendukung
satu sama lainnya. Misalnya ketika suami istri ingin memiliki
anak yang penghafal al-Qur‟an maka mereka akan saling
mendukung satu sama lain, dan keluarga yang bahagia adalah
yang tidak ada kekerasan baik verbal maupun fisik di dalam
keluarga tersebut. Tetep tujuannya adalah Allah.
Bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah tersebut?
Memang tidak mudah ya untuk membentuk atau membangun
keluarga sakinah, karena di lingkungan masyarakat itu kita
berdampingan dengan tetangga. Kebahagiaan keluarga itu juga
dipengaruhi dengan bagaimana lingkungannya, kondisi
tetangganya itu juga berpengaruh. Jadi sebelum kita memutuskan
untuk menetap di suatu daerah setelah menikah, alangkah baiknya
kita mensurvey terlebih dahulu kondisi di lingkungan tersebut.
Setelah faktor eksternal tersebut juga harus diimbangi dengan
perbaikan diri masing-masing pasangan.
Manfaat apa yang anda dapatkan setelah mengikuti perkuliahan
pra nikah di lembaga KLIK?
Manfaatnya, kita mulai mempunyai pandangan bagaimana
gambaran kita ketika nanti menikah, visi misi apa yang akan saya
bangun di dalam pernikahan kelak, mulai menata diri
mendekatkan diri kepada Allah, mulai menjaga kesehatan juga
karena penting banget.
Setelah mengikuti perkuliahan ini apakah anda memiliki
kemantapan hati dan kesiapan untuk menikah?
Untuk sejujurnya, kalau boleh meminta sama Allah aku belum
begitu siap. Rasanya kedekatanku (ibadahku) belum begitu intim
(dekat) sama Allah. Saya inginnya ketika nanti saya dekat
denganNya maka jodoh juga akan dipermudah datangnya. Kalau
tiba-tiba nanti jodoh itu datang ya kita harus istikhoroh dulu
sebelum menolak atau menerimanya. Karena kita ya harus tetap
melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang akan kita ambil.
Bagaimana kesan anda setelah mengikuti perkuliahan di lembaga
KLIK ini?
Kesannya, baik sih. Alhamdulillah pemateri-pematerinya luar
biasa di KLIK ini, kita belajar kan bisa dimana saja ya. Meskipun
kita belajarnya suka nomaden kesana kesini justru ini malah lebih
seru belajarnya, belajar kan butuh perjuangan yaa, jadi apa yang

Lanjutan…
Informan

kita perjuangkan akan sebanding dengan ilmu yang kita dapatkan.
Harapannya semoga lembaga ini lebih dikenali oleh masyarakat
luas, karena lembaga-lembaga seperti ini memang harus didukung
ya, kenali dulu, ikuti perkuliahannya maka nanti kamu akan dapat
memetik hasilnya.
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: 07/W/22-V/2018
: Rizka Beladina M. (Pengurus lembaga KLIK Cab. Po)
: 22 Mei 2018/pukul 13.00-13.35 WIB
: 22 Mei 2018/pukul 20.20-21.35 WIB
: Masjid al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Apa kelebihan dari lembaga KLIK ini?
KLIK hadir semata-mata sebagai wadah bagi masyarakat terutama
para remaja untuk memanfaatkan waktu mereka dengan hal-hal
yang positif. Pendidikan pra nikah ini penting dipelajari agar para
pemuda baik yang sudah siap ataupun yang belum siap menikah
memahami urgensi pendidikan pra nikah.
Metode apa saja yang diterapkan dalam perkuliahan di lembaga
ini?
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kuliah itu biasanya ya
yang paling simple adalah metode ceramah, jadi kita memberikan
kesempatan kepada dosen pengampu untuk membahas materi
yang beliau ampu, nah setelah itu nanti lebih ke diskusi, tanya
jawab dan sharing saja sih, mbak.
Siapakah pendidik di lembaga KLIK ini?
Kita disini sebagai pengurus yang memberikan fasilitas bagi
mahasiswa yang ini belajar tentang pendidikan pra nikah. Adapun
pendidik atau ustadz/ustadzah nya kita ada sendiri yaitu beliaubeliau yang sudah memiliki ilmu dan pengalaman di pernikahan,
misalnya Ammah Hidayatul Muniroh, kemudian ustadz Yosi, dan
banyak lagi.
Apa saja materi kurikulum pendidikan pra nikah di lembaga ini?
Untuk kurikulum sudah ada devisi nya sendiri, mbak. Saya agak
kurang detail kalo masalah tersebut. Secara umum sih, ada empat
belas materi kurikulum di sini. Kurang lebih 3-4 bulan kuliahnya.
Bagaimana pelaksanaan perkuliahan pra nikah di lembaga ini?
Pelaksanaannya ya seperti perkuliahan pada umumnya mbak,
Cuma bedanya kalo kuliah beneran kan duduknya di kursi dan ada
mejanya, disini kita Cuma lesehan aja pake meja kecil, lebih ke
seperti pengajian gitu, dan lain-lainnya hampir sama seperti kita
kuliah di kampus.
Apakah sudah ada mahasiswa yang sudah menikah setelah
mengikuti perkuliahan KLIK ini?
Sudah ada tiga orang Alumni yang Alhamdulillah, sudah
menikah. Angkatan saya dulu yang pertama ada dua, yang lainnya
semoga segera.. aamiin..
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: 08/W/25-V/2018
: Evi Linda (Pengurus lembaga KLIK Cab. Po)
: 25 Mei 2018/pukul 14.00-13.45 WIB
: 25 Mei 2018/pukul 20.20-21.35 WIB
: Masjid al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Apa saja materi kurikulum pendidikan pra nikah di lembaga ini?
Kurikulum di lembaga KLIK ada 14 materi yang disiapkan yaitu;
tahapan memilih jodoh, psikologi pra nikah, kesehatan pra nikah,
ta’aruf, mahar dan khitbah, administrasi KUA, fiqh walimah, fiqh
jima‟, fiqh nafkah, komunikasi dan manajemen konflik, fiqh talaq
dan rujuk, parenting Islam, hukum mawaris, dan terakhir all about
nikah. Nah, dimateri terakhir ini kita me-review semua materi dari
materi pertama hingga akhir, dan banyak hal tentang dunia
pernikahan. Yang terakhir ini lebih ke pemantapan pengetahuan
peserta saja.
Bagaimana perencanaan kurikulum pendidikan pra nikah tersebut?
Perencanaan kurikulum, sebenarnya untuk kurikulum sudah
disiapkan dari pusat, jadi semua lembaga cabang sudah menerima.
Namun, pihak pusat membolehkan jika kurikulum tersebut
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan cabang. Tapi sejauh ini di
cabang Ponorogo belum mengembangkannya, kita masih
menjalankan kurikulum yang diberikan pusat.
Bagaimana pelaksanaan perkuliahan pra nikah di lembaga KLIK?
Pelaksanaan perkuliahan satu kali setiap akhir pecan, biasanya hari
sabtu dimulai dari jam dua sampai jam lima, tapi menyesuaikan
juga mbak kadang ya kalo dosennya molor kadang selesainya
setengah enam. Untuk kelasnya kita lesehan tapi ada meja-meja
kecil gitu, antara laki-laki dan perempuannya disekat jadi tidak
nyampur.
Bagaimana kualifikasi pendidik di KLIK?
Pemateri di KLIK adalah sebagian besar dosen-dosen kampus yang
insyaallah beliau-beliau itu ilmunya tentang pernikahan sudah
mumpuni, kemudian kita juga da dosen tamu misalnya dari Kantor
Urusan Agama (KUA)
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: 09/W/27-V/2018
: Lutfiana A. Nafian (Alumni KLIK Cab. Po)
: 27 Mei 2018/pukul 15.20-16.35 WIB
: 27 Mei 2018/pukul 20.20-21.35 WIB
: Resto Sate Lego Ponorogo

