
Deskripsi  Mata Kuliah Pengantar Sosiologi: 

Mata kuliah ini semula bernama mata kuliah Struktur dan Proses Sosial dan 

karena ada perubahan kurikuklum yang baru berubah namanya menjadi Pengantar   

Sosiologi, mata kuliah ini membahas dan menjelaskan tentang konsep, generalisasi dan 

teori yang berkaitan dengan hakikat ilmu sosiologi, teori-teori sosiologi, proses sosial 

dan interaksi sosial, tipe-tipe kelompok sosial, masyarakat perkotaan dan pedesaan,  

lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial  atau sistem pelapisan sosial termasuk di 

dalamnya status dan peran, mobilitas sosial (vertikal-horizontal), perubahan sosial yang 

terjadi di masyarakat, konflik sosial  berikut sebab-sebabnya, dan perubahan 

kebudayaan.  

Dalam proses pembelajaran di kelas perkuliahan akan diusahakan dengan 

mengedepankan dialog interaktif antara dosen dan mahasiswa, oleh karena keaktifan 

siswa pada saat perkuliahan berlangsung menjadi salah satu aspek yang dinilai pada saat 

evaluasi akhir nanti. Di samping itu sudah barang tentu ujian tengah semester  (UTS) 

ditambah Ujian akhir semester (UAS) dan tugas-tugas, baik tugas individu maupun 

kelompok. Dalam penyusunan materi tim dosen mencoba merumuskan materi 

perkuliahan dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan disiplin ilmu 

sosiologi, tim dosen pengampu mata kuliah juga mencoba menggunakan sumber-

sumber yang terbaru dan mutakhir agar tidak ketinggalan oleh derasnya informasi 

melalui media cetak maupun elektronik.  
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