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Tinjauan Mata Kuliah 
 

uku Materi Pokok (BMP) Demografi dengan kode SATS4313 memiliki 

bobot 3 (tiga) SKS dan materi kuliahnya disajikan dalam 9 (sembilan) 

modul yang disusun berdasarkan hubungan keeratan materi dan 

keruntutannya. 

Urutan modul SATS4313 adalah sebagai berikut. 

Sekilas perkembangan penduduk dunia, tabel kehidupan, kematian, 

kelahiran, susunan penduduk, migrasi dan pendidikan, model penduduk 

stasioner, model penduduk stabil, dan proyeksi penduduk. 

Secara rinci, pokok bahasan dalam BMP Demografi adalah sebagai 

berikut. 

Modul 1 : membahas tentang perkembangan penduduk dunia, 

permasalahan, sumber data, tingkat dan nisbah dalam 

demografi. 

Modul 2 : membahas tabel kehidupan yang terdiri dari anatomi, macam 

dan pembuatannya yaitu pengisian lajur-lajur pada tabel 

kehidupan berdasarkan data yang ada. 

Modul 3 : membahas beberapa ukuran tingkat kematian, pembakuan, dan 

penggunaan tabel kehidupan. 

Modul 4 : membahas masalah ukuran kelahiran berdasarkan statistik 

kelahiran, survei, dan reproduksi. 

Modul 5 : membahas susunan penduduk dari segi umur, jenis kelamin, 

wilayah tinggal, tenaga kerja, dan ekonomi. 

Modul 6. membahas mengenai perpindahan penduduk dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, dan statistik pendidikan dengan 

menganggap sebagai suatu proses yang terdiri dari masukkan, 

retensi dan hasil. 

Modul 7 : membahas model penduduk stasioner yaitu penduduk yang 

tidak mengalami perubahan jumlah, komposisi umur. Penduduk 

stasioner diperoleh dari suatu tabel kehidupan. 

Modul 8 : membahas model penduduk stabil yakni perluasan dari model 

penduduk stasioner dengan tingkat pertumbuhan alamiah 
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konstan tetapi tidak berarti selalu bernilai nol, metode menaksir 

pertumbuhan penduduk. 

Modul 9 :  membahas mengenai proyeksi penduduk yang dapat digunakan 

untuk menganalisis dan menaksir jumlah penduduk di masa 

yang akan datang. 

 

Setiap modul terdiri dari satu atau dua kegiatan belajar yang memuat 

pendahuluan, uraian materi, soal-soal latihan, rangkuman materi, tes formatif, 

umpan balik dan tindak lanjut, dan dilengkapi dengan kunci jawaban tes 

formatif, serta daftar pustaka. 

Dalam mempelajari mata kuliah ini sebaiknya Anda mengikuti petunjuk 

sebagai berikut. 

1. Bacalah uraian materi dari pendahuluan pada awal modul, agar Anda 

memperoleh gambaran isi materi kuliah secara global dan kompetensi 

yang harus dicapai. 

2. Bacalah uraian materi, berilah tanda pada kalimat/kata kunci yang 

penting, gunakan rumus yang telah dipelajari dengan mengambil/mencari 

contoh yang sesuai. 

3. Kerjakan soal-soal latihan dan tes formatif, jika masih ada kesulitan 

pelajari kembali uraian materi yang sesuai dengan soal tersebut. 

4. Bentuklah kelompok kecil dan jadwal rutin pertemuan untuk 

mendiskusikan materi mata kuliah. 

5. Carilah buku acuan lain untuk memperjelas hal-hal yang belum 

dimengerti/dipahami. 

 

  Selamat belajar, semoga bermanfaat dan sukses! 

  

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

PETA KOMPETENSI 
DEMOGRAFI / SATS4313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