Apa manfaat yang anda dapatkan dari lembaga KLIK?
Pada awalnya mengikuti KLIK karena memang saya sudah ada
niatan ingin menikah muda, tapi kenyataan yang saya alami tidak
seperti yang saya harapkan, ditengah kegelisahan yang saya rasakan
tersebut saya tahu informasi tentang kuliah pra nikah di KLIK,
akhirnya saya ikut itu. Setelah mengikuti perkuliahan tersebut
wawasan saya jadi terbuka dan disitulah saya menjadi takut untuk
menikah, takut disini dalam artian takut sama Allah ya, karena
merasa masih belum punya bekal apa-apa untuk menikah. Jadi
manfaatnya adalah ketika saya sudah mendapatkan ilmu di KLIK
tentang pernikahan, saya jadi lebih mantap untuk menikah.
Bagaimana tanggapan saudara tentang program pendidikan pra
nikah di lembaga KLIK?
Saya beruntung menjadi mahasiswa KLIK chapter pertama ini,
menurut saya perkuliahan pra nikah di KLIK ini bagus banget
untuk diikuti, ada banyak manfaat yang akan kita rasakan setelah
mengikuti perkuliahan disini. Saya berharapnya akan semakin
banyak muslimah-muslimah yang mau untuk belajar pendidikan pra
nikah karena ini adalah bekal yang wajib muslimah pahami juga
supaya nanti ketika kita menikah kita akan tahu batasan dan
kewajiban kita.
Seperti apakah keluarga sakinah itu?
Sakinah mawaddah warohmah itu adalah dia yang memiliki hati
yang tenang, antara kita dan pasangan memiliki ketenangan dan
kedamaian hati, kemudian keluarga yang semakin mendekatkan diri
kepada Allah meskipun mungkin awalnya mereka tidak begitu
dekat kepada Allah, keluarga sakinah itu juga keluarga yang
memiliki visi dan misi yang sama dalam menuju keridhoan Allah.
Caranya bagaimana? Caranya adalah saling mengingatkan misalnya
shalat berjama‟ah, tahajud nya dijagaa, dan sebagainya.
Bagaimana dampak setelah mengikuti program pendidikan pra
nikah dalam membangun kesiapan menikah dan membentuk
keluarga sakinah?
Dampaknya adalah ketika kita sudah tahu ilmunya maka kita akan
semakin mantap untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita,
jadi ketika kita melakukan sesuatu hendaknya kita tahu ilmunya
terlebih dahulu supaya tidak salah kaprah dan amalan yang kita
lakukan semakin mendekatkan diri kepada Allah.
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Apakah ilmu pengetahuan yang anda dapatkan dari lembaga KLIK
tersebut anda terapkan dalam keluarga?
Yaa diterapkan, ya. Misalkan salah satunya adalah bagaimana cara
kita membuat suami atau pasangan kita nyaman dan betah di
rumah, caranya adalah dandan di rumah, menjaga kebersihan,
perhatian sama penampilan kita dan pasangan, itu salah satu ilmu
yang saya dapatkan di KLIK ketika kuliah dulu tentang bagaimana
wonderful couple dan saya praktikkan hal itu di rumah, dan ternyata
memang suami suka hal-hal seperti itu. Jika suatu ketika saya
terlihat kucel didepannya, maka ia akan protes.
Ketika ada permasalahan yang anda temui dalam rumah tangga,
apakah anda mengkonsultasikan permasalahan tersebut ke konselor
yang ada di lembaga KLIK untuk menemukan solusinya?
Biasanya jika menemukan masalah yang benar-benar saya tidak
bisa memecahkan saya baru mencari dan menghubungi
ustad/ustadzah misalnya ke Ammah Hida.
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: 10/W/04-VI/2018
: Izzatul Fitri A. (Alumni KLIK Cab. Po)
: 04 Juni 2018/pukul 13.20-14.00 WIB
: 04 Juni 2018/pukul 20.20-21.35 WIB
: Resto Sate Lego Ponorogo

