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CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

CP-Prodi/CPL 
Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis fenomena kebudayaan di masyarakat postmodern. 
 
 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 
1. (N1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa 
2. (P2) Menguasai pengetahuan dan langkah langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 
3. (P5) mengetahui pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin 

 
DESKRIPSI SINGKAT 

 
Mata Kuliah ini mengkaji kebudayaan yang muncul di masyarakat modern akibat perkembangan kapitalisme dan globalisme. 
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1 Orientasi Kegiatan Perkuliahan 

meliputi:  Visi misi Institut, Fakultas 

dan Prodi,  Deskripsi mata kuliah,  

Beban belajar,  Komponen evaluasi, 

 Sumber belajar dan  Informasi 
tugas mandiri/kelompok. 

Kontrak dan RPS Mata Kuliah   Kuliah online 2x50 
mnit 

  0% 

2 Bertakwa kepada Tuhan yang Maha 
Esa dan mampu menunjukkan sikap 
relegius dalam kehidupan 
perseorangan, masyarakat dan 
bangsa; 
Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama dan kepercayaan 
serta pendapat atau temuan rasional 
orang lain; 
Bersikap inklusif, bertindak obyektif 
dan tidak deskriminatif berdasarkan 
pertimbangan jenis kelamin, agama, 
ras, kondisi fisik, latar belakang 
keluarga dan status sosial ekonomi; 

Definisi Budaya dari masa ke masa Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 

3 Bertakwa kepada Tuhan yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap relegius dalam 
kehidupan perseorangan, 
masyarakat dan bangsa; 
Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalaam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral 
dan etika; 
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah dalam 

Asal usul dan perkembangan CS Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 



menyampaikan gagasan ilmiah 
secara lisan dan tertulis dengan 
menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar dalam 
perkembangan dunia akademik 
dan dunia kerja; 

hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

4 Mampu mengaktualisasikan nilai-
nilai keislaman yang moderat 
berdasarkan pendekatan dalam 
sosiologi agama dalam 
membangun keharmonisan 
hubungan antar pemeluk agama 
dalam masyarakat multikulkural 
dan multi agama;  
Mampu mengembangkan 
pemikiran keagamaan yang 
inklusif, toleran, dan moderat 
dalam kehidupan umat beragama 
dan hubungan antar umat 
beragama, budaya dan etnis 
dalam masyarakat multikultur 
dalam kehidupan 
kemasyarakatan, kebangsaan dan 
kenegaraan;  
 

Globalisasi dan Modernisme  Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 

5 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang 
keahlianya secara mandiri;  
Menginternalisasikan semangat 
kemandirian, kejuangan dan 
kewirausahaan di tempat tugas 
dan di masyarakat;  
Menjunjung tinggi dan 
menginternalisasi nilai-nilai etika 
keislaman dalam kehidupan di 
masyarakat dan di negara;  
Menguasai pengetahuan dasar-
dasar keislaman sebagai agama 

Media Massa dan Kapitalisme Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 



rahmatan lil ‘alamin  
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah integrasi 
keilmuan (agama dan sains sosial) 
sebagai paradigma keilmuan;  
Menguasai langkah-langkah 
mengidentifikasi ragam upaya 
wirausaha yang bercirikan inovasi 
dan kemandirian yang 
berlandaskan etika Islam, 
keilmuan, profesional, lokal, 
nasional dan global;  
 

yang belum memahami 
materi 

6 Mengusai filosofi keilmuan 
sosiologi agama secara 
komprehensif, baik pada aspek 
ontologi, epistemologi, aksiologi, 
metode, materi, maupun konteks 
kajiannya;  
Menguasai konsep dan teori 
dalam ilmu-ilmu pendukung untuk 
dapat menjelaskan, 
mengidentifikasi dan memetakan 
masalah-masalah sosial 
keagamaan sejalan dengan 
kemajuan IPTEKS dan dinamika 
masyarakat;  
Menguasai konsep, teori dan 
metodologi penelitian untuk 
mengkaji dan memetakan 
masalah sosial agama, dan 
berbagai aliran pemikiran 
keagamaan (klasik dan 
kontemporer). 
Mampu menyusun deskripsi 
saintifik, hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi;  

Neoimperialisme dan neoliberalisme  
 

Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 



Mampu mengambil keputusan 
secara tepat, dalam konteks 
penyelasaian masalah di bidang 
keahliannya berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data;  
 

7 Mampu melakukan proses 
evaluasi diri terhadap kelompok 
kerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya dan mampu 
mengelola pembelajaran secara 
mandiri;  
Mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamanahkan, 
dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan 
mencegah plagiasi;  
Menunjukkan kemampuan literasi 
informasi, media dan 
memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan keilmuan dan 
kemampuan kerja;  
 

