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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Sosiologi Politik adalah salah satu mata kuliah wajib yang 

harus ditempuh oleh Anda sebagai mahasiswa Program Studi PKn. 

Mata kuliah ini baru bisa diambil, apabila Anda telah lulus dalam mata kuliah 

Pengantar Sosiologi dan Pengantar/Dasar-dasar Ilmu Politik. Dengan kata 

lain, mata kuliah Sosiologi Politik adalah mata kuliah yang membutuhkan 

prasyarat atau prerekuisit dengan mata kuliah lain, yaitu Pengantar Sosiologi 

dan Pengantar/Dasar-dasar Ilmu Politik. Apabila Anda belum lulus dalam 

kedua mata kuliah pengantar tersebut maka Anda disarankan untuk tidak 

mengambil mata kuliah ini terlebih dahulu.  

Mata kuliah ini menyajikan konsep-konsep sosiologi politik yang 

meliputi hakikat sosiologi politik; kekuasaan dan kepemimpinan; struktur dan 

sistem politik; birokrasi dan rekrutmen politik; budaya politik; sosialisasi 

politik; partisipasi dan komunikasi politik; gerakan sosial dan perubahan 

politik; serta pembangunan demokrasi, HAM, dan integrasi nasional.  

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan memiliki 

berbagai kompetensi sebagai berikut: 

1. menjelaskan pengertian pokok sosiologi politik; 

2. menguraikan perkembangan sosiologi politik; 

3. menjelaskan pendekatan dan peranan sosiologi politik; 

4. mendefinisikan pengertian kekuasaan; 

5. menyimpulkan pengertian wewenang; 

6. mengidentifikasi tipe-tipe kepemimpinan;  

7. menjelaskan konsep struktur politik; 

8. menjelaskan sistem politik; 

9. mendeskripsikan konsep birokrasi; 

10. mengklasifikasi pola-pola rekrutmen politik; 

11. menjelaskan konsep budaya politik; 

12. mengklasifikasi tipe-tipe budaya politik; 

13. mendeskripsikan budaya politik Indonesia; 

14. menjelaskan konsep sosialisasi politik; 

15. mendeskripsikan tahapan sosialisasi politik; 

16. membedakan sosialisasi politik pada berbagai tipe masyarakat; 

17. menjelaskan hakikat partisipasi politik; 

18. menjelaskan konsep komunikasi politik; 
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19. menganalisis gerakan sosial; 

20. mendeskripsikan perubahan politik; 

21. mengidentifikasi kekuatan politik; 

22. menjelaskan pembangunan demokrasi; 

23. mendeskripsikan upaya-upaya penegakan HAM; 

24. menganalisis upaya pemantapan integrasi nasional. 

 

Keseluruhan kompetensi tersebut memiliki peran yang sangat penting 

dalam mencapai tujuan mata kuliah, yaitu agar Anda memiliki kompetensi: 

“mampu menganalisis konsep dasar, prinsip, dan nilai yang terkandung 

dalam sosiologi politik, serta mampu mengaktualisasikannya ke dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". 

Kompetensi-kompetensi ini sangat penting bagi Anda. Oleh karena itu, 

kompetensi-kompetensi tersebut perlu Anda kuasai dengan baik. Apalagi 

Anda sebagai mahasiswa program studi PKn, yang kelak menjadi guru PKn 

maka kompetensi-kompetensi tersebut sangat diperlukan oleh Anda dalam 

membina peserta didik agar mereka  menjadi warga negara yang baik.  

Mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi Anda pada saat ini maupun kelak 

jika Anda telah menjadi guru. Pemahaman dan penguasaan konsep-konsep 

dalam mata kuliah ini akan menjadi sangat berarti bagi Anda, terutama dalam 

menjalankan tugas-tugas pembelajaran. Proses pembelajaran diharapkan akan 

lebih  menarik dan menumbuhkan motivasi belajar anak didik apabila Anda 

menguasai konsep-konsep ini dengan baik dan menyajikannya dengan baik 

pula sehingga pembelajaran akan menjadi efektif. Di samping itu, 

penguasaan mata kuliah ini juga diharapkan membantu Anda dalam hidup 

bermasyarakat. Dengan menguasai konsep-konsep sosiologi politik, maka 

Anda diharapkan terbantu dalam memahami gejala dan proses-proses sosial 

dan politik. Lebih lanjut, Anda diharapkan mampu menyesuaikan diri, 

memposisikan diri, dan melibatkan diri dalam proses-proses sosial dan politik 

tersebut. 

Topik-topik dalam mata kuliah ini dikembangkan berdasarkan topik-

topik inti mata kuliah Sosiologi Politik berdasarkan Kurikulum Nasional 

(KURNAS) tahun 1995 yang kemudian direvisi dengan Kurikulum PIPS 

Rintisan PGSM tahun 2000. Dengan demikian, pengembangan topik-topik 

dalam modul-modul belajar ini sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru. 

Artinya, topik-topik dalam modul belajar ini sudah dipertimbangkan 

kesesuaian atau relevansinya sehingga Anda tidak perlu ragu untuk 
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mempergunakan modul belajar ini. Dengan demikian, topik-topik yang 

dipilih dalam mata kuliah ini memiliki relevansi yang sangat baik dengan 

kurikulum, dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah, dan dengan 

kebutuhan Anda sebagai warga negara dan warga masyarakat.  

Agar dapat mencapai tujuan dan maksud di atas maka mata kuliah ini 

diorganisasikan dalam 9 modul sebagai berikut. 

Modul 1  Hakikat Sosiologi Politik. 

Modul 2  Kekuasaan dan Kepemimpinan. 

Modul 3  Struktur dan Lembaga Politik.  

Modul 4  Birokrasi dan Rekrutmen Politik. 

Modul 5  Budaya Politik. 

Modul 6  Sosialisasi Politik. 

Modul 7  Partisipasi dan Komunikasi Politik. 

Modul 8  Gerakan Sosial dan Perubahan Politik. 

Modul 9  Pembangunan Demokrasi, HAM, dan Integrasi Nasional. 

 

Anda tentu ingin berhasil dengan baik dalam mempelajari mata kuliah 

ini. Untuk itu Anda perlu memperhatikan atau melakukan hal-hal sebagai 

berikut. 

Pertama, bacalah modul-modul dalam BMP ini satu demi satu secara 

cermat hingga mencapai tingkat keberhasilan atau penguasaan paling tidak 

80%. 

Kedua, gunakan bahan pendukung lain, seperti buku-buku, jurnal, 

majalah, surat kabar atau internet untuk lebih memperluas dan memperdalam 

wawasan Anda. 

Ketiga, lakukan diskusi secara intensif dengan mahasiswa lain dalam 

kelompok kecil dan manfaatkan kegiatan tutorial semaksimal mungkin. 

Keempat, apabila memungkinkan, lakukan kunjungan ke lembaga-

lembaga politik atau tokoh-tokoh politik setempat untuk mengadakan dialog 

guna memperluas wawasan Anda. 

Kelima, sebagai warga negara yang beriman maka berdoalah setiap mau 

membaca modul dalam BMP Sosiologi Politik ini agar Anda dapat 

berkonsentrasi dan mudah memahami isinya. Semoga Anda berhasil dalam 

belajar dan mencapai cita-cita yang Anda harapkan.   
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