Apa manfaat yang anda dapatkan dari lembaga KLIK?
Ada perbedaan yang saya rasakan sebelum dan sesudah mengikuti
kuliah pra nikah ini, saya setidaknya jadi lebih mengerti tentang
ta‟aruf, fiqh pernikahan, masalah rumah tangga, dan sebagainya itu.
Kemudian juga tambah saudara, dimana insyaallah kekeluargaan
disini gak akan terputus sampai disana saja, kemudian tambah
relasi, trus meskipun nanti sudah selesai tapi tetap bisa konsultasi
dan sharing sama ustadz-ustadzahnya, mereka selalu welcome sama
kita semua.
Bagaimana tanggapan saudara tentang program pendidikan pra
nikah di lembaga KLIK?
Program yang ada di lembaga KLIK ini sangat bagus, menurut
saya. Kita di edukasi pure tentang pernikahan dri persiapan hingga
wawasan tentang waris jadi bener-bener lengkap materinya.
Seperti apakah keluarga sakinah itu?
Keluarga sakinah, keluarga bahagia, ya. Keluarga yang bahagia itu
antara suami dan istri itu satu visi dan misi saling mendukung satu
sama lainnya. Misalnya ketika suami istri ingin memiliki anak yang
penghafal al-Qur‟an maka mereka akan saling mendukung satu
sama lain, dan keluarga yang bahagia adalah yang tidak ada
kekerasan baik verbal maupun fisik di dalam keluarga tersebut.
Tetep tujuannya adalah Allah.
Bagaimana dampak setelah mengikuti program pendidikan pra
nikah dalam membangun kesiapan menikah dan membentuk
keluarga sakinah?
Dampaknya adalah saya semakin mantap untuk segera menikah,
dan Alhamdulillah harapan saya untuk segera menikah itu diijabah
sama Allah. Melalui proses ta’aruf akhirnya saya dan suami saya
disatukan dalam ikatan suci pernikahan.
Apakah ilmu pengetahuan yang anda dapatkan dari lembaga KLIK
tersebut anda terapkan dalam keluarga?
Iya diterapkan, dulu awalnya menikah sama suami kan melalui
proses ta‟aruf, jadi saya dan suami benar-benar memulai saling
memahami karakter kita itu ya setelah menikah itu. Kita banyak
sharing sih bagaimana harapan tentang keluarga yang kita bina ini,
kita saling terbuka dan sama-sama berusaha melakukan yang
terbaik. Apalagi sekarang sudah Allah percayakan buah hati ya, jadi
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ilmu yang dulu saya dapatkan di KLIK itu bener-bener saya
terapkan dalam pola mendidik anak, mengurus rumah tangga,
mengurus suami dan mengurus usaha yang saya tekuni ini.
Ketika ada permasalahan yang anda temui dalam rumah tangga,
apakah anda mengkonsultasikan permasalahan tersebut ke konselor
yang ada di lembaga KLIK untuk menemukan solusinya?
Tidak semua permasalahan kita share keluar ya, maksudnya kita
bicarakan semuanya dulu anata intern saya dan pasangan. Paling
kalau sudah mentok gitu baru sharig dan konsultasi. Apalagi kan
masih sering ketemu antar alumni dan ustadz/ustadzah ya jadi
kadang kalo ketemu gitu suka curhatcurhat nanti dikasih solusi dan
gitu-gitulah, semuanya masih berusaha untuk lebih baik dan terus
belajar mengelola rumah tangga dengan baik dan tetap dikoridor
keridhaan Allah.

