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CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mendapatkan pemahaman akan pentingnya mata kuliah sistem sosial budaya Indonesia. Setelah menempu mata kuliah ini 

mahassiwa diharapkan (1).mampu menjelaskan berbagai konsep sistem sosial budaya, nilai sosial dan budaya dan aspek-aspek sistem 

sosial, (2). Mampu menjelaskan teori konflik danstruktur fungsional, (3). Mampu mejelaskan masyarakat sebagai sistem sosial, (4). 

Mampu menjelaskan perwujudan masyarakat majemuk, (5), mampu mencari dan mejelaskan faktor penyebab munculnya disintegrasi 

bangsa dan dapat memberikan solusinya,(6). Mampu menganalisis kasuk-kasus konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia 

Deskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah ini membahas definisi sistem sosial dan budaya menurut beberapa ahli , masalah-masalah pokok sistem sosial budaya, 

pendekatan teori untuk studi sistem sosial, struktur dan sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia, masalah integrasi nasional, serta 

aspek-aspek nilai budaya dan historis yang mempengaruhinya. 
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Pendukung :  
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Media 

Pembelajaran 

Perangkat Lunak: Perangkat Keras: 

Slide Powerpoint, Internet,  Laptop, LCD. 

 

Tim Teaching Dr.Baso Hasyim., M.Sos.I dan Samsul Pariwang., M.Pd 

 

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) 

I Mahasiswa mengerti dan  

memahami rencana materi 

pembelajaran mata kuliah secara 

umum dan metode pembelajaran 

serta kontrak belajar. 

 

a. Penjelasan RPKPS  dan kontrak  

belajar mahasiswa- dosen 

b. Mahasiswa dalam kelompok 

mendiskusikan manfaat belajar  

sistem sosial budaya Indonesia atau 

mendiskusikan harapan mereka 

terhadap belajar  gerakan  sistem 

sosial budaya Indonesia , kemudian 

mempresentasikan. 

c. Mendengar penjelasan dosen 

tentang   sistem sosial budaya 

Indonesia secara umum 

 a. Ceramah 

b. Diskusi  

c. Tanya jawab 

Mencatat dan mengkopi 

RPS yang dibagikan oleh 

dosen 

 

II-III mampu menjelaskan berbagai 

konsep sistem sosial budaya, nilai 

 Pengertian konsep sistem budaya: 

berbagai penggunaan istila sistem, 

Kelompok : presentasi, 

desain powerpoin 

a. Ceramah 

b. Diskusi 

Merancang bahan dan 

materi serta melaksanakan 

 



sosial dan budaya dan aspek-aspek 

sistem sosial 

penertian kebudayaan, dan kerangka 

kebudayaan, konsep kebudayaan, 

unsur kebudayaan, dan penertian 

sistem kebudayaan 

Pemahaman/penguasaan 

materi 

Audiens : keatifan dan 

penguasaan materi 

c. Tanya jawab diskusi 

IV mampu menjelaskan  Konsep nilai 

dan sistem nilai 

Konsep nilai dan sistem nilai  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 

 

V-VI Mampu  menjelaskan aspek-aspek 

sistem sosial dan struktur 

masyarakat indonesia 

Aspek-aspek  sistem sosial dan 

struktur masyarakat Indonesia: aspek 

statis sistem sosial : struktur sosial, 

Aspek Dinamis: proses sosial, 

perbedaan pengertian sistem sosial 

dan struktur 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 

 

VII-

VIII 

Menjelaskan teori konflik dan teori 

structural fungsional 

Teori-teori untuk memahami sistem 

sosial: teori struktur fungsional da 

konflik 

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 

 

IX Ujian tengah semester Mampu  menjawab soal-soal yang 

diberikan secara tepat dan jelas. 

    

X Mampu  menjelaskan konsep 

masyarakat majemuk 

Pluralitas masyarakat  Indonesia: 

pengertian masyarakat majemuk, 

primordialisme  

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 

 

XI Mampu  memahami konflik sosial 

dan sumber konflik 

Konflik sosial: teori untuk memahami 

konflik sosial, sumber konflik 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII-

XIII 

Mampu  mencari  dan menjelaskan 

faktor penyebab munculnya 

disintegrasi  dan memberikan 

solusinya 

Integrasi sosial, permasalahan 

integrasi, potensi konflik, disintegrasi 

bangsa  

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 

 

XIV Mampu  mengalisis berbagai kasus 

konflik yg pernah ada di indonesia 

Kasus disintegrasi dan integrasi sosial 

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 

 

XV Ujian Akhir Semester (UAS) Mampu  menjawab sosl-soal yang 

diberikan secara tepat dan jelas. 

