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endidikan merupakan proses yang terus menerus, dan tidak akan 

berhenti hingga akhir hidup manusia. Di dalam proses pendidikan ini, 

keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia adalah "subyek" 

dari  pendidikan. Melalui pendidikan, manusia menyadari hakikat dan 

martabatnya di dalam relasinya yang tak terpisahkan dengan alam 

lingkungannya dan sesamanya. Itu berarti, pendidikan sebenarnya 

mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan. 

Di sini lah sosiologi pendidikan lahir untuk membantu manusia dalam 

memahami relasi yang ada dalam sistem pendidikan. Untuk memahami 

tentang sosiologi pendidikan maka pada modul satu kita akan belajar 

mengenai latar belakang perkembangan sosiologi pendidikan. Dalam modul 

ini, kita akan mengetahui tokoh-tokoh sosiologi yang memiliki sumbangan 

pemikiran terhadap sosiologi pendidikan. Dalam modul satu ini juga kita 

akan diajak untuk mengetahui bagaimana sosiologi pendidikan dipahami dan 

dilaksanakan oleh individu yang ada di dalam sistem pendidikan. 

Dalam modul dua kita akan  akan memahami bagaimana perkembangan 

pendidikan dari pola masyarakat yang gemeinschaft hingga pola masyarakat 

yang gesellschaft. Konsep gemeinschaft dan gesellschaft merupakan konsep 

yang diperkenalkan oleh Ferdinand Tonnies. Dalam modul ini juga kita akan 

memahami mengenai konsep lingkungan yang terkait dengan sistem 

pendidikan seperti lingkungan sosial budaya, lingkungan demografi, serta 

lingkungan administrasi. 

Selanjutnya, dalam modul tiga akan dibahas mengenai masyarakat dan 

pendidikan, manakala di dalamnya akan dibahas mengenai hubungan antara 

sekolah dan masyarakat, serta sekolah sebagai agen sosialisasi.  

Dalam modul empat,  lima, enam, tujuh, dan delapan kita akan banyak 

menggunakan konsep-konsep yang umum dikembangkan di dalam sosiologi. 

Dalam modul empat, kita akan memahami bagaimana interaksi  yang terjadi 

di sekolah. Modul selanjutnya, akan dibahas mengenai kaitan antara 

globalisasi dan pendidikan. Dalam modul enam kita akan membahas 

mengenai stratifikasi yang tergambar dalam klasifikasi kelompok sosial  dan 

penggolongan sosial yang ada dalam sistem pendidikan. Modul tujuh  berisi 
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tentang perubahan sosial yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Dalam 

modul delapan, akan dibahas mengenai perdebatan yang terjadi di dalam 

pendidikan terkait pada issue gender dan permasalahan yang ada di dalam 

dunia pendidikan. Pada modul sembilan, akan dibahas mengenai berbagai 

faktor yang bisa memengaruhi  sistem pendidikan, baik berupa faktor 

pendukung, maupun faktor penghambat sistem pendidikan.  
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Peta Kompetensi Mata Kuliah  

Sosiologi Pendidikan
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TKU : 

Mahasiswa dapat menjelaskan  sistem pendidikan melalui sudut pandang sosiologi

TIK 14. 

menjelaskan   faktor yang 

mempengaruhi  sistem pendidikan

TIK 11

menjelaskan perubahan sosial dalam 

sistem pendidikan

TIK 13

 menjelaskan  

permasalahan 

jender dalam 

pendidikan

TIK 9 

menjelaskan 

klasifikasi 

kelompok 

sosial  dalam 

sistem 

pendidikan

TIK 10

menjelaskan 

penggolongan 

sosial dalam 

sistem 

pendidikan

TIK 12

menjelaskan  

perdebatan 

seputar jender 

dalam pendidikan

TIK 6

menjelaskan  

sekolah 

sebagai agen 

sosialisasi

TIK 7 

menjelaskan 

interaksi sosial 

dalam 

pendidikan

TIK 8.  

menjelaskan 

pendidikan dan 

globalisasi

TIK 5 

menjelaskan 

praktik pendidikan 

di Indonesia

TIK 4

menjelaskan 

hubungan antara 

institusi pendidikan 

dengan institusi 

lain

TIK 3  

menjelaskan 

hubungan antara 

masyarakat dan 

pendidikan

TIK 2.  menjelaskan bagaimana sosiologi pendidikan dipahami dan dilaksanakan

TIK 1. menjelaskan  latar belakang perkembangan sosiologi pendidikan

 

 