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA
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: 11/W/05-VI/2018
: Hidayatul Muniroh, S.Sos (Dosen&Pembina lembaga
KLIK Cab. Po)
Tanggal/Waktu
: 05 Juni 2018/pukul 18.15-18.55 WIB
Disusun Jam
: 05 Juni 2018/pukul 21.20-22.25 WIB
Tempat Wawancara : Masjid al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Bagaimana pelaksanaan kuliah pra nikah di lembaga ini?
KLIK ini disebut kuliah, tetapi bahasanya adalah tidak formal.
Jadi ini adalah pendidikan non formal. Tetapi kita menggunakan
istilah kuliah sehingga memudahkan untuk dipahami oleh
masyarakat. Pelaksanaan kuliah pra nikah di KLIK itu biasanya
paket tiga bulanan, kuliahnya setiap sabtu sore, ahad sore, atau
kondisional tergantung kesepakatan rombelnya. Kegiatan belajar
diadakan dalam empat belas kali pertemuan sesuai dengan
kurikulum atau materi yang telah ditentukan oleh lembaga. Nanti
setelah tiga bulan kita ada wisuda, sekedar ceremonial bahwa
para mahasiswanya sudah menyelesaikan paket perkuliahan jadi
sederhana saja tidak seperti pendidikan di lembaga formal.
Namun besar harapan kami dengan adanya lembaga KLIK ini
dapat memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia ini
terutama di kota Ponorogo khususnya berbagi ilmu dalam
pendidikan pra nikah.
Apa saja materi yang diajarkan di dalam perkuliahan?
Materi yang diajarkan disini meliputi yang pertama tentang
jodoh, jadi dijelaskan konsepsi tentang jodoh itu seperti apa,
kemudian tentang bagaimana proses pernikahan yang Islami
(misalnya tata cara ta‟aruf, khitbah, walimah yang sesuai
tuntunan Islam), kemudian termasuk juga teknis seperti
administrasi disini kita mendatangkan dosen tamu yaitu kepala
KUA (Kantor Urusan Agama) kemudian beliau akan
menjelaskan terkait surat menyurat atau dokumen apa yang
harus dipersiapkan untuk mengajukan pencatatan pernikahan,
kemudian tentang hukum-hukum pernikahan (termasuk
didalamnya fiqh jima‟), tarbiyatul’aulad (mendidik anak atau
parenting), kemudian tetntang cerai dan rujuk serta sekilas
tentang mawaris. Jadi kita kepengin supaya salah satu dampak
dari adanya KLIK ini adalah memberikan kontribusi dalam
menekan angka perceraian (menurut informasi yang saya
dapatkan bahwa kasus perceraian di Ponorogo ini ranking ketiga
se Jawa Timur).
Metode pembelajaran apa yang diterapkan dalam perkuliahan?
Saya hanya memegang satu mata kuliah yaitu tentang konsepsi
memilih jodoh. Akan tetapi secara keseluruhan metode yang
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digunakan sama. Metodenya kita 50% diskusi dan ceramah itu
dalam perkuliahannya, selebihnya itu di luar perkuliahan ada
sesi dimana mahasiswa dibolehkan konsultasi dengan dosendosen itu secara pribadi tapi itu termasuk dalam bagian
pembelajaran, jadi kayak semacam matrikulasi.
Bagaimana evaluasi pembelajarannya?
Untuk evaluasi, kita tidak terlalu formal dan memang belum ada
evaluasi, jadi sejauh ini belum dirancang metode evaluasi yang
seperti apa cocok untuk diterapkan. Jadi apakah mahasiswa ini
belum paham atau paham betul secara kognitif begitu tidak
diukur. Kita ada wisuda itu istilahnya hanya seremonial karena
mahasiswa telah menyelesaikan kuliah, gitu. Sejauh ini belum
ada angka kredit yang harus dicapai oleh para mahasiswa. Hanya
saja di akhir sebelum wisuda nanti mahasiswa menyerahkan
resume tentang materi yang telah mereka pelajari.
Bagaimana tanggapan Ibu tentang adanya program pendidikan
pra nikah seperti di lembaga KLIK ini?
Kalo saya pribadi berkaitan dengan hal ini (dikarenakan aktivitas
saya sebagai konselor di BKKBN) menurut saya, justru
sebenarnya pendidikan pra nikah itu penting tidak hanya di
lembaga KLIK saja tetapi penting juga menjadi perhatian
lembaga lain, karena problem sekarang itu saya pikir adanya
disfungsional keluarga. Ada banyak keluarga-keluarga di
Indonesia itu saat ini tidak berfungsi sebagai mana mestinya.
Menurut saya, itu yang menjadi penyebab adalah ketika orang
mau menikah itu dia tidak punya ilmunya, belum adanya
kesiapan untuk menjadi seorang suami, seorang istri, calon ayah,
calon ibu, calon anggota masyarakat, kesadaran akan hal itu
masih rendah. Jadi mereka menikah itu hanya sekedar menikah
karena suka, karena ada jodohnya, seolah-olah menikah itu
hanya antar dua keluarga saja setelah itu selesai. Padahal
menurut saya, jika nantinya semakin banyak lembaga yang
seperti KLIK ini justru akan membuka wawasan dan kesadaran
masyarakat bahwa menikah itu harus dibangun dengan sebuah
visi yang benar sehingga dengn begitu akan mengembalikan
fungsi-fungsi keluarga sebagaimana mestinya.
Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kuliah pra nikah
di KLIK ini?
Kendala khususnya untuk KLIK cabang Ponorogo ini adalah kita
belum ada tempat yang lebih leluasa untuk perkuliahan ya,
sehingga
kita
masih
pindah-pindah
tempat
untuk
perkuliahannya. Kemudian yang kedua, dosen-dosen ini kan
banyak yang sibuk, jadi masih kurang rapih aja pengaturannya.
Kalo untuk pengurus Alhamdulillah sudah kompak yaa, sudah
bertahan sampai angkatan keempat ini.
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Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala tersebut?
Sementara ini kita lebih “mepet” sama teman-teman yang
memiliki kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini,
misalnya sama owner omah cokro yang support banget sama
lembaga ini.
Apa yang menjadi urgensi mempelajari pendidikan pra nikah
sehingga ada lembaga perkuliahan pra nikah seperti KLIK ini?
Menurut saya, penting banget karena semua itu butuh ilmu
apalagi berkeluarga. Karena berkeluarga itu sesungguhnya 1)
dampaknya tidak hanya pada individu yang menikah tetapi
kepada keluarga besarnya, pada masyarakatnya, bahkan sampai
pada bangsanya. Sebuah rumah tangga yang dibangun di atas
visi yang kuat kemudian komitmennya bagus itu akan
memberikan dampak yang luar biasa, dan 2) permasalahan
keluarga zaman sekarang itu rumit, sehingga butuh ilmu yang
lebih canggih lagi yang lebih banyak lagi. Jadi, menurut saya
sangatlah konyol jika seseorang memutuskan menikah tanpa
memiliki ilmu. Jadi jangan disuudzoni bahwa kuliah pra nikah
itu hanya sekedar membuka biro jodoh, seolah-olah
mengislamisasi “pacaran”. Karena insyaallah kami para
pembimbing berkomitmen untuk menjaga agar fitnah-fitnah
yang tidak memungkinkan tersebut dapat terjadi.
Bagaimana kiat-kiat dalam menumbuhkan kesiapan menikah
bagi mahasiswa KLIK?
Jadi kembali lagi pada akar konsep pernikahan dalam Islam,
bagaimana mendidik anak laki-laki supaya nanti siap jadi imam,
bagaimana mendidik anak perempuan supaya siap mendidik
generasi. Dari sini kita sampaikan bahwa belajar tentang
pernikahan itu tidak harus nunggu kita gede. Dari belajar inilah
nanti akan tumbuh keberanian dan kesiapan untuk menikah.
Misalnya seperti pendidikan pada anak laki-laki bagaimana kita
mengatakan pada mereka bahwa ketika dia sudah selesai SMA
belajar mencari uang karena itu adalah salah satu keterampilan
yang harus dikuasai mereka, misalnya itu adalah bagian dari
upaya menyiapkan anak laki-laki untuk tidak berleha-leha untuk
segera menyiapkan diri. Termasuk pada anak perempuan belajar
masak, mengurus rumah, supaya nanti tidak kaget ketika sudah
menikah. Sebenarnya saya punya angan-angan untuk
mengadakan pertemuan rutinan bersama wali mahasiswa KLIK
supaya apa yang mereka dapatkan itu tidak terputus sebatas
pengetahuan saja tetapi bisa mengetuk pintu hati walinya. Tapi
ini belum terealisasi, saya berharap ini bisa segera diagendakan
sama temen-temen pengurus.
Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Ibu?
Keluarga sakinah, kan kalo di al-Qur‟an itu yang disebut sakinah
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dulu sebelum mawaddah dan rohmah. Jadi konsep keluarga
sakinah menurut saya intinya adalah bagaimana pasangan itu
(contoh sederhana) tidak lagi suka lirak-lirik, lebih suka di
rumah
menikmati suasana rumahan bersama keluarga,
kemudian tidak lagi galau memikirkan masa lalu, itu sebenarnya
sakinah. Sakinah itu sebenarnya sederhana, ayem, menikmati
keberadaan pasangan meskipun aktivitasnya berbeda. Enjoying
companion each other, menurut saya itu adalah sakinah.
Apa saja kendala yang sering muncul dalam membangun
keluarga sakinah?
Kendalanya macam-macam, kadang gini, pasangan itu kalo
terlalu banyak mendengarkan perkataan orang lain, itu bisa
membuat kita tidak bahagia. Misalnya ada intervensi dari
orangtua yang belum Islami, atau dari teman dan lingkungan
sekitar, ada intervensi dari media sosial misalnya terlalu sering
melihat gaya hidup yang hedonis saat ini, atau yang ketiga
membanding-bandingkan dengan kehidupan rumah tangga orang
lain, dan yang keempat adalah adanya masalah atau obrolan
yang tidak terselesaikan suatu saat bisa jadi bom waktu, padahal
lebih baik maslah tersebut diobrolkan. Dan yang kelima adalah
adanya tuntutan terlalu tinggi dari pasangan.

