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Mata Kuliah Prasyarat : -   

 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Kode CPL  Unsur CPL 
S-1 : Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral dan etika  
 

S-9 : Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
KU-1 : Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya 
KU-2 : Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur 
KU-4 : Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 
KU-5 : Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 
CP Mata kuliah (CPMK) : Mahasiswa mampu  mengetahui, memahami dan mengimplementasikan mata kuliah  sosiologi, metode dalam  sosiologi, fakta sosial, masyarakat dan 

kebudayaan, norma dan lembaga sosial, proses interaksi sosial, stratifikasi dan mobiltas sosial, perubahan sosial dan strukturasi. 
   

Bahan Kajian Keilmuan : - Konsep Dasar Sosiologi (Individu, Kelompok, Masyarakat dan Tindakan) 

- Metode dan Paradigma Sosiologi  
  - Unsur Masyarakat dan Kebudayaan  

- Stratifikasi, Lembaga, Interaksi , Fenomena, Pengendalian dan Mobilitas Sosial 
- Teori Perubahan Sosial, Teori Konflik dan Teori Struktural Fungsional 



(So 

Deskripsi Mata Kuliah : Mahasiswa mampu memahami, menelaah dan mengimplementasikan mata kuliah  sosiologi, metode dalam sosiologi, fakta sosial, 

masyarakat dan kebudayaan, norma dan lembaga sosial, proses interaksi sosial, stratifikasi dan mobiltas sosial, perubahan sosial dan 

strukturasi. Selain itu, mahasiswa dapat memperoleh jawaban atas persoalan tentang karekteristik manusia yang berhubungan dengan 

sistem sosialnya dan aspek-aspek interaksi manusia yang beragam. 
 

 

1. Suryono Sukamto. 2006.  Pengantar Sosiologi– Rajawali Press   

2. Piotr Sztompka 2007. Sosiologi Perubahan Sosial – Kencana Prenada Media Group  
1. 3. Richard T. Schaefer . 2013– Sociology – Mc Graw Hill   

  

Tahap Kemampuan akhir Materi Pokok Referensi 

Metode Pembelajaran 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

Penilaian* 

Daring Luring 
Indikator/ 

kode CPL 

Teknik 

penilaian 

/bobot 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1. 
Memahami alur perkuliahan 
dan tata tertib perkuliahan 

1. Kontrak Perkuliahan 
dan penyampaian silabus 
semester 

-  
Ceramah 
dan Diskusi 

1 x 100 
menit 

Mahasiswa dijelaskan mengenai 
etika perkuliahan terkait perkuliahan 

KU-1  

2.  

Memahami perlunya 

Sosiologi dan “Terminologi 
Sosiologi” 

1. Definisi 

2. Paradigma Sosiologi 
3. Metode Sosiologi 

1,2,3 

Akses 
instrumen 

pembelajaran 
melalui media 
internet 

Ceramah 
dan Diskusi 

3 x 100 
menit 

Mahasiswa dijelaskan terkait 
Sosiologi sebagai ratunya ilmu 

KU-2 20% 

3.  
Memahami Masyarakat dan 
Kebudayaan 

1. Pengertian Masyarakat 
dan Kebudayaan 
2. Unsur 
3. Wujud 
4. Transformasi 

5. Etic, Emic, Streotype  
    dan Hofstede Theori 

1,2,3 

Fungsi 
kebudayaan 
dalam 
masyarakat 

Ceramah 
dan Diskusi 

5 x 100 
menit 

Mahasiswa dijelaskan tentang 
masyarakat dan kebudayaan secara 
holistik 

KU-3 25% 

4. 
Mampu memahami konsep 
dan teori dasar Sosiologi   

1.Stratifikasi dan 

    Lembaga Sosial, 

2. Interaksi  dan 

    Fenomena Sosial, 

3. Pengendalian  dan       

     Mobilitas Sosial 

4. Teori Perubahan     

     Sosial, 
5.Teori Konflik dan 

1,2,3 

Mencari 
sumber 
informasi 
melalui 
internet 

Ceramah, 
Diskusi. 
Dan review 
sumber 

6 x 100 
menit 

Mahasiswa Mampu menyusun 
dokumen terkait pada sistem sosial 
kemasyarakatan 

KU-4 45% 



Tahap Kemampuan akhir Materi Pokok Referensi 

Metode Pembelajaran 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

Penilaian* 

Daring Luring 
Indikator/ 

kode CPL 

Teknik 

penilaian 

/bobot 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

6.Teori Struktural     
   Fungsional 
 

5.  Evaluasi Materi Evaluasi pertemuan 1-13 1-3  Diskusi 
1 x 100 
menit 

Mahasiswa mampu mengevaluasi 
materi yang disampaikan dari 
pertemuan pertama sampai dengan 

terakhir 

KU-8 10% 

 

 

 

 

  



Contoh Kode Capaian Pembelajaran Lulusan  

Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum untuk Program Sarjana  

Sesuai Lampiran Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Stadar Nasional Pendidikan Tinggi  

A. Rumusan Sikap  

Kode CPL Unsur CPL (Rumusan Sikap) 

S-1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius  

S-2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika  

S-3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila  

S-4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 

rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa  

S-5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain  

S-6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan  

S-7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara  

S-8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik  

S-9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;  

S-10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahan  

 

 
B. Rumusan Keterampilan Umum  

B1. Program Pascasarjana 

Kode CPL Unsur CPL (Rumusan Keterampilan Umum) 

KU-1 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.  

KU-2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.  

KU-3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 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, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

KU-4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan 
tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi  

KU-5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data.  

KU-6 Mampu memlihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat 
baik di dalam maupun di luar lembaganya.  

KU-7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggungjawabnya.  

KU-8 Mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelmpok kerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri  

KU-9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.  

 


