
 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA 

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 

MATA KULIAH KODE RUMPUN BOBOT (SKS) SEMESTER TANGGAL PENGESAHAN 
Analisis Sosial Masyarakat Islam MKSOS245  

 

 

2 6 11 Maret 2021 
 

 

OTORISASI 
 

 

 

 

DosenPengembang RPS Koordinator RMK Ka PRODI 

1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I 
2. Sabaruddin, S.Sos.,M.Si 

 
Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I 

 

 
Dr. Hj. Nuryani, M.A 

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 
 

CP-Prodi/ CPL 

1. (S1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relegius dalam kehidupan perorangan, masyarakat dan bangsa. 

2. (S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

3. (S3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.  

4. (S4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. 

5. (S5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

6. (S13) menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta kemampuan adaptasi (adabtability), fleksibilitas (flexibility), 

pengendalian diri (self direction), serta baik dan penuh inisiatif di tempat tugas. 

7. (S14) Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga dan status sosial ekonomi; 

8. (P1) menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi. 

9. (P2) Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan Ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. 

10. (P4) Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis serta memiliki 

keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik. 

11. (P5) Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil ‘alamin 

12.  (P6) Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan.  



13.  (P8) Menguasai pengetahuan terkait dengan kegiatan bimbingan dan konseling Islam secara kreatif, inovatif, produktif, dan adaptif. 

14.  (P9) Menguasai dasar-dasar keilmuan bimbingan dan konseling Islam, teori komunikasi, metode dan teknik bimbingan  dan konseling Islam, 

perkembangan individu dan masyarakat. 

15. (KU1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 

16. (KU3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 

seni. 

17. (KU12) Mampu berkolaborasi dengan team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical 

thinking), dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas d dunia kerja.  

18. (KU14) Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur’an juz 30 (Juz Amma) 

19. (KU15) Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik. 

20. (KK1) Mampu melakukan pembimbingan dan konseling Islam, berdakwah, dan pendampingan masyarakat Islam dalam masyarakat multi agama. 

21. (KK4) Mampu menentukan dan menggunakan pendekatan, metode, media, dan teknologi untuk kegiatan pembimbingan dan konseling Islam secara 

tepat dalam masyarakat multi agama. 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu memahami dan Menganalisis Fenomena Masyarakat Islam dengan Menggunakan paradigm Sosiologi 
2. Memiliki kemampuan menganalisis gejala atau fenomena masyarakat Muslim 
3. Memiliki kemampuan mengintegrasikan antara Islam, sains, dan teknologi dalam menganalisis gejala Sosial 

Deskripsi Singkat MK Mata Kuliah ini membahas tentang analisis sosial masyarakat Islam antaralain yang dikaji metodologi ilmu sosial,teori Sosiologi (mazhab positivis, 

mazhab humanism, mazhab Kritis). 
Bahan Kajian  
Pustaka Utama :  

 

1. Dr. Syarifuddin Jurdi (Sosiologi Islam Dan Masyrakat Modern), (Kencana 2008). 

2. Novri Susan (Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer) 
Pendukung :  

 

 

 
Media Pembelajaran PerangkatLunak: PerangkatKeras: 



 

 

1.  

Mahasiswa dapat memahami 

kontrak perkuliahan yang telah 

dibangun bersama dan memahami 

gambaran materi atau orientasi 

perkuliahan selama satu semester 

berjalan. 

Kontrak Perkuliahan dan Penjelasan RPS 

Self directed learning, dan mahasiswa diminta untuk mempersiapkan materi diskusi minggu depan. 

100 menit 

1. Mahasiswa Menyimak dengan baik. 

2. Mahasiswa mengajukan pertanyaan. 

Mahasiswa mampu membangun komunikas yang baik dengan dosen dan antar sesame mahasiswa, serta memahami 

materi dan schedule perkuliahan. 

5.0 % 

Slide Powerpoint, Internet, E-Learning Laptop, LCD. White Board. 

 
Tim Teaching 1. Dr. Syahruddin, M.H.I 

2. Sabaruddin S.Sos., M.Si 
Mata KuliahSyarat Mata Kuliah Wajib 

 

MingguK

e- 
Sub CP-MK 

(KemampuanAkhir yang Diharapkan) 
Indikator Kriteriadan Bentuk Penilaian Metode Pembelajaran 

[EstimasiWaktu] 
Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 
Bobot 

Penilaia

n (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

II 
Mendeskripsikan hubungan 

manusia dan agama 

Kemampuan menjelaskan 

Manusia dan Agama 

Tanya jawab dan 

penugasan. 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit 

Studi Sosiologi Islam 

1. Pengertian  hubungan 

manusia dan agama  

5.0 % 

III 
Mahasiswa dapat memahami 

pengertian metodologi Ilmu 

Sosial 

Kemampuan menjelaskan 

pengertian Ilmu Sosial 

Positive, Ilmu Sosial Humanis, 

Ilmu Sosial Kritis dan 

Tanya jawab dan 

penugasan. 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit 

Studi Sosiologi Islam 

1. pengertian ilmu sosial 

arah dan tujuan  metodologi 

ilmu sosial 

5.0 % 



pertentangan metodologi 

IV 
Mahasiswa mampu 

memahami teori Sosiologi 

konflik Kontemporer 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan mazhab 

Positive, mazhab Humanisme, 

mazhab Kritis 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

Konflik Kontemporer 

1. konflik kekuasaan 

2. fungsi positif konflik 

5.0 % 

V 

Mahasiswa mampu 

memahami kekerasan dan 

perdamaian  

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan konsep 

kekerasan Galtung, konsep 

perdamaian 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 
Akar Kekerasan dan Perdamaian 

1. Kekerasan structural, 

langsung, budaya dan model 

litke. 