PEDOMAN OBSERVASI

A. OBSERVASI
1. Observasi awal dilakukan untuk melihat secara umum tentang pendidikan
pra nikah di lembaga KLIK cabang Ponorgo.
2. Observasi selanjutnya dilakukan setelah mendapat ijin dari pihak lembaga
KLIK dalam melihat kegiatan perkuliahan dan kegiatan yang ada di
lembaga KLIK cabang Ponorogo yang dimulai dari bulan Februari 2018
sampai dengan selesai.

TRANSKRIP DOKUMENTASI
Nomor
Bentuk
Isi Dokumen
Tanggal Pencatatan
Waktu Pencatatan

: 01/D/25-V/2018
: Tulisan
: Sejarah Berdiri Lembaga KLIK Cabang Ponorogo
: 25 Mei 2018
: 13.00- 13.30 WIB

Bukti
Klinik Nikah atau yang dikenalkan dengan istilah “KLIK
Tulisan merupakan wadah edu-nikah yang memberi bekal pengetahuan
mengenai pendidikan pra dan pasca nikah secara komprehensif dan
berkurikulum. Klinik Nikah Indonesia berdiri pada tanggal 14 Februari
2014. Berdirinya lembaga ini diinisiasi oleh Angkatan Muda "Al-Fatih"
Masjid Ramadhan Perum Griya Shanta kota Malang, Jawa Timur.
Lembaga ini didirikan atas dasar keprihatinan melihat kondisi
anak muda sekarang yang banyak berpacaran. Bahkan tidak sedikit pula
remaja yang melakukan SBM (seks before married). Berdasarkan
keprihatinan itulah Klinik Nikah Indonesia dibentuk sebagai wadah
pengetahuan tentang ilmu pranikah dan ilmu keislaman lainnya.
Klinik Nikah Indonesia hingga saat ini memiliki 13 cabang di
beberapa kota, diantaranya kota Malang (Pusat), Surabaya, Jember,
Kediri, Jombang, Madiun, Ponorogo, Semarang, Yogyakarta, Cilegon,
Jakarta, Medan, Kutai Kartanegara, Pekanbaru.
Pada tanggal 15 September 2015 Ustadz.Yossi Al-Muzanni, M.
Pd pendiri KLIK Indonesia berkunjung ke kota Ponorogo, beliau
mengisi acara seputar pernikahan dengan tema “Nikah or Waiting”,
banyak para remaja saat itu yang antusias. Kemudian setelah acara
seminar Tri Wahyu Laila Sari memberanikan diri untuk bertanya
perihal tentang lembaga KLIK, tidak disangka pemateri menawarkan
untuk membuka cabang Klinik Nikah di kota Ponorogo. Beliau
menjelaskan prosedur membuka cabang Klinik Nikah Indonesia dan
Wahyu Tri Lila Sari langsung menyanggupi pada saat itu.
Pada hari Rabu, 14 Oktober 2015 bertepatan dengan 1 Muharam
1437 H resmi berdirinya KLIK cabang ponorogo diketua oleh Tri
Wahyu Laila Sari. Bertempat di Aula Griya Al Qur'an Al Furqon Jln.
Dr. Soetomo, no. 72 Ponorogo. Pembentukan lembaga KLIK Ponorogo
yang saat itu masih beranggotakan 5 orang pengurus dan satu pembina.
Tujuan didirikannya lembaga KLIK di kota Ponorogo untuk
mempersiapkan generasi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.
Menyadarkan masyarakat akan pentingnya ilmu tentang pernikahan
sehingga diharapkan dapat menekan angka perceraian di Kota
Ponorogo.
Refleksi
Lembaga KLIK cabang Ponorogo berdiri pada tanggal 14
Oktober 2015 yang diketuai oleh Tri Wahyu Laila Sari,S.Pd
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Refleksi

