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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Sosiologi Alih Teknologi ini menyajikan berbagai konsep 

alih teknologi yang dilihat dari kacamata sosiologis. Uraian di 

dalamnya menggunakan bahasa yang relatif mudah dipahami dan disertai 

dengan contoh-contoh konkret untuk menjelaskan konsep-konsepnya. Di 

samping itu, diberikan juga soal-soal latihan yang harus dikerjakan 

mahasiswa untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman mereka terhadap 

materi yang telah dipelajari. 

Materi mata kuliah ini disajikan dalam 9 (sembilan) modul. Modul 

pertama membahas mengenai Pendekatan Sosiologi yang mencakup 

Pengertian dan konsep sosiologi serta Pendekatan kultural dan struktural 

dalam sosiologi. Modul kedua memuat uraian mengenai Perkembangan 

Teknologi yang bahasannya meliputi Konsep dan Pengertian Teknologi, serta 

Sejarah Perkembangan Teknologi di Indonesia. Modul ketiga, kemudian, 

membahas mengenai Sistem Produksi  Pangan, Barang dan Jasa Dalam 

Masyarakat dan Sistem Produksi dalam Masyarakat Agraris, serta Sistem 

Produksi  dalam Masyarakat Industri. Pada modul keempat dibahas mengenai 

Pendekatan Sosiologi Dalam Perkembangan Teknologi dengan fokus pada 

Pendekatan Kultural Dalam Perkembangan Teknologi, serta Pendekatan 

Struktural Dalam Perkembangan Teknologi. Kemudian, modul kelima, 

membahas mengenai Teknologi media massa, Budaya Pop, dan Gaya Hidup, 

dengan cakupan bahasan Teknologi Media Massa dan Budaya Media, serta 

Budaya Konsumen, Masyarakat Konsumsi dan Gaya Hidup. Modul keenam 

membahas mengenai Teknologi dan Stratifikasi Sosial di mana cakupan 

uraiannya mengenai Teknologi dan Stratifikasi Sosial, serta Sistem  

Stratifikasi Sosial. Modul ketujuh, membahas mengenai Adopsi Inovasi 

Teknologi yang cakupan bahasannya meliputi Adopsi Inovasi Teknologi, 

serta Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian Padi Sawah. Pada modul kedelapan 

dibahas mengenai Alih Teknologi yang mencakup Perspektif Tentang Alih 

Teknologi, serta Alih Teknologi di Indonesia. Sedangkan pada modul 

kesembilan, dibahas mengenai Globalisasi dan Alih Teknologi, yang fokus 

bahasannya meliputi Globalisasi Ekonomi dan Alih Teknologi, serta 

Globalisasi, Kemiskinan, dan Eksploitasi Perempuan. 
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A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu 

memberikan contoh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses alih 

teknologi, khususnya alih teknologi yang terjadi di dalam masyarakat 

Indonesia, dari sudut pandang sosiologi. 

 

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 
Setelah mempelajari keseluruhan pokok bahasa topik dan menyelesaikan 

soal-soal latihan, mahasiswa diharapkan mampu untuk: 

1. menjelaskan mengenai pendekatan kultural dan pendekatan struktural di 

dalam sosiologi; 

2. menjelaskan mengenai perkembangan teknologi, khususnya 

perkembangan teknologi di Indonesia; 

3. memberi contoh mengenai sistem produksi dalam masyarakat agraris dan 

dalam masyarakat industri; 

4. menjelaskan mengenai pendekatan kultural serta pendekatan struktural 

dalam perkembangan teknologi; 

5. memberi contoh mengenai teknologi media massa, budaya pop, dan gaya 

hidup;   

6. menjelaskan mengenai teknologi dan stratifikasi sosial; 

7. memberi contoh mengenai adopsi Inovasi teknologi pertanian padi 

sawah; 

8. memberi contoh mengenai alih teknologi di Indonesia; dan 

9. memberi contoh mengenai globalisasi dan alih teknologi. 

 

C. SISTEMATIKA BELAJAR DAN PEMAHAMAN MATERI 

 

Materi mata kuliah ini disajikan dalam 9 (sembilan) modul yang 

ditujukan untuk mencapai keseluruhan tujuan instruksional khusus yang telah 

ditetapkan. Agar dapat mempelajari keseluruhan materi dan mencapai tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan, maka Anda diharapkan belajar dengan 

sistematika sebagai berikut. 

1. Bacalah dengan seksama Pengantar, Tujuan Instruksional Umum (TIU), 

dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) setiap modul, dimulai dengan 

modul pertama. 
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2. Apabila Anda sudah memahami tujuan yang diharapkan, lanjutkan 

dengan membaca materi pada modul rujukan yang disebutkan. 

3. Setelah itu, kerjakan soal-soal Latihan pada setiap modul yang Anda 

baca dengan mengacu kepada Petunjuk Jawaban Latihan  

4. kemudian kerjakan Tes Formatif  serta cocokkan jawaban Tes Formatif 

Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian 

belakang masing-masing 

5. Bila 80% jawaban Tes Formatif Anda telah benar, Anda bisa 

melanjutkan ke modul berikutnya dengan sistematika seperti butir 1 – 4; 

tetapi bila Anda belum mencapai 80%, sebaiknya mengulang membaca  

materi yang sama pada modul rujukan. 

6. Lakukan tahapan 1 – 5 hingga Anda menyelesaikan keseluruhan materi 

untuk mata kuliah ini. 

 

Selamat belajar! 
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