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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 Melalui mata kuliah ini Memberi pemahaman tentang masalah-masalah sosiologis dalam pembangunan dengan melihat perubahan social secara makro, 

serta interaksi antar Negara dalam konteks pembangunan. Selain itu juga memberi pengetahuan tentang factor-faktor social budaya yang dapat 

mempercepat atau menjadi kendala dalam proses pembangunan, dengan pendekatan teori modernisasi, depedensi dan sistem dunia. Contoh-contoh dan 

analisa kasuistik akan melihat pada Negara-negara berkembang umumnya dan Indonesia khususnya. 
Bahan Kajian  
Pustaka Utam

a : 
 

 

1. Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin, M.Ag  (Sosiologi Pembangunan), (Pustaka Setia, 2016). 
Pend

ukun
 



 

 

g : 

 

 

 
Media Pembelajaran PerangkatLunak: PerangkatKeras: 

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

 
Tim Teaching 1. Dr. Baso Hasyim, M. Sos.I. 

2. Sabaruddin S.Sos., M.Si 
Mata Kuliah Syarat 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) 

I 

Mahasiswa mengerti dan 

memahami rencana materi 

pembelajaran mata kuliah 

secara umum dan metode 

pembelajaran serta kontrak 

belajar. 

 Tanya jawab dan 

penugasan. 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit 

a. Penjelasan RPKPS dan 

kontrak belajar mahasiswa- 

dosen. 

b. Mahasiswa dalam kelompok 

mendiskusikan manfaat belajar 

Sosiologi Pembangunan atau 

mendiskusikan harapan mereka 

terhadap belajar 

Sosiologi Pembangunan, 

kemudian mempresentasikan. 

c. Mendengar penjelasan dosen 

tentang Sosiologi Pembangunan 

secara umum 

5.0 % 

II Mahasiswa mampu Mampu menjelaskan tahap Tanya jawab dan Small group discussion. a. Sosiologi Pembangunan 5.0 % 



menjelaskan pengertian dan 

ruang lingkup Sosiologi 

Pembangunan dan Perbedaan 

dengan Bidang Ilmu Lainnya 

perencanaan ,pelaksanaan 

pembangunan dan teori 

paradigm pembangunan 

penugasan Makalah. 

100 menit. 

b. makna pembnagunan 

 

III 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan pengertian dan 

ruang lingkup Sosiologi 

Pembangunan dan arah serta 

tujuan pembangunan 

Mampu menjelaskan Ruang 

lingkup pembangunan  

1. bidang Ekonomi 

2. bidang Politik 

3. bidang Sosial 

4. bidang Ilmu dan 

Pendidikan 

5. bidang Keagamaan 

bidang Lingkungan 

mampu menjelaskan arah dan 

tujuan pembangunan 

  

1. Ruang lingkup 

pembangunan 

2. Reorentasi Arah dan tujuan 

pembangunan 

 

 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan ruang lingkup 

Sosiologi Pembangunan  

Mahasiswa mampu 

menjelaskan paradigma dalam 

pembangunan dan komponen 

dalam pembangunan 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

1. Paradigma People 

Centered Development 

dalam pembangunan 

2. Tiga komponen dalam 

Pembangunan 

3. Mengukur 

Pembangunan 

5.0 % 

IV Mahasiswa mampu 

menjelaskan peran Negara dan 

Mampu menjelaskan 

peran pemerintah dalam 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

a. pemerintah dalam 

pembangunan 

5.0 % 



masyarakat dalam 

pembangunan 

pembangunan dan peran 

masyarakat sebagai pelaku 

dalam pembangunan 

b. peran masyarakat sebagai 

pelaku dalam 

pembangunan 

V Mahasiswa mampu 

menjelaskan teori Modernisasi 

dalam pembangunan 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan, makna dan 

lahirnya teori Modernisasi 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 1. Makna dan lahirnya 

teori Modernisasi 

5.0 % 

VI 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan teori dalam 

pembangunan 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan teori Harrod – 

