
ix 

Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Pendidikan Politik ini pada dasarnya ingin mengajak Anda 
untuk mengkaji materi dan menentukan strategi pendidikan politik di 

masyarakat, yang menekankan pada kesesuaian dan keperluan saat ini, serta 
diharapkan dapat memenuhi tantangan dan keadaan yang dinamis di masa 
mendatang. 

Mata kuliah ini sangat penting untuk Anda pelajari karena mempunyai 
muatan pandangan dan wawasan ke depan yang luas, mempunyai bahasan 
analisis tentang berbagai kesulitan yang mungkin terjadi di lapangan dan 
pilihan cara mengatasi, serta mempunyai tambahan materi pendidikan politik 
untuk memperkuat bekal pengetahuan politik yang Anda miliki. 

Setelah Anda selesai mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda akan 
dapat menjelaskan tentang hal-hal berikut. 
1.  Teori dan konsep dalam konteks pendidikan politik. 
2.  Teori dan konsep ilmu politik. 
3.  Hakikat, asas, dan pendidikan politik.  
4.  Urgensi dan strategi pendidikan politik. 
5.  Pendekatan dan suasana pendidikan politik.  
6.  Orientasi dan mekanisme pendidikan politik.  
7.  Struktur jalur dan model pendidikan politik. 
8.  Ungkapan butir-butir topik materi pendidikan politik di SLTP dan SMU.  
9.  Strategi pembelajaran isu-isu konsep pendidikan politik. 
 

Materi mata kuliah ini berbobot 3 sks dan diajarkan dalam 9 modul 
dengan perincian sebagai berikut. 
Modul 1 : Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik. 
Modul 2 : Teori dan Konsep Ilmu Politik. 
Modul 3 : Hakikat, Asas dan Pendidikan Politik. 
Modul 4 : Mengerti dan Strategi Pendidikan Politik. 
Modul 5 : Pendekatan dan Suasana Pendidikan Politik. 
Modul 6 : Orientasi dan Mekanisme Pendidikan Politik. 
Modul 7 : Struktur Jalur dan Model Pendidikan Politik. 
Modul 8 : Ungkapan Butir-butir Topik Materi Pendidikan Politik di SLTP 

dan SMU. 
Modul 9 : Strategi Pembelajaran Isu-isu Konsep Pendidikan Politik. 
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Selanjutnya agar Anda berhasil dalam mempelajari materi yang tersaji 
pada mata kuliah ini perhatikan beberapa saran berikut. 
1.  Pelajari setiap modul secara bertahap dan berulang-ulang pada tingkat 

penguasaan paling sedikit 80%. 
2.  Kerjakan setiap latihan dengan tertib dan sungguh-sungguh. 
3.  Diskusikan bagian-bagian yang sulit Anda pahami dengan teman 

sejawat.  
4.  Tanyakan penyelesaian kepada orang lain yang lebih mengetahui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