: 02/D/25-V/2018
: Tulisan
: Letak Geografis Lembaga KLIK Cabang Ponorogo
: 25 Mei 2018
: 13.30- 13.35 WIB

Kantor Lembaga KLIK Ponorogo berlokasi di Jalan Sido
Luhur No. 17 Cokromenggalan Ponorogo. Batas-batas wilayahnya
meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tirtotejo, sebelah
selatan berbatasan dengan Jalan Batoro Katong, sebelah barat
berbatasan dengan Jalan Rujak Sente, dan sebalah timur
berbatasan dengan Jalan Udan Liris.
Letak kantor lembaga KLIK cabang Ponorogo berada di
Jalan Sido Luhur No 17 Cokromenggalan Ponorogo
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Refleksi

: 03/D/25-V/2018
: Tulisan
: Visi, Misi dan Logo Lembaga KLIK Cabang Ponorogo
: 25 Mei 2018
: 13.35- 14.00 WIB

Lembaga KLIK Ponorogo adalah sebuah lembaga
perkuliahan non formal yang bernaung dibawah lembaga Klinik
Nikah Indonesia yang berada di kota Malang, Jawa Timur.
Dalam menyelenggarakan program kerja dan kegiatannya,
Lembaga KLIK Ponorogo memiliki visi dan misi sebagai
berikut:
Visi : Visi Lembaga KLIK adalah membentuk generasi keluarga
sakinah, mawaddah, rahmah, dan dakwah (SAMARADA).
Misi : Misi Lembaga KLIK adalah memberikan pendidikan pra
dan pasca nikah secara komperhensif serta berkurikulum,
melayani konseling persiapan pernikahan kepada peserta dan
alumni KLIK.
Makna Logo

Keterangan:
1) Teks “KLIK” dalam logo mengidentitaskan KLIK itu
sendiri.
2) Emblem hati disekitar teks melambangkan cinta. Cinta
dalam makna ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
ketaatan menuju ibadah nikah (membangun miniatur
peradaban Islam melalui berkeluarga), ketaatan menyiapkan
ilmu (pemantasan) pribadi sebelum menikah atau dinikahi.
Ketaatan untuk komitmen berusaha membangun dan
membawa kapal keluarga (kelak) menuju bahtera surga.
3) Warna magenta dalam logo KLIK adalah ekspresi
kelembutan atau tuntunan.
Lembaga KLIK caabang Ponorogo mempunyai visi dan
misi memberikan pendidikan pra dan pasca nikah secara
komprehensif untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah,
rohmah dan dakwah.
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: 04/D/25-V/2018
: Tulisan
: Peserta dan Alumni Lembaga KLIK Cabang Ponorogo
: 25 Mei 2018
: 13.35- 14.00 WIB

Dari tahun pertama berdiri lembaga KLIK cabang Ponorogo hingga
saat ini sudah memasuki angkatan keempat. Adapun jumlah mahasiswa
(peserta) yang terdaftar di lembaga KLIK cabang Ponorogo dalam setiap
angkatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel mahasiswa (peserta) dan alumni lembaga KLIK
cabang Ponorogo
Angkatan ke:
Peserta
Peserta
Jumlah
Keterangan
Laki-laki
Perempuan
I
7 orang
15 orang
22 orang
Alumni
II
6 orang
9 orang
15 orang
Alumni
III
3 orang
15 orang
18 orang
Alumni
IV
3 orang
14 orang
16 orang
Peserta

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa atau
peserta di lembaga KLIK pada angkatan pertama sebanyak 22 orang terdiri
dari 7orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Angkatan kedua berjumlah
15 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.
Angkatan ketiga sebanyak 18 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan
15 orang perempuan. Angakatan keempat saat ini berjumlah sebanyak 16
orang terdiri dari 3 laki-laki dan 14 orang perempuan, sehingga jumlah
total alumni adalah 55 orang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 39 orang
perempuan.
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: 05/D/25-V/2018
: Tulisan
: Peserta dan Alumni Lembaga KLIK Cabang Ponorogo
: 25 Mei 2018
: 14.00- 15.00 WIB

Struktur organisasi kepengurusan di lembaga KLIK Ponorogo
Pembina KLIK Indonesia
Yosi Al-Muzanni, M.Pd

Pembina KLIK 1 Ponorogo
Hidayatul Muniroh, S. Sos

Sekretaris Umum
Izzaatul F. Azzahrah,
S.Pd.I

Tim Kurikulum
Evi Linda R, S.Pd
Vivi Rachmatul H.