2. Tata kelola konflik, 

perdamaian positif, 

perdamaian negative. 

5.0 % 

VI 

Mahasiswa dapat memahami 

contoh analisis konflik 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan analisis 

konflik Poso, analisis konflik 

Ambon Maluku 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 
Contoh konflik 

1. Konteks dan sumber konflik 

2. Pihak dan isu konflik 

5.0 % 

VII 

Mahasiswa dapat memahami 

Kasus masalah sosial 

keagamaan 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan Kasus 

masalah sosial keagamaan. 

Deskripsi, latar belakang, dan 

pengaruh salah satu dari 

masalah aktual keagamaan 

berikut.. a. Aliran “sesat”, 

ISIS, Radikalisme dlsb. b. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

Masalah Keagamaan 

1. Aliran sesat 

2. Pluralism agama 

5.0 % 



Pluralisme Agama c. Korupsi 

di Indonesia d. Pemilu dan 

Partai agama 

VIII Mahasiswa mampu menjawab 

soal-soal dari materi 

sebelumnya dengan baik dan 

benar. 

Kemampuan menjawab soal 

dengan baik dan benar 

Soal  Ujian tulis 

100 menit 

Ujian Tengah Semester 15.0 % 

IX 

Mahasiswa dapat memahami 

dan Menganalisis negara 

Kekuasaan dan gerakan Islam 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan hubungan 

agama, politik dan gerakan 

sosial, reproduksi gerakan 

islam politik 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 
1. Pengertian gerakan Islam 

2. Strategi politik gerakan 

Islam 

5.0 % 

X 

Mahasiswa dapat memahami 

Islam Progresif dan 

Berkemajuan 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan Agama tradisi 

dan imperealisme, Islam 

ideologi dan revolusi, struktur 

dan kultur masyrakat muslim 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

Sosiologi Islam 

1. Pengertian hubungan agama 

tradisi dan imperialism 

2. Pengertian Islam ideologi 

dan revolusi 

5.0 % 

XI 
Mahasiswa dapat memahami 

analisis sosial masyrakat 

Islam Ibnu Khaldun 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan konsep Ibnu 

Khaldun, Teori Ashabiyah, 

teori Siklus 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

Analisis sosial masyarakat Islam 

Ibnu Khaldun 

1. Masyrakat Badawi  

2. Masyrakat Hadrah 

5.0 % 

XII 

Mahasiswa dapat memahami 

konsep intelektual Muslim 

Mahasiswa mampu memahami 

cendikiawan muslim, transmisi 

cendikiawan dalam partai 

politik 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. Analisis Cendikiwan muslim  

5.0 % 



XIII 

Mahasiswa dapat memahami  

Sosiologi pemimpin 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan pemimpin 

dalam prespektif Sosiologi, 

pemimpin dalam prespektif 

Islam 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

Sosiologi Pemimpin 

1. pengertian Pemimpin 

dalm Islam 

2. pengertian pemimpin 

dalam Sosiologi 

3.0 % 

XIV 

Mahasiswa mampu 

memahami Sosiologi Konflik 

Klasik 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan dinamika 

Masyarakat Islam, konflik 

kelompok dan perjuangan 

kelas, stratifikasi sosial dan 

konflik, kesadaran kolektif dan 

gerakan sosial, sosiasi dan 

konflik alamiah 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 
Pendekatan Konflik 

2. 1. pengertian dinamika 

masyarakat dan sosiologi 

konflik. 

3.0 % 

XV Mahasiswa dapat memahami 

dan Menganalisis kerukunan 

hidup antar umat beragama 

Kerukunan antar umat 

beragama 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

Kerukunan Umat Beragama 

1. Solidaritas  

4.0 % 

XVI Mahasiswa mampu menjawab 

soal-soal dari materi 

sebelumnya dengan baik dan 

benar. 

Kemampuan menjawab soal 

dengan baik dan benar 

Soal  Ujian tulis Ujian Tengah Semester 20.0 % 

 

Mahasiswa mampu 

memahami Sosiologi Konflik 

Klasik 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan dinamika 

Masyarakat Islam, konflik 

kelompok dan perjuangan 

kelas, stratifikasi sosial dan 

konflik, kesadaran kolektif dan 

gerakan sosial, sosiasi dan 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 
Pendekatan Konflik 

1. pengertian dinamika masyarakat 

dan sosiologi konflik. 

 



 

 

Mengetahui                 Palopo 
Ketua Prodi Sosiologi Agama               Dosen Pengampuh 

                 
Dr.Hj. Nuryani., M.A                Sabaruddin., S.Sos., M.Si 

 

 

 

konflik alamiah 