Domar, Max Weber, David 

McCelland, W.W Rostow, Bert 

F.Hoselitz 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

1. teori Harrod – Domar: 

Tabungan dan Investasi 

2. Max Weber: Etika 

Protestan 

3. W.W Rostow: Lima Tahap 

Pembangunan 

5.0 % 

VII 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 15.0 % 

VIII Mahasiswa mampu 

menjelaskan teori 

ketergantungan dalam 

pembangunan 

Mahasiswa mampu memahami 

dan memnjelaskan sejarah teori 

ketergantungan, inti teori 

ketergantungan, akibat dan 

kritik teori ketergantungan 

  1. Sejarah teori 

ketergantungan. 

2. Inti teori ketergantungan 

3. Akibat ketergantungan 

 

IX 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan teori pasca-

ketergantungan dalam 

pembangunan 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan tentang teori 

sitem dunia, teori 

pembangunan alternatif serta 

teori praktik pembangunan 

kontemporer 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

1. Teori Pembangunan 

Alternatif 

2. Teori Teori Dan Praktik 

Pembangunan 

Kontemporer 

5.0 % 



 

X 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan teori 

Berkelanjutan (Suistainable 

Depelovment Theory) 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan tentang 

pengertian pembangunan 

berkelanjutan, prinsip-prinsip, 

strategi, indicator dan ruang 

lingkup pembangunan 

berkelanjutan 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 
1. Pengertian Indicator 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

5.0 % 

XI 

Mahasiswa mampu  

menjelaskan Teori 

Pembangunan Manusia 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan tentang 

pengertian pembangunan 

Manusia seta arah dan konsep 

pembangunan manusia, 

pemberdayaan, kerjasama dan 

kesetaraan 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 
1. Pengertian 

pembangunan manusia 

2. Pemberdayaan 

3. Kerjasama 

4. Kesetaraan 

5.0 % 

XII 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan industrialisasi 

dan pembangunan 

Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan industrialisasi 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

1. pengertian 

industrialisasi 

2. hubungan industrialisasi 

dengan lingkungan 

3. hubungan pembangunan 

dengan lingkungan 

5.0 % 

XIII 

Kependudukan dan 

pembangunan 

Mahasiswa mampu memahami 

kependudukan dalam 

pembangunan 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

1. kependudukan 

dalam Pembangunan 

2. kependudukan dan 

Pembangunan 

3.0 % 



 

 

 

 

 

 

3. Pembangunan 

Berwawasan 

Kependudukan 

XIV 

Dinamika pembangunan di 

Indonesia  

Mahasiswa mampu memahami  

Pola Dasar Pembangunan 

Nasional,  Faktor Pendukung 

Pembangunan Nasional,  

Faktor Penghambat 

Pembangunan Nasional 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

 

1. Factor pendukung dan 

penghambat 

pembangunan nasional 

2.  

3.0 % 

XV 

Mahasiswa mampu 

memahami   berbagai 

Alternatif Model 

Pembangunan 

Mahasiswa mampu memahami   

berbagai Alternatif Model 

Pembangunan,  Pembangunan 

Politik: Masyarakat dan 

Pemerintah,  Model 

Pembangunan Spontan,  Model 

Pembangunan yang Dominan 

dalam Perspektif Sejarah 

Tanya jawab dan 

penugasan 

Small group discussion. 

Makalah. 

100 menit. 

1. Pembangunan Politik 

Masyarakat dan 

Pemerintah 

2. Model pembangunan 

Kapitalisme dan 

sosialisme 

3. Model Pembangunan 

yang Dominan dalam 

Perspektif Sejarah 

4.0 % 

XVI  Kemampuan menjawab soal 

dengan baik dan benar 

Soal  Ujian tulis Ujian Akhir Semester 20.0 % 



 

Mengetahui                 Palopo 

Ketua Prodi Sosiologi Agama               Dosen Pengampuh 

                 

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

 

 

 


