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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan 

salah satu mata kuliah Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 

yang bersifat terapan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

penguasaan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Secara khusus penguasaan 

materi pelajaran ini adalah yang berkenaan dengan penyelenggaraan 

ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam materi Konstitusi UUD 1945 ini 

tidak hanya bersumber pada kehidupan suatu negara dan masyarakat, yang 

meliputi beberapa aspek antara lain: filosofis, historis, sosiologis dan yuridis.  

Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru bidang 

studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), agar wawasan 

mereka mengenai materi Konstitusi UUD 1945 bertambah luas. 

Anda sebagai guru akan mendapatkan kemudahan dalam 

mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran sesuai materi bahasan 

mata kuliah Konstitusi UUD 1945. Sebab dengan  memahami uraian dan 

kajian materi keterkaitannya dengan praktek penyelenggara negara adalah 

merupakan bagian tuntutan tugas seorang guru yang profesional. 

Setelah membaca dan memahami modul Konstitusi UUD 1945 ini, Anda 

diharapkan memiliki kemampuan: 

1. menjelaskan  teori dan konsep tentang konstitusi; 

2. menjelaskan  aspek filosofis dalam konstitusi; 

3. menjelaskan  konstitusi dari berbagai negara; 

4. menjelaskan  tinjauan umum konstitusi UUD 1945; 

5. menjelaskan tinjauan historis dan masa berlakunya konstitusi di 

Indonesia dalam kurun waktu 1945; 

6. menjelaskan  sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945; 

7. menjelaskan  aspek hubungan negara dan masyarakat yang diatur dalam 

konstitusi di Indonesia; 

8. menjelaskan  hak asasi manusia dalam konstitusi internasional; 

9. menjelaskan hak asasi manusia dalam konstitusi Negara RI dan 

implementasinya; 

10. menjelaskan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-

undangan RI; 
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11. menjelaskan  kajian bentuk Negara, sistem pemerintahan dan hubungan 

antar lembaga Negara menurut UUD 1945 sebelum amandemen; 

12. menjelaskan  kajian bentuk negara, sistem pemerintahan dan hubungan 

antar lembaga Negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen. 

 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mata kuliah ini terdiri dari 12 

modul yang tersusun sebagai berikut: 

Modul 1 : Teori dan Konsep tentang Konstitusi 

Modul 2 : Aspek Filosofis dalam Konstitusi 

Modul 3 : Konstitusi dari Berbagai Negara 

Modul 4 : Tinjauan Umum Konstitusi UUD 1945 

Modul 5   : Tinjauan Historis dan Masa berlakunya Konstitusi di Indonesia 

dalam Kurun Waktu 1945 

Modul 6 :  Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 

Modul 7 : Aspek Hubungan Negara dan Masyarakat yang diatur Dalam 

Konstitusi di Indonesia 

Modul 8 :  HAM dalam Konstitusi Internasional 

Modul 9 :  HAM Dalam Konstitusi Negara RI dan Implementasinya 

Modul 10 :  Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 

RI 

Modul 11 : Kajian Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan dan Hubungan 

antar Lembaga Negara menurut UUD 1945 sebelum Aman-

demen 

Modul 12 :  Kajian Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan dan Hubungan 

antar Lembaga Negara menurut UUD 1945 sesudah Aman-

demen 

 

Agar Anda berhasil menguasai materi tersebut di atas, ikutilah petunjuk 

belajar berikut ini. Mulailah dengan membaca modul pertama. Untuk 

mempelajari setiap modul ikutilah prosedur berikut ini. 

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat, sebelum membaca 

materi kegiatan belajar. 

2. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat dan baca buku penunjang 

lainnya termasuk perangkat perundang-undangan yang mendukungnya. 
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3. Kerjakan latihan sesuai dengan petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. 

Jika tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum 

mengerjakan latihan. 

4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur, tanpa 

terlebih dahulu melihat kunci. 

5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh 

dalam mempelajari setiap kegiatan belajar. 

 

Jika petunjuk di atas Anda ikuti dengan disiplin, Anda pasti akan 

berhasil. Selamat Belajar. 
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