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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 kajian keislaman dengan baik dan benar.( S1,S2,P5,KU14,KU15,) 
2. Memiliki kemampuan dalam mengkaji secara Islam berbagai jenis kearifan lokal dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga cinta 

terhadap bangsa dan negara. (S3,S4,S5,S13,S14,P1,P2,P4,KU12, KK4. ) 
3. Memiliki kemampuan mengintegrasikan antara Islam, sains, dan teknologi dalam menghadapi ragam kearifan lokal.(P6,P8,P9,KU1,KU3,KK1) 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana mengkaji secara Islam terhadap berbagai macam kearifan lokal yang ada dalam masyarakat setempat apakah 

sesuai dengan kajian keislaman atau tidak. Materinya dimulai dari memahami Karakteristik ajran Islam, hakekat kearifan lokal, hakekat budaya, 

kebudayaan dalam pandangan Islam, kearifan lokal nusantara, kearifan lokal di Tanah Luwu baik norma maupun nilainya, dan hubungan antara globalisasi 

dan kearifan lokal. 
Bahan Kajian  
Pustaka Utama :  

 

1. M. Rosyid Ridla, dkk. PENGANTAR ILMU DAKWAH (Sejarah, Pespektif, dan Ruang Lingkup), (Samudra Biru, 2017). 
Pendukung :  

 

 



 

 

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 sesama mahasiswa, serta memahami 

materi dan schedule perkuliahan. 

5.0 % 

 
Media Pembelajaran PerangkatLunak: PerangkatKeras: 

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

 
Tim Teaching 1.  Dr. Hj.Nuryani, M.A 

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

 

MingguKe

- 
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 

Mahasiswa dapat memahami 

pengertian Perencanaan 

Sosiologi Keagamaan 

Kemampuan menjelaskan 

pengertian perencanaan 

sosialogi keagamaan 

Tanya jawab dan 

penugasan. 

Small group 

discussion. Makalah. 

100 menit 

Perencanaan sosoiologi keagamaan 

1. pengertian perencanaan 

sosiologi keagamaan 

2. arah dan tujuan perencanaan 

sosiologi keagamaan 

5.0 % 



III 

Mahasiswa mampu 

memahami karakteristik 

ajaran Islam. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan karakterstik 

ajaran Islam dalam bidang 

agama, ibadah, akidah, ilmu 

dan budaya, dan pendidikan. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 

100 menit. 

Karakteristik Ajaran Islam 

1. bidang agama 

2. bidang ibadah 

3. bidang akidah 

4. bidang ilmu dan kebudayaan 

5. bidang Pendidikan 

5.0 % 

IV 

Mahasiswa mampu 

memahami karakteristik 

ajaran Islam. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan karakteristik 

ajaran Islam dalam bidang 

sosial, ekonomi, kesehatan, 

politik, dan pekerjaan. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 

100 menit. 

Karakteristik Ajaran Islam 

1. bidang sosial 

2. bidang ekonomi 

3. bidang kesehatan 

4. bidang politik 

5. bidang pekerjaan 

5.0 % 

V 

Mahasiswa dapat memahami 

hakekat kearifan lokal. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan pengertian 

kearifan lokal/local wisdom 

dan lokal genius, conth-contoh 

karifan lokal dan fungsi 

kearifan lokal. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 
Hakekat Kearifan Lokal 

1. pengertian kearifan lokal dan 

lokal genius 

2. contoh-contoh kearifan lokal 

3. fungsi learifan lokal 

5.0 % 

VI 

Mahasiswa dapat memahami 

hakekat kebudayaan. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan pengertian 

kebudayaan, unsure-unsur dan 

wujud budaya, serta perubahan 

budaya. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 
Hakekat Kebudayaan 

1. pengertian kebdayaan 

2. unsur dan ujud budaya 

3. perubahan budaya 

5.0 % 

VII Mahasiswa dapat memahami Mahasiswa mampu memahami Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 
Kebudayaan dalam 5.0 % 



kebudayaan dalam pandangan 

Islam. 

dan menjelaskan tentang 

hubungan Islam dan budaya, 

dan dalil-dalil tentang budaya. 

