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SINOPSIS MATA KULIAH JURUSAN SOSIOLOGI 

 

1. Konflik dan Resolusi Konflik 

Mata kuliah ini membahas penyebab-penyebab konflik terutama faktor ekonomi, Politik dan 

hukum dan membahas pendekatan-pendekatan resolusi konflik. Dalam mata kuliah ini juga 

dibahas peran Ornop dalam resolusi konflik. 

 

2. Praktikum Metode Penelitian Sosial 

Matakuliah ini merupakan matakuliah implementasi teori metode penelitian sosiologi kuantitatif 

dan kualititatif. Pada awal perkulihan akan diberikan review mengenai pembuatan proposal, 

instrumen penelitian, dan analisis data serta persiapan turun lapangan. Selanjutnya mahasiswa 

akan diajak turun lapangan untuk mengumpulkan data, analisis data, dan  membuat laporan 

penelitian. 

 

3. Gerakan Sosial Politik 

Matakuliah membahas mengenai pengertian dan konsep dasar mengenai gerakan sosial yang 

dapat menjadi embrio terjadinya revolusi sosial, latar belakang dan variasi yang berkembang 

dalam gerakan sosial dan dorongan munculnya gerakan sosial dalam masyarakat, wacana yang 

dapat digunakan untuk memahami gerakan sosial, struktur gerakan sosial serta berabagai 

problem yang menyertai dalam mobilisasi maupun implementasinya, model-model gerakan sosial 

yang pernah ada dan berkembang selama.  

 

4. Stratifikasi Sosial 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai proses terbentuknya stratifikasi sosial dalam 

masyarakat maju dan tradisional, serta konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari stratifikasi 

sosial dalam masyarakat  terutama dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan Politik 

 

5. Teori Sosiologi 

Dalam mata kuliah ini akan diperkenalkan kepada mahasiswa pokok-pokok pikiran ahli sosiologi 

modern. Diharapkan dengan hal itu dapat memberikan pemahaman,  pengetahuan serta 

kemampuan bagi mahasiswa untuk mencoba menganalisis realitas sosial dari perspektif /teori 

tersebut. 
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6. Kriminologi 

Untuk memahami kejahatan sebagai masalah sosial yang dapat berpengaruh terhadap 

pembangunan di segala bidang, baik di pedesaan maupun di perkotaan. 

 

7. Sosiologi Keluarga 

Mata kuliah ini bertujuan membantu mahasiswa memperoleh gambaran relevansi dan kegunaan 

beberapa perspektif sosiologi keluarga, dalam rangka tugas akademik secara terintegrasi untuk 

pembanding dalam analisa-analisa mengenai keluarga. 

Dalam perkuliahan akan dibahas pengertian dan ruang lingkup Sosiologi Keluarga, fungsi-fungsi 

keluarga, bentuk-bentuk perkawinan, garis keturunan dan tempat tinggal pasca nikah, seleksi 

jodoh, perceraian, perkembangan anak dan sosialisasi, keluarga dan negara, keluarga dan agama, 

perubahan sosial  dan pengaruhnya terhadap keluarga. Disamping itu juga dibahas studi-studi 

menganai keluarga Indonesia dan Minangkabau kontemporer. 

 

8. Masyarakat dan Kebudayaan Jepang 

Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup perkembangan masyarakat dan kebudayaan 

Jepang, seperti sejarah asal usul orang dan kebudayaan Jepang; masyarakat Jepang; hubungan 

desa kota: Makna modernisasi Jepang bagi pembangunan Indonesia.  Mata kuliah ini berusaha 

sejauh mungkin untuk menghubungkan pokok bahasan dengan realitas dan penggunaan contoh 

yang hidup dalam masyarakat. 

 

9. Teori Sosiologi I 

Mata kuliah ini membahas pikiran-pikiran para ahli sosiologi sampai abad ke 19.  Pikiran-pikiran 

ahli sosiologi yang dibahas adalah para ahli yang banyak pengaruhnya terhadap perkembangan 

teori-teori sosiologi, seperti Emile Durkheim, Karl Marx Max Weber, Cooley dan Herbert Spencer.  

Pembahasan difokuskan kepada lima aspek; pendapat mereka mengenai objek studi Sosiologi, 

metode sosiologi, teori mereka mengenai hubungan antara individu dan masyarakat, dan 

mengenai perubahan sosial dan masyarakat modern. 

 

10. Teori Perubahan Sosial 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai pengertian dan 

cara mengidentifikasi perubahan sosial. Kemudian mahasiswa diberikan penjelasan mengenai 

perspektif dan teori-teori antropologi dan sosiologi mengenai mekanisme dan arah perubahan 

sosial. Pokok-pokok bahasan mata kuliah adalah: Pengertian dan cara mengidentifikasi perubahan 
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sosial; Perspektif dan teori-teori mekanisme perubahan sosial; Perspektif dan teori-teori arah 

perubahan  sosial. 

