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Tinjauan Mata Kuliah 
 

engantar Sosiologi merupakan mata kuliah dasar, bukan hanya di jurusan 

sosiologi, namun juga di bagi jurusan lain di lingkungan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. Mata kuliah ini memperkenalkan pengertian dari 

berbagai konsep yang ada di sosiologi. Dengan mengenal pengertian konsep-

konsep yang ada, maka akan mudah bagi seseorang untuk mempelajari mata 

kuliah lain yang tentunya menggunakan konsep-konsep sosiologi tersebut.  

 Dalam Modul 1, akan dibahas mengenai pengertian sosiologi, sejarah 

munculnya sosiologi, serta sepintas mengenai beberapa tokoh sosiologi 

dengan segala pemikirannya. Selain itu akan dibahas juga beberapa bidang 

kajian sosiologi serta hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Pada Modul 2 

hingga Modul 8 kita akan mempelajari tentang berbagai konsep yang ada di 

sosiologi. Pada Modul 9 secara sederhana kita akan mempelajari tentang 

berbagai perspektif yang ada di sosiologi. 

 Pada Modul 2 kita akan membahas tentang konsep interaksi sosial 

termasuk bentuk-bentuknya dan sosialisasi dengan berbagai jenis dan pola 

yang ada. Baru kemudian ada Modul 3 kita akan mempelajari tentang konsep 

sosialisasi. Dalam modul ini akan dibahas lebih jauh mengenai agen 

sosialisasi, jenis dan pola sosialisasi, serta sosialisasi gender dan sosialisasi 

keluarga. Pada Modul 4 kita akan mempelajari  mengenai stratifikasi sosial. 

Kita akan mempelajari  mulai dari pemahaman tentang konsep stratifikasi 

sosial, kemudian kita akan mempelajari bagaimana individu dapat 

meningkatkan posisinya di masyarakat. Selain itu kita juga akan mempelajari 

berbagai dimensi yang ada dalam stratifikasi sosial, serta mempelajari 

tentang konsep kelas sosial. 

 Modul 5 secara mendetil akan dibahas tentang kelompok sosial, mulai 

dari pengertiannya hingga hubungan antara kelompok. Pada Modul 6 kita 

akan diperkenalkan pada konsep tentang perilaku menyimpang, perilaku 

kolektif, serta konsep tentang kontrol sosial. Modul 7 akan mengulas 

mengenai tatanan sosial beserta berbagai aspeknya, antara lain struktur sosial, 

status dan peran institusi sosial  serta masyarakat. Untuk institusi sosial akan 

dibahas lebih jauh dalam Modul 7 ini, antara lain tentang institusi keluarga, 

institusi pendidikan, institusi ekonomi, serta institusi politik. Pada  Modul 8 

kita akan berjumpa dengan konsep tentang perubahan sosial, serta bagaimana 

proses perubahan sosial itu terjadi. Akhirnya di Modul 9 kita akan 
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mempelajari tentang berbagai perspektif yang ada di sosiologi, yaitu 

perspektif struktural fungsional, perspektif konflik, serta perspektif 

interaksionisme simbolik.  

 

 Selamat belajar, semoga sukses.  
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