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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Sosiologi Komunikasi ini merupakan mata kuliah yang 

sudah bersifat terapan bagi mahasiswa yang mengambil jurusan 

Sosiologi Perekonomian dan Masalah Sosial di Universitas Terbuka. Dengan 

mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan 

tentang komunikasi yang dilihat dari sudut sosiologi. Uraian mata kuliah ini 

disajikan dalam bentuk penjelasan konsep yang disertai dengan contoh dan 

ilustrasi.  
Buku Materi Pokok (BMP) Sosiologi Komunikasi disusun menjadi 9 

modul sebagai berikut. 
Modul 1 :  Ruang Lingkup Komunikasi 
Modul 2 :  Komunikasi dalam Perspektif Sosiologi  
Modul 3 :  Komunikasi Massa 
Modul 4 :  Fungsi dan Dampak Sosial Komunikasi Massa  
Modul 5 :  Komunikasi Personal dan Khalayak Massa  
Modul 6 :  Komunikasi dan Pembangunan  
Modul 7 :  Budaya Kemasan Media dan Pemiskinan Imajinasi Sosial 
Modul 8 :  Globalisasi: Perdebatan Akademik dan Virus Sosial 
Modul 9 :  Globalisasi: Fantasmagoria Hiperkomoditi dan Anak Kandung 

Kapitalisme. 
 
Modul ini awali dengan uraian tentang ruang lingkup komunikasi, yang 

di dalamnya akan dibahas tentang pengertian komunikasi, pengertian 
komunikasi sosial serta fungsi dari komunikasi sosial. Selanjutnya, pada 
Modul 2, Anda akan diberikan pemahaman tentang komunikasi, dilihat dari 3 
perspektif utama dalam sosiologi, yaitu perspektif struktural fungsional, 
interaksionisme simbolik, dan pertukaran sosial. Ketiga perspektif tersebut 
akan membahas komunikasi dari sudut pandang masing-masing.  

Setelah Anda memperoleh pengetahuan mendasar dari mata kuliah ini 
yang terdapat dalam Modul 1 dan 2, berikutnya Anda memasuki materi yang 
ada dalam Modul 3. Dalam modul ini materi yang akan dibahas berkaitan 
dengan pemahaman tentang komunikasi massa serta bagaimana keterkaitan 
komunikasi massa dengan sosialisasi yang merupakan salah satu konsep 
penting dalam sosiologi. Masih tentang komunikasi massa, materi tersebut 
dilanjutkan pada Modul 4 dengan pembahasan tentang fungsi serta dampak 
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dari komunikasi massa dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya pada Modul 
5 dibahas materi tentang komunikasi personal. Di dalamnya secara mendetail 
akan diuraikan tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal, tahap-
tahap terbinanya hubungan, peranan pengaruh pemuka pendapat di kota besar 
dan kota kecil. 

Keterkaitan antara komunikasi dan pembangunan dibahas dalam            
Modul 6. Dalam modul ini awalnya akan dijelaskan, tentang mitos 
komunikasi yang sering kali terjadi dalam proses pembangunan, kemudian 
dilanjutkan dengan pembahasan tentang kaitan komunikasi dan 
pembangunan. Pada Modul 7 akan dibahas tentang budaya kemasan media 
serta pemiskinan imajinasi sosial oleh media massa. Dalam modul ini akan 
diuraikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan iklan sebagai suatu 
budaya kemasan media serta bagaimana media dapat mengonstruksi 
kesadaran dan imajinasi masyarakat dalam berperilaku. 

Materi tentang globalisasi yang merupakan topik terakhir dalam mata 
kuliah ini akan dibahas secara mendalam dalam 2 modul, yaitu Modul 8 dan           
Modul 9. Dalam Modul 8 akan dibahas materi tentang globalisasi sebagai 
suatu perdebatan akademik serta globalisasi informasi dan virus sosial. 
Berikutnya pada Modul 9 masih terkait dengan globalisasi akan dibahas 
tentang globalisasi sebagai produk dari kapitalisme serta pengaruh 
kapitalisme terhadap budaya. 

Berikut ini disajikan peta kompetensi sebagai alur berpikir Anda dalam 
mempelajari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. 
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Peta Kompetensi 
Sosiologi Komunikasi/SOSI4402 
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Keterangan: 
1. Menjelaskan pengertian komunikasi. 
2. Menjelaskan ruang lingkup komunikasi sosial. 
3. Menjelaskan komunikasi salam perspektif sosiologi. 
4. Menjelaskan pengertian komunikasi massa. 
5. Menganalisis hubungan komunikasi massa an sosiologi. 
6.  Menganalisis fungsi sosial komunikasi massa. 
7. Menganalisis dampak sosial komunikasi massa. 
8. Menjelaskan komunikasi personal. 
9. Menjelaskan komunikasi informal dan khalayak massa. 
10. Menganalisis mitos komunikasi dan pembangunan. 
11. Menganalisis komunikasi dan pembangunan. 
12. Menganalisis budaya kemasan media. 
13. Menganalisis media massa. 
14. Menjelaskan perdebatan akademik tentang globalisasi. 
15. Menjelaskan globalisasi informasi. 
16. Menganalisis pengaruh kapitalisme terhadap budaya. 
17. Menganalisis globalisasi sebagai produk kapitalisme. 

 
Kompetensi di atas akan mudah tercapai apabila Anda mengikuti 

petunjuk untuk belajar sebagai berikut. 
1. Pelajarilah semua modul secara mandiri dan saksama, simak, dan pahami 

dengan baik konsep-konsep dan teori-teori yang ada. 
2. Berilah tanda (misalnya dengan stabilo atau bolpoin merah) konsep, 

pokok pikiran, kalimat atau hal-hal yang Anda anggap penting. 
3. Untuk mengintegrasikan pengetahuan yang sudah Anda miliki sebelum 

membaca modul dengan uraian yang sedang Anda pelajari, buatlah 
catatan tambahan baik berupa informasi tambahan, kritikan maupun 
pertanyaan yang nantinya dapat Anda gunakan sebagai bahan diskusi 
dengan tutor atau dengan teman-teman Anda. 

4. Untuk mengefektifkan belajar Anda, baca kembali modul untuk kedua 
kalinya dan buat ringkasan 

5. Apabila Anda menjumpai contoh kasus atau ilustrasi yang ada dalam 
uraian, cobalah untuk mencari contoh lainnya melalui majalah, koran, 
internet maupun sumber-sumber informasi lainnya. Diharapkan Anda 
tidak hanya mampu memahami konsep yang diuraikan, tetapi juga 



v 

mampu menjelaskan konsep tersebut berdasarkan contoh atau ilustrasi 
yang Anda rumuskan sendiri. 

6. Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda atas materi yang telah Anda 
pelajari, jangan lupa kerjakan latihan dan tes formatif. 

7. Setelah Anda mengerjakan semuanya secara mandiri, bawalah yang telah 
Anda pelajari tersebut ke dalam forum diskusi kelompok. Melalui 
diskusi kelompok maka akan tercipta suatu situasi saling berbagi 
informasi, memperjelas hal yang kurang jelas dan memunculkan 
pemikiran-pemikiran baru yang relevan. 

8. Apabila bahan ajar ini disertai dengan bahan ajar multi media, baik itu 
berupa web suplemen, audio, video atau lainnya maka pelajari juga 
bahan ajar multi media tersebut dan jadikan materi di dalamnya sebagai 
bahan diskusi. 
 
Selamat Belajar, Semoga Anda Sukses ! 
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