 

11. Demografi 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada mahasiwa mengenai pengertian 

konsep-konsep dan pengukuran-pengukuran aspek-aspek demografis. Disamping itu, mehasiwa 

juga diberikan penjelasan mengenai faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan fenomena 

demografis, dan masalah-masalah kependudukan dalam masyarakat industri. Pokok-pokok 

bahasan mata kuliah adalah: Ruang lingkup kajian demografi; Pengertian dan pengukuran-

pengukuran  fertilitas dan mortalitas; faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan angka 

fertilitas dan mortalitas; Pengertian, jenis dan faktor-faktor yang berhubungan dengan mobilitas 

penduduk; Kebijakan penduduk dan rasionalenya; Jaminan Sosial; Kualitas penduduk; Angkatan 

kerja  

 

12. Sosiologi Pedesaan 

Memperkenalkan masyarakat pedesaan sebagai sistem sosial dalam segala aspeknya serta 

masalah pembangunan pedesaan. Materi perkuliahan mencakup sosilogi pedesaaan sebagai 

bagian dari sosiologi, karakteristik, dan struktur sosial  dan atau fisik masyarakat desa, desa di 

Indonesia, kebijaksanaan pembangunan desa, masalah pengembangan desa, dan masalah sosial 

ekonomi dan pertanian di desa. 

 

13. Sosiologi Perkotaan 

Bertujuan untuk memahami fenomena kehidupan pada masyarakat perkotaan dan teori-teori 

yang dipergunakan dalam menganalisis kehidupannya. Materi perkuliahan mencakup pngertian 

kota, fungsi kota, karakteristir masyarakat perkotaan, kota pra industri, teori perkembangan kota, 

kehancuran perkotaan, urbanisasi dan strategi pembangunan perkotaan di Indonesia. 

 

14. Sosiologi Gender 

Tujuan dari kuliah ini adalah memberikan dasar-dasar pengetahuan kepada mahasisws tentang 

berbagai masalah sosial, ekonomi, dan Politik yang dialami wanita sebagai suatu kelompok sosial. 

Dalam pembahasan akan diberikan perspektif teoritis tentang sobordinasi, marginalisasi, 

domestikasi dan ketergantungan Politik dan situasi wanita di dalamnya. Selanjutnya akan 

diberikan analisa kritis tentang kehidupan wanita di daerah perkotaaan dan pedesaaan di Dunia 

Ke-Tiga. Pada bagian akhir kuliah akan diberikan prinsip kerja dan penelitian tentang wanita. 
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15. Sosiologi Pembangunan 

Mempelajari  proses pembangunan, faktor-faktor, dan dampaknya bagi masyarakat. Fokus 

pembahasan adalah negara-negara dan masyarakat yang sedang membangun, dan juga 

interaksinya dengan negara-negara maju dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini 

dipelajari teori-teori yang relevan seperti Teori Modernisasi, Teori Depensi, dan Teori Sistem 

Dunia. Melalui kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan 

menganalisis proses pembangunan secara teoritis. 

 

16. Negara-Negara Industri Baru 

Secara khusus mencoba mengkaji keberhasilan dari beberapa Negara Industri Baru dalam proses 

pembangunannya, dan pelajaran yang dapat dipetik bagi pembangunan di Indonesia. Negara-

negara Industri Baru tersebut antara lain Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong. Selain 

itu juga dipelajari negara-negara yang mulai memantapkan diri sebagai NIB seperti Malaysia, 

Thailand, dan Indonesia. Diharapkan melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat membandingkan 

faktor-faktor keberhasilan di antara berbagai negara tersebut, sekaligus melihat secara kritis, 

proses dan dampaknya secara kritis. 

 

17. Perubahan Sosial 

Mata kuliah ini mempelajari gejala perubahan sosial dalam masyarakat. Akan dilihat faktor-

faktor, proses-proses dan akibat-akibat dari perubahan sosial. Dalam fenomena perubahan sosial 

akan dilihat pula agen-agen perubahan dan lembaga-lembaga yang berperan dalam masyarakat. 

Dalam konteks ini, akan dipelajari teori-teori sosiologi yang relevan dalam melihat perubahan. 

Pada akhinya melalui kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan perubahan sosial 

secara kenseptual-teoritik, dengan mencoba melihat kasus-kasus pada masyarakat tertentu. 

 

18. Kriminologi   

Untuk dapat memahami pengertian dari kriminologi,sejarah kriminologi, faktor-faktor penyebab 

timbulnya, teori-teori serta pendekatan sosiologis serta cara penanggulangannya disertai dengan 

kasus yang sedang hidup dalam masyarakat sekarang ini. 

 

19. Sosiologi Hukum 

Untuk memahami pengertian dari Sosiologi Hukum sejarah terbentuknya Sosiologi Hukum, 

mengetahui hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial serta kegunaan dari sosiologi hukum itu 

sendiri. 
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20. Ekologi & Masalah Lingkungan 

Untuk memahami pengertian dari ekologi dan ekosistem, azas-azas ekologi, hubungannya 

dengan lingkungan, pencemaran yang ditimbulkan ligkungan serta penanggulangannya. 

 

21. Sosiologi Industri 

Sosiologi industri merupakan upaya memahami fenomena struktural dan kebudayaan yang 

berkembang sejalan dengan pertumbuhan industri. Dalam mata kuliah ini dipelajari dinamika 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat  di dalam dan di luar kawasan industri, baik yang 

menyangkut interaksi kelompok, struktur sosial hingga perilaku. 

 

22. Sosiologi Terapan 

Bertujuan memperkenalkan konsep Sosiologi Terapan, meningkatkan pemahaman mahasiswa 

tentang proses dan bentuk-bentuk penerapan sosiologi, mempertajam kemampuan analisis 

sosiologis mahasiswa tentang kasus-kasus tertentu. Meningkatkan pemahaman mahasiswa 

tentang model pembuatan kebijakan.  

 