Tertulis    



 

SILABI 

 

Mata Kuliah  : Sistem Sosial Budaya Indonesia 

Komponen : MKDK 

Jurusan : Sosiologi agama 

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah 

Semester : IV (empat) 

Bobot  : 2 SKS 

 

 

No 

 

Kompetensi Dasar 

 

Indikator Pencapaian 

 

Materi Pokok 

 

Topik Bahasan 

 

Media 

 

Strategi 

 

Alokasi 

Waktu 

1 Mahasiswa mengerti dan  

memahami rencana 

materi pembelajaran 

mata kuliah secara umum 

dan metode pembelajaran 

serta kontrak belajar. 

 

a. Penjelasan RPKPS  dan 

kontrak  belajar 

mahasiswa- dosen 

b. Mahasiswa dalam 

kelompok mendiskusikan 

manfaat belajar sistem 

sisial budaya Indonesia  

c. Mendengar penjelasan 

dosen sistem sisial 

budaya Indonesia secara 

umum  

Kontrak kuliah  Mencatat dan 

mengkopi RPS 

yang dibagikan 

oleh dosen 

LCD, Komputer, 

Papan Tulis 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi 

100 

Menit 

2-3 Konsep sistem sosial Mengartikan berbagai istila 

sistem,budaya,, dan unsur 

budaya  

istila sistem, 

penertian 

kebudayaan, 

dan kerangka 

kebudayaan, 

konsep 

kebudayaan, 

Merancang 
bahan dan materi 
serta 
melaksanakan 
diskusi mengenai 
Pengertian 
konsep sistem 

LCD, spidol, 

Whiteboard 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi 

100 

Menit 



unsur 

kebudayaan, 

penertian sistem 

kebudayaan, 

dan sistem 

sosial 

budaya 

4 Konsep nilai dan sistem 

nilai 

Memahami konsep nilai dan 

sistem nilai 

nilai dan sistem 

nilai 

Merancang bahan 

dan materi serta 

melaksanakan 

diskusi mengenai 

Konsep nilai dan 

sistem nilai 

LCD, spidol, 

Whiteboard 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi 

100 

Menit 

5-6 Aspek-aspek  sistem 

sosial dan struktur 

masyarakat Indonesia 

Memahami sistem sosial 

dan struktur sosial 

aspek statis 

sistem sosial : 

struktur sosial, 

Aspek Dinamis: 

proses sosial, 

perbedaan 

pengertian 

sistem sosial 

dan struktur 

sosial 

Merancang bahan 

dan materi serta 

melaksanakan 

diskusi mengenai 

Aspek-aspek  

sistem sosial dan 

struktur 

masyarakat 

Indonesia: aspek 

statis sistem sosial 

LCD, spidol, 

Whiteboard 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi 

100  

Menit 

7-8 

Teori-teori untuk 

memahami sistem sosia 

 

 

Menjelaskan teori-teori 

sosial 

teori struktur 

fungsional da 

konflik 

Merancang bahan 

dan materi serta 

melaksanakan 

diskusi mengenai 

teori struktur 

fungsional da 

konflik 

 

LCD, spidol, 

Whiteboard 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi 

100  

Menit 

9 Ujian tengah semester      



10 

Pluralitas masyarakat  

Indonesia 

 

Mejelaskan maksud dari 

pluralitas 

pengertian 

masyarakat 

majemuk, 

primordialisme 

 

Merancang bahan 

dan materi serta 

melaksanakan 

diskusi mengenai 

Pluralitas 

masyarakat  

Indonesia  

LCD, spidol, 

Whiteboard 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi 

100 

Menit 

11 Konflik sosial Menjelaskan teori konflik konflik sosial, 

sumber konflik 

Merancang bahan 

dan materi serta 

melaksanakan 

diskusi mengenai 

Konflik sosial 

LCD, spidol, 

Whiteboard 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi 

100 

Menit 

12-

13 

Integrasi sosial Memahami yang dimaksud 

dengan integrasi 

permasalahan 

integrasi, 

potensi konflik, 

disintegrasi 

bangsa 

Merancang bahan 

dan materi serta 

melaksanakan 

diskusi mengenai 

menjelaskan faktor 

penyebab 

munculnya 

disintegrasi   

LCD, spidol, 

Whiteboard 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi 

100 

Menit 

14 Kasus disintegrasi dan 

integrasi sosial di 

Indonesia 

Mengidentifikasi kasus 

disentegrasi di indonedia 

disintegrasi dan 

integrasi sosial 

Merancang bahan 

dan materi serta 

melaksanakan 

diskusi mengenai 

Kasus disintegrasi 

dan integrasi sosial 

di Indonesia 

LCD, spidol, 

Whiteboard 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi 

100 

Menit 

15 Ujian akhir semester      

 

 



Mengetahui,                                                                                                                                                                 Palopo, 

Ketua Prodi  Sosiologi Agama,  Dosen Pengampuh, 

                

Dr. Hj. Nuryani, M.A                       Dr.Baso Hasyim, M.Sos.I 

 

 