Pembina KLIK 2 Ponorogo
Novi Riska Amalia, M. Ag

Rektor KLIK Ponorogo
Aruny Hayya Al-Fadli

Tim Media & Kreatif
Septian Adi N, S.I.Kom
Siti Aisyah

Bendahara Umum
Rizka B. Mahanani, S.Pd

Tim Publikasi
Ria Ningrum
Randi Giantara
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Refleksi

: 06/D/25-V/2018
: Tulisan
: Program Kegiatan Lembaga KLIK Cabang Ponorogo
: 25 Mei 2018
: 19.00-19.30 WIB
Program kerja atau kegiatan yang ada di lemabag
KLIK cabang Ponorogo adalah sebagai berikut:
a. Program Pokok
1. Perkuliahan Intensif (dilaksanakan setiap sabtuahad sore, pukul 14.00-17.00 WIB selama tiga
bulan)
2. Wisuda (diadakan setelah perkuliahan selesai)
3. Liqo (kajian rutinan setiap satu bulan sekali
bersama pengurus dan peserta/mahasiswa
KLIK)
b. Program Pendukung
1. Roadshow seminar (Seminar-seminar bekerja
sama dengan kampus dan instansi luar)
2. Konseling pernikahan (untuk pembinaan
keluarga)
3. Konseling Jomblo atau Save Jomblo
(pembinaan remaja)
4. Open House (dilaksanakan setelah wisuda,
sebagai ajang merekrut mahasiswa baru)
5. Kajian
Rutinan
(Liqo)
(kajian
yang
dilaksanakan rutin antar pengurus dan alumni
dengan metode liqo)
Untuk menunjang perkuliahan intensif didukung dengan
kegitan pendukung seperti seminar seminar dengan bekerja
sama dengan instansi atau kampus lain yang ada di Ponorogo
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: 07/D/25-V/2018
: Tulisan
: Dosen Pendidik di Lembaga KLIK Cabang Ponorogo
: 25 Mei 2018
: 19.30-20.00 WIB

Tabel Dosen dan Materi pendidikan di lembaga KLIK
cabang Ponorogo
Nama Dosen
Materi Perkuliahan
Hidayatul Muniroh, S.sos
Tahapan Memilih Jodoh
Fadhila, M.Ssi
Psikologi Pra Nikah
Karin, S.Psi
Kesehatan Pra Nikah
Bayu Veda, S.Pd
Ta’aruf
Yosi Al-Muzanni, M.Pd
Mahar dan Khitbah
Muhammad Zaini, S.Ag
Administrasi KUA
Ahmad Thobroni, Lc
Fiqh Walimah
Muhammad Tholut, S.Fil.I & Fiqh Jima‟
Novi Riska Amalia, M.Ag
Imam Musta‟in, S.Pd.I
Fiqh Nafkah
Agus Hamid H., M.Pd
Komunikasi&Manajemen Konflik
Yoke, M.Pd
Fiqh Talak dan Rujuk
Azid
Syukroni,
S.Pd.I, Parenting Islam
M.Pd.I
Mhd. Jabal Alamsyah, Lc., Hukum Mawaris
MA.
Binti Maesaroh
All About Nikah
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: 08/D/25-V/2018
: Tulisan
: Mahasiswa/Peserta di Lembaga KLIK Cabang Ponorogo
: 25 Mei 2018
: 20.00-20.30 WIB
Tabel Nama Mahasiswa Angkatan IV di lembaga KLIK
cabang Ponorogo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nama Peserta
Hery Jatmiko
Eko Febri N
Tri Wulandari
Khoirul Badriyanita D
Zulfa Aziza
Siti Nuryana
Alfika Winda Ayu
Umi Munawaroh
Lolyta Mayantika
Kurnia Rahmawati
Muqoddamatul Aziza
Adam Patria
Fitri Nur R
Ayunda Rahma
Desmita
Latifa Nur Faida
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: 09/D/25-V/2018
: Tulisan
: Kurikulum Pendidikan di Lembaga KLIK Cab. Ponorogo
: 25 Mei 2018
: 20.30-210.45 WIB

Adapun kurikulum/materi pendidikan pra nikah di lembaga
KLIK adalah sebagai berikut:
1) Tahapan Memilih Jodoh
Pertemuan pertama ini bertujuan untuk memberikan wawasan
dan pengetahuan kepada mahasiswa KLIK bagaimana
tahapan atau proses dalam memilih atau menjemput jodoh itu
seharusnya ditempuh.
2) Psikologi Pra Nikah
Pertemuan kedua ini membahas tentang psikologi pra nikah.
Materi ini penting dipelajari supaya mahasiswa dapat
memanajemen psikologisnya. Ketika hendak melangsungkan
pernikahan biasanya calon pasangan pengantin akan
menghadapi banyak kendala sehingga dapat menyebabkan
emosi yang kurang stabil dan memicu stress.
3) Kesehatan Pra Nikah
Pertemuan ketiga ini membahas materi kesehatan pra nikah.
Calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan wajib
mengetahui kondisi kesehatannya terutama kesehatan
reproduksi.
4) Ta‟aruf
Pertemuan kempat ini membahas tentang bagaimana cara
membuat proposal diri dan berbagai hal yang perlu disiapkan
dalam proses ta‟aruf. Materi ini bertujuan untuk membangun
kemantapan serta visi dan misi menikah. Dalam pertemuan
ini mahasiswa dipandu untuk praktek mengisi biodata pribadi
secara jujur dan apa adanya, dan menentukan kriteria
pasangan yang diharapkan. Biodata ini nantinya akan
digunakan sebagai proposal pengajuan ta‟aruf apabila
mahasiswa menginginkan untuk bersegera menikah.
5) Mahar dan Khitbah
Pertemuan kelima adalah membahas tentang mahar dan
khitbah. Pada ksesempatan ini mahasiswa diberikan
pengetahuan bagaimana seharusnya proses khitbah secara
syari‟at dilaksanakan serta tentang mahar pernikahan.

