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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Pengantar Ilmu Politik (ISIP 4212), merupakan mata kuliah 

wajib yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa S1 Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), sebagai latar belakang yang harus dimiliki 

oleh para mahasiswa yang akan menempuh program studi di FISIP. 

Mata kuliah ini akan membekali Anda dengan berbagai definisi, konsep 

dan bidang kajian ilmu politik yang mencakup konsep-konsep seperti 

masyarakat, negara, kekuasaan politik, legitimasi, keadilan, pembagian 

kekuasaan, pengambilan keputusan, partisipasi politik, kewarganegaraan. 

Dengan demikian, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan 

memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup kajian ilmu politik, sehingga 

dapat menjelaskan dan sekaligus menganalisis gejala politik dan 

perkembangannya. 

Kemampuan di atas akan dapat Anda lakukan dengan menguasai 

kompetensi-kompetensi  khusus,  sehingga Anda mampu: 

1. menjelaskan ruang lingkup ilmu politik; 

2. menjelaskan pengertian demokrasi dan sejarah perkembangannya; 

3. menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup HAM; 

4. menjelaskan pengertian demokrasi dan sejarah perkembangannya; 

5. menjelaskan pengertian partisipasi politik, aktor-aktor politik dalam 

sistem demokrasi dan konsep partai politik; 

6. menjelaskan pengertian UUD dan pembagian kekuasaan; 

7. menjelaskan pengertian, macam dan fungsi badan eksekutif serta bentuk-

bentuk pemerintahan; 

8. menjelaskan konsep lembaga perwakilan dan fungsi serta peran lembaga 

perwakilan; 

9. menjelaskan pengertian lembaga yudikatif; fungsi dan peran badan 

yudikatif serta fungsi judicial review. 

 

Untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang disebutkan di atas tadi, 

maka materi mata kuliah ini disusun dalam sembilan modul sebagai berikut: 
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Modul 1  :  Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep. 

Modul 2 :  Demokrasi: Pengertian dan Sejarah Awal Perkembangan 

Demokrasi. 

Modul 3 :  Hak Asasi Manusia. 

Modul 4 :  Budaya Politik, Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik. 

Modul 5 :  Partisipasi Politik dan Partai Politik. 

Modul 6 :  Undang-Undang Dasar dan Pembagian Kekuasaan. 

Modul 7 :  Badan Eksekutif dan Bentuk-bentuk Pemerintahan. 

Modul 8 :  Badan Legislatif dan Pemilihan Umum. 

Modul 9 :  Badan Yudikatif dan Judicial Review. 

 

Agar Anda dapat dengan mudah mempelajari modul-modul tersebut, 

bacalah dan simaklah dengan teliti setiap keterangan yang terdapat dalam 

modul ini. Kerjakanlah setiap latihan dan tes formatif yang terdapat dalam 

modul ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan, sebab latihan dan tes 

formatif tersebut akan membantu Anda dalam mempersiapkan pembahasan 

selanjutnya atau untuk menilai sendiri sampai sejauh mana pemahaman Anda 

terhadap materi yang dibahas dalam modul ini. 

 

Selamat mempelajari mata kuliah ini, dan sampai bertemu dalam 

tutorial! 
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