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II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Pranata Sosial Islam mempelajari sistem norma atau aturan yang 

menyangkut aktivitas masyarakat Islam yang bersifat khusus, termasuk di dalamnya 

adalah lembaga atau organisasi Islam yang melaksanakannya. Pranata sosial sendiri 

merupakan suatu sistem norma dan juga sistem hubungan sosial yang terorganisir yang 

mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi 

kegiatan pokok warga masyarakat. 

 

III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pranata sosial Islam yang menyangkut 

aspek-aspek seperti nilai dan norma, pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut 

prosedur umum, dan sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi 

wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku. 

2. Mahasiswa memahami fungsi pranata sosial Islam secara umum, yaitu mengatur agar 

kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk 

mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan 

lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 

 

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran 

1. Pengantar 

a. Pengertian pranata sosial (dalam sosiologi) 

b. Fungsi pranata sosial 

c. Cici-ciri pranata sosial 

d. Penggolongan Pranata Sosial: 

1) Crescive institutions dan enacted institutions 

2) Basic institutions dan subsidiary institutions 

3) Approved institutions dan unsanctioned institutions 

4) General institutions dan restricted institutions 

5) Cooperative institutions dan regulative institutions 

e. Jenis-jenis pranata sosial: pranata keluarga, pranata agama, pranata pendidikan, 

pranata ekonomi, pranata politik, pranata hukum 

2. Pranata sosial Islam 

a. Pengertian pranata sosial Islam 

b. Fungsi pranata sosial Islam 

c. Cici-ciri pranata sosial Islam 

d. Sumber Pranata Sosial Islam: Al-Qur'an, Hadis, Ijma’, ‘Urf 

e. Asas-Asas Pranata Sosial Islam: Ilahiyah (Ketuhanan), Persamaan dan 

Kesetaraan (equality), keadilan, dan persaudaraan (ukhuwah/sosial) 



f. Jenis-jenis Pranata Sosial Islam: pranata keluarga Islam, pranata agama Islam, 

pranata pendidikan Islam, pranata ekonomi Islam, pranata politik Islam, pranata 

hukum Islam 

3. Pranata keluarga Islam 

a. Pengertian, fungsi, dan ciri-ciri pranata keluarga Islam 

b. Macam-macam pranata keluarga Islam 

c. Pernikahan dan fungsinya dalam Masyarakat 

d. Adat dan tradisi di seputar pernikahan Islam 

e. Keluarga sebagai fondasi bangunan masyarakat Islam 

f. Pranata-pranata lain yang termasuk dalam pranata keluarga Islam. 

4. Pranata agama Islam 

a. Pengertian, fungsi, dan ciri-ciri pranata agama Islam 

b. Macam-macam Pranata agama Islam 

c. Peribadatan dalam Islam dan fungsinya secara sosial 

d. Masjid dan fungsinya bagi masyarakat 

e. Islam dan toleransi antar agama 

f. Pranata-pranata lain yang termasuk dalam pranata agama Islam. 

5. Pranata pendidikan Islam 

a. Pengertian, fungsi, dan ciri-ciri pranata pendidikan Islam 

b. Macam-macam pranata pendidikan Islam 

c. Pendidikan dalam ajaran Islam 

d. Lembaga pendidikan dan fungsinya bagi masyarakat 

e. Pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat Islam 

f. Pranata-pranata lain yang termasuk dalam pranata pendidikan Islam. 

6. Pranata ekonomi Islam 

a. Pengertian, fungsi, dan ciri-ciri pranata ekonomi Islam 

b. Macam-macam pranata ekonomi Islam 

c. Lembaga Ekonomi Umat dan fungsinya dalam Masyarakat 

d. Peran lembaga ekonomi Islam untuk kesejahteraan masyarakat 

e. Pranata-pranata lain yang termasuk dalam pranata ekonomi Islam. 

7. Pranata politik Islam 

a. Pengertian, fungsi, dan ciri-ciri pranata politik Islam 

b. Macam-macam pranata politik Islam 

c. Lembaga politik dan fungsinya bagi masyarakat Islam 

d. Organisasi masyarakat Islam di Indonesia dan fungsinya 

e. Pranata-pranata lain yang termasuk dalam pranata politik Islam. 

8. Pranata hukum Islam 

a. Pengertian, fungsi, dan ciri-ciri pranata hukum Islam 

b. Macam-macam pranata hukum Islam 

c. Lembaga hukum dan fungsinya bagi masyarakat Islam 

d. Peradilan Agama sebagai pranata hukum Islam di Indonesia 

e. Pranata-pranata lain yang termasuk dalam pranata hukum Islam. 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pada pertemuan pertama dilakukan “kontrak belajar untuk menyepakati aturan main 

terkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa yang harus ditaati selama 

perkuliahan. 

2. Kegiatan berikutnya adalah pengenalan setiap konsep baru dan ini dapat dilakukan 

dengan alternatif strategi : 



a. Brain Storming, untuk konsep yang utama yang diperkirakan masih asing bagi 

mahasiswa 

b. Concept Map untuk melakukan pemetaan konsep-konsep utama yang menjadi 

bagian dari materi perkuliahan sehingga tergambar suatu bangunan materi kuliah 

yang utuh dengan tujuan yang jelas. 

3. Pendalaman materi dilakukan dengan menggunakan alternative strategi : 

a. Information Search 

b. Active Debate 

c. Snow Balling 

4. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori mahasiswa diajak untuk 

melakukan kajian dan analisa kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat yang 

berkaitan dengan masalah persoalan perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan 

hibah.  

 

VI. Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Kertas Plano dan Manila 

4. Foto kopy bahan / materi 

5. Ruang Kelas 

6. Perpustakaan 

 

VII. Alternatif Evaluasi Pembelajaran 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing–masing mahasiswa digunakan dua 

model penilaian yaitu kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasinya 

dalam proses perkuliahan 

2. Untuk menilai produk pembelajaran dilakukan test yaitu Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).  Di samping itu juga terdapat komponen 

penilai lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi 

perkuliahan yaitu Tugas Terstruktur 
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