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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah ’Masalah-masalah Sosial’ merupakan mata kuliah dengan 

pendekatan analisis sosiologi terhadap berbagai masalah sosial dengan 

menggunakan kacamata teori dan paradigma sosial yang relevan disertai 

berbagai contoh dan aplikasinya. Hal itu dimaksudkan untuk memperdalam 

pemahaman terhadap materi kuliah dan memperluas wawasan pembacanya, 

khususnya mahasiswa, terkait dengan konsep dan fenomena masalah-masalah 

sosial. Selain itu, melatih mahasiswa dalam berpikir kritis dan bersikap 

realistis sebagai dasar dalam melakukan analisis mengenai fenomena dan 

realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan keseharian. Hal lain, ini berupa 

harapan, adalah bahwa apa yang ada di dalam buku ini dapat dijadikan salah 

satu rujukan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penanganan 

masalah sosial yang selama ini telah dijalankan.  

Buku materi pokok dengan bobot 3 satuan kredit semester (SKS) ini 

terdiri dari sembilan modul, mencakup: 

1. Modul 1, ’Mengenal Masalah Sosial’, mengantarkan pembaca untuk 

mengenal masalah sosial dengan pokok bahasan masalah sosial dengan 

berbagai karakteristiknya serta sifat dan kesalahfahaman masyarakat 

mengenai masalah sosial yang terjadi selama ini. 

2. Modul 2, ’Pendekatan Masalah Sosial’, menjelaskan mengenai 

pendekatan di dalam melihat berbagai masalah sosial yang membahas 

mengenai isu pokok masalah sosial serta paradigma masalah sosial. 

3. Modul 3, ’Teori Dalam Paradigma Sosiologi’, yang merupakan 

penjelasan secara lebih mendalam dari materi pada modul kedua dengan 

menguraikan mengenai berbagai teori yang digunakan di dalam 

melakukan pendekatan pada masalah-masalah sosial. 

4. Modul 4, membahas mengenai ’Perspektif Teori Masalah Sosial’. Pada 

modul keempat menjelaskan mengenai perspektif patologi sosial, 

disorganisasi sosial, konflik nilai, dan perilaku menyimpang.  

5. Modul 5, dengan judul yang sama dengan modul keempat, merupakan 

kelanjutan pembahasan mengenai ke lima ini, seperti ditulis pada butir 4, 

menjelaskan mengenai perspektif ktiris, labelling, dan konstruksionisme 

sosial. 

6. Modul 6, ’Kemiskinan, Urbanisasi, dan Masalah Perkotaan’, terbagi 

dalam dua pokok bahasan yaitu kemiskinan serta urbanisasi dan masalah 

perkotaan. 
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7. Modul 7, ’Masalah Korupsi’, mencakup pembahasan mengenai 

pengertian dan gambaran umum korupsi, faktor penyebab korupsi dan 

dampaknya, serta cara penanggulangan korupsi. 

8. Modul 8, ’Masalah Lansia’, membahas mengenai karaktyeristik lansia, 

pola pelayanan lansia di Indonesia, serta analisis masalah lansia. 

9. Modul 9, ’Masalah Globalisasi’, yang membahas mengenai masalah-

masalah potensial seputar proses globbalisasi, seperti masalah hubungan 

negara-pasar, perdagangan bebas, nasib buruh, lingkungan global, 

kekerasan global, dan isu lain yang relevan. 

 

Secara garis besar, materi yang tersaji di dalam buku ini, merujuk kepada 

alur instruksional seperti yang tercantum di bawah ini dan mampu mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Selamat belajar. 
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