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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Komunikasi Politik (SKOM4319) ini dimaksudkan sebagai 

salah satu bahan rujukan dalam memahami perkembangan 

komunikasi politik yang disesuaikan dengan perubahan globalisasi. 

Komunikasi politik adalah salah satu proses dan kegiatan-kegiatan 

membentuk sikap serta perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu 

sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol yang berarti. 

Kajian komunikasi politik ini bersifat spesifik karena materi bahasannya 

terarah kepada topik tertentu yaitu politik dan aspek-aspek yang tercakup di 

dalamnya. 

Agar Anda dapat memahami komunikasi politik dengan baik dan 

menguasai kompetensi-kompetensi khusus, maka uraian dalam mata kuliah 

ini dibagi ke dalam 9 (sembilan) modul, di mana antara materi modul yang 

satu memiliki keterkaitan dengan materi modul yang lain. Tujuannya agar 

Anda mampu: 

1. menjelaskan tinjauan filosofis, hakikat dan objek komunikasi politik; 

2. menjelaskan objek kajian komunikasi politik; 

3. memahami tentang tujuan komunikasi politik dan karakteristiknya; 

4. menjelaskan perilaku politik, perilaku kebersamaan dan demokrasi 

sebagai suatu sikap dan keyakinan; 

5. menjelaskan partisipasi politik sebagai produk komunikasi; 

6. menjelaskan berbagai kegiatan komunikasi politik, sosialisasi politik, 

pendidikan politik dan konfigurasi politik; serta berbagai bentuk 

kegiatan komunikasi politik, seperti: publicity, propaganda, retroika dan 

public relations; 

7. menjelaskan kondisi konflik; 

8. menjelaskan moral internasional; 

9. menjelaskan pendapat umum. 

 

Untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang disebutkan di atas tadi, 

maka materi mata kuliah ini disusun dalam sembilan modul sebagai berikut: 

Modul 1 :  Hakekat Komunikasi Politik 

Modul 2 :  Objek kajian Komunikasi Politik 
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Modul 3 :  Tujuan Komunikasi Politik 

Modul 4 :  Berbagai kegiatan komunikasi politik 

Modul 5 :  Jejaringang Suprastruktur dan infrastruktur komunikasi politik 

Modul 6 :  Pengelolaan Media Komunikasi Politik 

Modul 7 :  Dampak kepercayaan dan keyakinan terhadap komunikasi politik 

Modul 8 :  Jalinan komunikasi antar sistem (komunikasi internasional) 

Modul 9 :  Dampak pendapat umum (public opinion) terhadap komunikasi 

politik. 

 

 Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda dapat memahami 

posisi penting komunikasi politik dalam mendalami studi Ilmu Komunikasi. 

Jika Anda ingin lebih memahami lebih lanjut tentang hal-hal yang 

dikemukakan dalam buku materi politik ini, Anda dapat membaca materi-

materi rujukan yang disebutkan dalam daftar kepustakaan. 
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