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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Sosiologi Keluarga adalah salah satu mata kuliah Jurusan
Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Terbuka. Mata kuliah ini menyajikan materi-materi studi tentang Sosiologi
Keluarga yang perlu dipelajari oleh mahasiswa Sosiologi. Dalam mata kuliah
ini diuraikan ruang lingkup, konsep, dan teori terkait dengan kajian Sosiologi
Keluarga. Di samping itu juga dibicarakan mengenai aspek-aspek penting
yang berhubungan dengan keluarga dan metode penelitian Sosiologi
Keluarga berupa penyusunan usulan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil
penelitian.
Sajian mata kuliah disampaikan dalam bentuk penjelasan konsep, teori
disertai contoh dan ilustrasi. Tujuannya agar mahasiswa dapat memahami
dan menjelaskan konsep dan teori, juga sekalian mengerti gambaran
realitasnya di masyarakat. Hal itu dimaksudkan bahwa penulisan materi
Sosiologi Keluarga bisa juga memberikan wawasan yang lebih luas pada
mahasiswa terutama bidang kajian Sosiologi Keluarga berikut penjelasan
terhadap fenomena-fenomena sosial keluarga yang timbul di masyarakat. Hal
ini disampaikan agar bisa menjadi bahan masukan bagi penyusunan
kebijakan publik untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
Buku Materi Pokok (BMP) Sosiologi Keluarga ini disusun dalam
9 modul terdiri dari: Pengertian dan Ruang Lingkup; Konsep dan Teori
Sosiologi Keluarga; Struktur Sosial dan Keluarga; Pembentukan dan Siklus
Keluarga; Aspek-Aspek Sosiologi Keluarga; Perubahan Sosial dan Keluarga;
Hubungan Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga; Pengaruh Media Massa dan
Informasi pada Keluarga; Menyusun, Melaksanakan dan Melaporkan Hasil
Riset (penelitian) tentang Sosiologi Keluarga. Susunan materi modul ini
beserta kompetensi yang harus dicapai mahasiswa dapat dilihat pada peta
kompetensi.
Secara umum, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian, konsep
dan teori Sosiologi Keluarga, proses-proses keluarga, hubungannya dengan
aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum; serta menyusun dan
melakukan riset terkait dengan Sosiologi Keluarga.
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Secara khusus, Anda diharapkan mampu menjelaskan:
pengertian Sosiologi Keluarga;
ruang lingkup Sosiologi Keluarga;
konsep dan teori Sosiologi Keluarga;
hubungan keluarga dan struktur sosial;
hubungan keluarga dan lembaga sosial;
hubungan keluarga dan rumah tangga;
bentuk-bentuk perkawinan;
keluarga dan orang tua tunggal;
siklus keluarga;
proses sosial dan Sosiologi Keluarga;
nilai anak dalam keluarga;
Negara dan keluarga;
perubahan struktur keluarga;
perubahan keluarga dan perspektif gender;
industrialisasi, urbanisasi dan keluarga;
fungsi dan peranan keluarga dalam pendidikan humaniora;
hubungan keluarga dan KB, kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan
pemberdayaan keluarga;
18. permasalahan riset;
19. penyusunan usulan, pelaksanaan, dan penyusunan hasil riset.
1.
2.
3.
4.
5.
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16.
17.

Kompetensi di atas dapat lebih mudah dipahami, apabila Anda mengikuti
petunjuk belajar berikut ini.
1. Pertama kali Anda harus mempelajari materi modul secara keseluruhan,
sendiri atau bersama kelompok.
2. Agar lebih mudah mengingat, Anda beri tanda (misalnya dengan stabilo)
pada pengertian-pengertian yang dianggap penting.
3. Kemudian untuk memadukan antara pengetahuan yang telah Anda
kuasai sebelum membaca modul ini dengan uraian materi yang tengah
Anda pelajari, sebaiknya berikan catatan-catatan tambahan baik berupa
keterangan tambahan maupun kritik serta pertanyaan yang selanjutnya
dapat Anda gunakan sebagai bahan diskusi dengan tutor atau temanteman kelompok.
4. Agar bisa belajar lebih efektif, Anda perlu membaca kembali untuk
kedua kali dan membuat ringkasannya.
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5.

6.

7.

8.

Anda akan menemukan contoh atau ilustrasi dalam membaca modul ini,
karena itu disarankan untuk mencoba mencari contoh-contoh lain yang
relevan. Dengan begitu Anda akan diperkaya dalam memahami
pengertian, konsep, teori yang diuraikan, dan mampu menjelaskannya
kembali dengan menggunakan contoh atau ilustrasi yang Anda buat/
rumuskan.
Setelah selesai mempelajari bahan yang diuraikan, jangan lupa Anda
membaca rangkuman, mengerjakan latihan (tercantum dalam uraian),
dan tes formatif. Kita semua tahu, hal itu berguna untuk mengukur
pemahaman atas materi yang telah dipelajari.
Setelah Anda mengerjakan semua itu secara mandiri, kemudian bawalah
dan sampaikan hal tersebut ke dalam forum diskusi kelompok. Diskusi
seperti ini merupakan forum penting untuk berbagi informasi, pemikiran
sekaligus memperjelas bagian materi yang dirasakan belum dipahami
benar, serta memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan.
Sekiranya Anda menginginkan hasil diskusi yang optimal, disarankan
untuk tidak mulai berdiskusi sebelum semua anggota kelompok selesai
mempelajari materi/bahan yang didiskusikan.
Apabila bahan ajar ini dipelajari dan dibarengi suplemennya, baik berupa
suplemen web, audio atau lainnya maka pelajari pula suplemen tersebut
dan pergunakan sebagai bahan diskusi.

Modul ini merupakan salah satu sumber materi/informasi dan masih
banyak sumber lainnya baik berupa buku, makalah, informasi dalam internet
yang sebaiknya juga Anda baca untuk lebih memahaminya secara
komprehensif.
“Selamat belajar, semoga sukses”.
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