Lanjutan…
6) Administrasi KUA
Pertemuan keenam ini membahas tentang administrasi KUA,
surat dan dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika hendak
mengajukan pendaftaran pernikahan. Dosen tamu yang
dihadirkan pada pertemuan ini biasanya adalah pegawai KUA
kecamatan kota Ponorogo.
7) Fiqh Walimah
Pertemuan ketujuh mempelajari tentang teknis walimah yang
benar sesuai tuntunan syari‟at Islam dan tidak meninggalkan
adat istiadat setempat, sehingga gabungan keduanya dapat
menjadikan proses walimah sebagai momen untuk
mendakwahkan ajaran Islam kepad para tamu yang
menghadiri resepsi pernikahan tersebut.
8) Fiqh Jima‟
Pertemuan kedelapan mengkaji tentang adab dan tata cara
jima‟ (hubungan biologis suami istri) yang sesuai dengan
tuntunan atau sunnah Nabi, sehingga dari sini diharapkan
dapat menciptakan kebahagiaan dan disegerakan memperoleh
keturunan yang sholih dan sholihah.
9) Fiqh Nafkah
Pertemuan kesembilan mengkaji tentang kewajiaban
memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga
tersebut.
10) Komunikasi dan Manajemen Konflik
Pertemuan kesembilan ini mempelajari cara berkomunikasi,
olah rasa dan olah pikir dalam menyelaraskan tujuan,
menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam perjalanan
rumah tangga serta mengharmoniskan rumah tangga yang
dibina sehingga diharapkan menjadi keluarga sakinah,
mawaddah, warohmah.
11) Fiqh Talak dan Rujuk
Pertemuan kesebelas mempelajari tentang talak dan rujuk,
meskipun perceraian adalah hal baik yang dibenci Allah akan
tetapi perlu dipelajari supaya pasangan suami istri tidak
dengan mudah menjatuhkan talak. Hal ini juga penting
diketahui sebagai pedoman dalam membina kehidupan
berumah tangga.
12) Parenting Islam
Pertemuan ke-duabelas membahas adab dan tata cara
mendidik anak dalam Islam, sehingga diharapkan anakanaknya menjadi keturunan yang beriman, baik, cerdas, sopan
santun, serta dapat menjadi anak yang sholih/sholihah yang
dapat menjadi tabungan amal sholih bagi kedua orangtuanya
kelak.

Lanjutan…
Bukti Tulisan 13) Hukum Mawaris
Pertemuan ke-tigabelas menyinggung pembahasan tentang
hukum mawaris (pembagian warisan berupa asset atau harta)
dalam keluarga.
14) All About Nikah
Pertemuan terakhir ini merupakan follow up atau review dari
pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sehingga
materi yang didapatkan lebih matang dan lebih dikuasai oleh
para mahasiswa.
Refleksi
Kurikulum pendidikan yang ada di lembaga KLIK cabang
Ponorogo ini sangat rinci dan sesuai dengan tuntunan syari‟at
Islam.
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: 10/D/15-VI/2018
: Gambar
: Dokumentasi Wawancara
: 15 Juni 2018
: 13.35- 14.00 WIB

Keterangan: wawancara dengan Rektor KLIK cabang Ponorogo

Keterangan: wawancara dengan Ammah Hidayatul Muniroh

Keterangan: wawancara dengan pengurus KLIK cabang Ponorogo

Keterangan: wawancara dengan pengurus KLIK cabang Ponorogo

Keterangan: wawancara dengan mahasiswa KLIK cabang Ponorogo

Keterangan: wawancara dengan mahasiswa KLIK cabang Ponorogo

Keterangan: wawancara dengan Alumni KLIK cabang Ponorogo
Dokumen Kegiatan:

Keterangan: Kegiatan Seminar

Keterangan: Kegiatan Seminar

Keterangan: Kegiatan Seminar

Keterangan: Kegiatan Seminar

Keterangan: Kegiatan Perkuliahan

Keterangan: Kegiatan Halal Bilhalal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

A. Data Pribadi
Nama

: Dyah Ayu Sri Handayani

Tempat/Tanggal Lahir

: Purwodadi, 17 Desember 1993

Alamat

: Dsn. Purwodadi, Ds. Nanjungan, Kec. Pasemah
Air Keruh, Kab. Empat Lawang, Sumatera
Selatan

B. Riwayat Pendidikan
1.

Tahun 2006

: Lulus SD Negeri 1 Nanjungan

2.

Tahun 2009

: Lulus SMP Negeri 1 Pasemah Air Keruh

3.

Tahun 2012

: Lulus SMA Negeri 1 Kab. Lahat

4.

Tahun 2016

: Lulus Program Sarjana Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

5.

Tahun 2016

: Masuk Program Magister Pendidikan Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo

C. Pengalaman
1. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UKI Ulin Nuha Tahun 20122013
2. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri Tahun 2012-2013

3. Sekretaris Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela Diri Tahun 2014-2015
4. Anggota

Unit

Kegiatan

Mahasiswa

(UKM)

KOPMA

(Koprasi

Mahasiswa) Tahun 2013-2015
5. Surveyor Litbang Kompas dalam Survey Pemilu pada Tahun 2014
6. Panitia Seminar Internasional ICIE tahun 2017 di Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

D. Karya Ilmiah
1. Skripsi, tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Media Pembelajaran dan
Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Al-Islam
Pada Siswa-Siswi Di Kelas XI Bilingual SMA Muhammadiyah 1
Ponorogo Tahun Pelajaran 2015 – 2016)”.
2. Jurnal Prosiding pada Seminar Nasional Pendidikan Adab, tahun 2017
yang berjudul “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di
Pondok Pesantren”
3. Tesis, tahun 2018 yang berjudul “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam
Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Ponorogo)”.