Hegemoni budaya Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 

8 Mid Test Ujian Tengah Semester     30% 

9 Mampu melaksanakan penelitian, 
pengkajian dan menulis karya 
ilmiah dalam bidang sosiologi 
agama dalam rangka 
pengembangan keilmuan;  
Mampu melakukan dialog 
keagamaan baik seagama maupun 
beda agama secara dialogis, logis, 
argumentatif dan harmonis;  

Imperialisme Budaya  Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 



Mampu berbahasa Arab dan 
Inggris secara aktif baik 
percakapan maupun tulisan serta 
terjemah terkait dengan bidang 
kajian sosiologi agama;  
 

Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

10 Mampu berkomunikasi baik lisan 
maupun tulisan dengan 
menggunakan bahasa Arab dan 
Inggris dalam perkembangan 
dunia akademik dan dunia kerja;  
Mampu berkolaborasi dalam 
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 di dunia 
kerja;  
 

Mcdonaldsisasi dan sarana 
konsumsi baru 

Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 

11 Bekerjasama dan memiliki 
kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
lingkungan;  
Menunjukkan sikap taat hukum 
dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara;  
Meninternalisasikan nilai, norma, 
dan etika akademik dalam 
kehidupan di masyarakat dan di 
negara;  
Menguasai dasar-dasar ilmu sosial 
untuk menopang kajian keilmuan 
sosiologi agama secara baik dan 
tepat;  
 

Korean waves di berbagai negara 
 

Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 



12 Mampu mengaktualisasikan nilai-
nilai keislaman yang moderat 
berdasarkan pendekatan dalam 
sosiologi agama dalam 
membangun keharmonisan 
hubungan antar pemeluk agama 
dalam masyarakat multikulkural 
dan multi agama;  
Mampu mengembangkan 
pemikiran keagamaan yang 
inklusif, toleran, dan moderat 
dalam kehidupan umat beragama 
dan hubungan antar umat 
beragama, budaya dan etnis 
dalam masyarakat multikultur 
dalam kehidupan 
kemasyarakatan, kebangsaan dan 
kenegaraan;  
 

postkolonialisme Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 

13 Bertakwa kepada Tuhan yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap relegius dalam 
kehidupan perseorangan, 
masyarakat dan bangsa;  
Bekerjasama dan memiliki 
kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
lingkungan;  
Menunjukkan sikap taat hukum 
dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara;  
Meninternalisasikan nilai, norma, 
dan etika akademik dalam 
kehidupan di masyarakat dan di 
negara;  
 

Pemikiran Edward said Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 



14 Menginternalisasikan semangat 
kemandirian, kejuangan dan 
kewirausahaan di tempat tugas 
dan di masyarakat;  
Menjunjung tinggi dan 
menginternalisasi nilai-nilai etika 
keislaman dalam kehidupan di 
masyarakat dan di negara;  
Bertanggung jawab sepenuhnya 
terhadap nilai-nilai akademik yaitu 
kejujuran, kebebasan dan 
otonomi akademik yang 
diembannya;  
 

Pemikiran Gayatri spivak Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 

15 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;  
Menguasai pengetahuan dasar-
dasar keislaman sebagai agama 
rahmatan lil ‘alamin  
Menguasai pengetahuan dan 
langkah-langkah integrasi 
keilmuan (agama dan sains sosial) 
sebagai paradigma keilmuan;  
Menguasai langkah-langkah 
mengidentifikasi ragam upaya 
wirausaha yang bercirikan inovasi 
dan kemandirian yang 
berlandaskan etika Islam, 
keilmuan, profesional, lokal, 

Pemikiran Homi bhabha Bentuk Pembelajaran: 

Kuliah online  Model 
pembelajaran: 
Pembelajaran Kolaboratif 

berbasis online  Metode 
pembelajaran: ceramah, 
diskusi, tanya jawab 

Kuliah online 2x50 
mnit 
Tugas 2 x 120 

Mahasiswa 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
secara online. 
Mahasiswa diberi 
kesempatan untuk 
mengajukan 
pertanyaan secara 
online terkait materi 
yang dipelajar. 
Mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan 
hasil diskusinya 
kepada mahasiswa 
yang belum memahami 
materi 

Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama Islam. 
Menunjukkan 
partisipasi aktif dalam 
pembelajaran. 
Berkolaborasi secara 
efektif dalam 
pembelajaran 

10& 



nasional dan global; 

16 Final Test      40% 

 
Mengetahui               Palopo, 
Kepala Prodi Sosiologi Agama            Dosen Pengampuh 

              
Dr.Hj.Nuryani., M.A              Muhammad Ashabul Kahfi., S.Sos, M.A 


