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CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mendapatkan pemahaman akan pentingnya mata kuliah gerakan sosial. Selain itu, peserta kuliah mampu mengidentifikasi 

perilaku gerakan sosial keagamaan, mendiagnoses penyebab-penyebab sosio-seligius orang terlibat dalam gerakan sosial dan mampu 

mengelompokkan garakan sosial yg terjadi dimasyarakat.  

Deskripsi Singkat 

MK 

Melalui mata kuliah ini dijelaskana konsep mengenai gerakan sosial keagamaan, tipologi dan teori-teori geralan sosial, menjelaskan 

geakn sosial keagaan  Selain itu, akan dijelaskan dan  didiskusikan pula tentang kasus dan fenomena gerakan sosial islam .  

Pembahasan dalam mata kuliah sebagian  besar akan mengambil contoh pada kasus-kasus yang terjadi pada  masyarakat Indonesia 

kontemporer seperti gerakan sosial keagamaan Muhammadiya dan Nahdatul Ulama.  

Bahan Kajian  

Pustaka Utama :  

Situmorang Wahid Abdullah. 2013. Gerakan sosial. Yogyakarta: pustaka pelajar 

Rusmanto, Joni. 2013. Gerakan sosial : sejajah perkembangan teori antara kekuatan dan kelemahan. Sidoarjo: Zifatama Publishing 



Rusmanto,Joni. 2017. Sosiologi Politik Gerakan Sosial: dan pengaruhnya terhadap  studi perlawanan. Surabaya: Pustaka Saga 

Martono, Nanang. 2016. Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, posmedern, dan poskolonil. Jakarta: Rajagrafindo 

Pesada  

Andi haris, dkk. 2019 mengenal gerakan sosial dalam perspektif ilmu sosial. Hasanuddin Journal Of Sosiologi. Vol 1,1 / 2019 

Pendukung :  

Matulessisy, Andik.2005. mahasiswa dan gerakan sosial. Surabaya-RT: Dieta Persada  

Ritzer, George. 20011. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana. 

Prasetyo, Eko. 2003. Islam kiri: jalan menuju revolusi sosial. Yogyakarta: Insist Press  

Berger,Peter L. 2013. Tafsir sosial atas kenyataan  :risalah tentang  sosiologi pengetahuan. Jakarta: LP3ES 

Haryanto,Sindung.2016. Spektrum teori sosial : dari klasik hingga posmodern. Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Jurdi, Syarifuddin. 2013. Gerakan sosial islam. Jurnal politik profetik. Vol 1no1 tahun 20213 

Tahir, Gustia. 2010. Muhammadiyah: Gerakan sosial keagamaan dan pendidikan. Jurnal Adabiyah.vol.x nomor 2/2010 

Halim, Abdul Illim. 2017. Gerakan sosial keagamaan nahdatul ulama pada masa kebangkitan nasional. Jurnal studi agama-agama dan 

lintas budaya. 2.1/2017 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat Lunak: Perangkat Keras: 

Slide Powerpoint, Internet,  Laptop, LCD. 

 

Tim Teaching  

 

Mata Kuliah 

Syarat 

Mata Kuliah Wajib 

 

Mg 

Ke- 

Sub CP-MK 

(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 

Indikator Kriteria dan Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajara

n  

Pengalaman belajar Bobot 

Penilaian 

(%) 

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

1 Mahasiswa mengerti dan  

memahami rencana materi 

pembelajaran mata kuliah secara 

umum dan metode pembelajaran 

a. Penjelasan RPKPS  dan kontrak  

belajar mahasiswa- dosen 

b. Mahasiswa dalam kelompok 

mendiskusikan manfaat belajar 

 a. Ceramah 

b. Diskusi  

c. Tanya jawab 

Mencatat dan mengkopi 

RPS yang dibagikan oleh 

dosen 

 



serta kontrak belajar. 

 

gerakan sosial keagamaan atau 

mendiskusikan harapan mereka 

terhadap belajar  gerakan sosial 

keagamaan , kemudian 

mempresentasikan. 

c. Mendengar penjelasan dosen 

tentang  gerakan sosial 

keagamaan secara umum 

2 Mahasiswa Mampu memahami 

pengertian, gerakan sosial  

Mampu menjelaskan 

pengertian, gerakan sosial  

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

Pemahaman/penguasaan 

materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi 

a. Ceramah 
b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

diskusi 

 

3-4 Mahasiswa mampu memahami  

konsep teori gerakan sosial 

Mampu menjelaskan teori 

gerakan sosial 

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

Pemahaman/penguasaan 

materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi 

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

diskusi 

 

5 Mahasiswa mampu  memahami  

tipologi dan gerakan sosial 

Mampu mendeskripsikan  

tipologi dan gerakan sosial 

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

Pemahaman/penguasaan 

materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi 

a. Ceramah 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

diskusi 

 

6 Mahasiswa mampu memahami 

gerakan sosial baru 

Mampu  menjelaskan proses 

sosial  

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

Pemahaman/penguasaan 

materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi 

a. Ceramah 

b.Diskusi 

c. Tanya jawab 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

diskusi 

 

7 Mahasiswa memahami  

fundamentalisme sebagai 

fenomena gerakan sosial  

Mampu mejelaskan 

fundamentalisme sebagai 

fenomena gerakan sosial   

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

Pemahaman/penguasaan 

 

a. Ceramah 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

 



materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi 

b.Diskusi 

c. Tanya jawab  

diskusi 

8 Ujian tengah semester Mampu menjawab soal-soal 

yang diberikan secara tepat dan 

jelas. 

    

9 Mahasiswa mampu memahami 

konsep muhammadiya sebagai 

gerak sosial keagamaan 

memahami konsep 

muhammadiya sebagai gerak 

sosial keagamaan 

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

Pemahaman/penguasaan 

materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi 

a. Ceramah 

b.Diskusi 

c. Tanya jawab 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

diskusi 

 

10-

11 

Mahasiswa mampu memahami 

gerakan sosial islam  

Memahami konsep gerakan 

sosial islam  dan nalar islam 

progresif di Indonesia 

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

Pemahaman/penguasaan 

materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi  

 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

diskusi 

 

12 Mahasiswa mampu memahami 

konsep grakan sosial keagaman 

organsiasi NU 

mampu memahami konsep 

grakan sosial keagaman 

organsiasi NU  

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

Pemahaman/penguasaan 

materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi  

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi  

 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

diskusi 

 

13-

14 

Mahasiswa mampu memahami 

Kritik pemikiran gerakan 

keagamaan  

Mampu  memahami kritik 

memikiran gerakan keadamaan, 

corak pemikiran revivalisme 

dan masa depan  revivalisme 

islam 

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

Pemahaman/penguasaan 

materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi  

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi  

 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

diskusi 

 

15 Ujian Akhir Semester (UAS) Mampu menjawab sosl-soal 

yang diberikan secara tepat dan 

jelas. 

Tertulis    



  

 

 

Mengetahui,                                                                                                                                      Palopo, 

Ketua Prodi Sosiologi Agama,   Dosen Pengampuh  

                                                                                                                                                          

Dr. Hj. Nuryani, M.A   Saifur Rahman., S.Fil.I, M.Ag 

 