Pandangan Islam 

1. hubungan Islam dan 

budaya 

2. dalil-dalil al Qur’an dan 

hadis tentang budaya 

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 

tentang Islam dan kearifan 

lokal Nusantara. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan tentang 

hubungan Islam dan kearifan 

lokal nusantara, serta proses 

asimilasi, akulturasi dan 

inovasi antara Islam dan 

kearifan lokal nusantara. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 

100 menit. 

Islam dan Kearifan Lokal 

Nusantara I 

1. hubungan Islam dan kearifan 

lokal nusantara 

2. proses asimilasi, akulturasi, 

dan inovasi antara Islam dan 

kearifan lokal nusantara. 

5.0 % 

X 

Mahasiswa dapat memahami 

tentang Islam dan kearifan 

lokal Nusantara. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan tentang 

contoh-contoh kearifan lokal 

yang ada di nusantara, dan 

pandangan Islam terhadap 

kearifan lokal di nusantara. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 

100 menit. 

Islam dan Kearifan Lokal 

Nusantara II 

1. contoh-contoh kearifan lokal 

di nusantara 

2. pandangan Islam terhadap 

kearifan lokal di nusantara 

5.0 % 

XI Mahasiswa dapat memahami 

tentang Islam dan kearifan 

lokal di Tanah Luwu. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan tentang 

sejarah masuknya Islam di 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 

100 menit. 

Islam dan Kearifan Lokal di 

Tanah Luwu I 

1. masuknya Islam di Tanah 

5.0 % 



Tanah Luwu dan menjelaskan 

tentang filosofi Pajung ri 

Luwu. 

Luwu 

2. filosofi Pajung ri Luwu 

XII 

Mahasiswa dapat memahami 

tentang Islam dan kearifan 

lokal di Tanah Luwu. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan proses 

asimilasi, akulturasi, dan 

inovasi antara Islam dan 

kearifan lokal di Tanah Luwu. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 

100 menit. 

Islam dan Kearifan Lokal di 

Tanah Luwu II 

- Proses asimilasi, akulturasi, dan 

inovasi antara Islam dan kearifan 

lokal di Tanah Luu 

 

5.0 % 

XIII 

Mahasiswa dapat memahami 

tentang norma kearifan lokal 

budaya Tanah Luwu. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan norma 

kearifan lokal budaya Tanah 

Luwu yakni ade’, bicara, 

rapang, wari’, dan sara’. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 

100 menit. 

Norma Kearifan Lokal Budaya 

Tanah Luwu 

1. ade’ 

2. bicara 

3. rapang 

4. wari’ 

5. sara’ 

3.0 % 

XIV 

Mahasiswamampu memahami 

nilai-nilai kearifan lokal 

budaya Tanah Luwu. 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan nilai-nilai 

kearifan lokal budaya Tanah 

Luwu, dan filosofi dari nilai 

sipakatau, sipakalebbi’, 

sipakainge’ lempu’, getteng, 

acca’, adele’, dan ininnawa. 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group 

discussion. Makalah. 

100 menit. 

Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya 

Tanah Luwu 

1. sipakatau, sipakainge’, dan 

sipakalebbi’. 

2. Lempu’, getteng, acca’, 

adele’, dan ininnawa. 

3.0 % 

XV Mahasiswamampu memahami Mahasiswa mampu memahami Tanya jawab dan Small group Kearifan Lokal dan Globalisasi 4.0 % 



 

 

Mengetahui                  Palopo,11 Maret 2021 

Ketua Prodi Sosiologi Agama                Dosen Pengampuh, 

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

 

 

 

tentang kearifan lokal dan 

globalisasi 

dan menjelaskan hakekat 

globalisasi, fungsi dan peran 

agama dari arus globalisasi, 

serta menjaga kearifan lokal 

dari arus globalisasi. 

penugasan discussion. Makalah. 

100 menit. 

1. hakekat globalisasi 

2. fungsi dan peran agama 

dalam arus globalisasi 

3. menjaga kearifan lokal dari 

arus globalisasi 

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 % 


