
DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR SOSIOLOGI  

 

SSO 90110  (3 SKS) 

TEORI SOSIAL DAN TEORI SOSIOLOGI 

Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan pengertian teori sosial dan pembatasannya terhadap filsafat sosial dan teori 
sosiologi. Bahkan yang dibicarakan adalah perbandingan antara tiga jenis kritik pada Immanuel Kant dan 
terjemahannya dalam sosiologi Max Weber.Pengantar tentang categorical imperative dan hypothetical imperative; 
phenomenon and noumenon dalam filsafat Immanuel Kant. Juga dibahas latar belakang pemikiran Karl Marx: 
Pengaruh dialektika dan historisitas Friedrich Hegel, Humanisme, dan kritik agama Ludwig Feurbach, dan latar 
belakang pemikiran teoritik Emile Durkheim serta pengaruh Thomas Hobbes. 

SSO 90111  (3 SKS) 

STATISTIK SOSIAL 

Mata kuliah Statistika Sosial bertujuan memberikan kemampuan teknik statistik yang bermanfaat untuk menulis 
disertasi dan membaca tulisan ilmiah yang menggunakan teknik statistik seperti univariat, bivariat dan 
multivariat.Selain itu diharapkan mahasiswa dapat menggunakan SPPS dengan lebih profesional. 

SSO 90112       (3 SKS) 

METODE PENELITAN SOSIAL KUANTITATIF 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami metode kuantitatif dalam sosiologi serta aplikasi 
penggunaan program SPSS. 

SSO 90113    (3 SKS) 

METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATIF 

Dalam mata kuliah ini akan membahas paradigma kualitatif dalam metode penelitian sosial, logika paradigma 
positivisme dan fenomenologis, serta beberapa karakteristik pendekatan metode penelitian kualitatif. 

SSO 90114  (3 SKS) 

KONSTRUKSI TEORI 

Mata kuliah konstruksi teori membahas prinsip-prinsip yang digunakan para ahli sosiologi dalam membangun sebuah 
teori. Peserta kuliah ini diharapkan memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip umum konstruksi teori, mampu 
memanfaatkannya untuk membahas teori sosiologi pada umumnya, dan sekaligus mampu menerapkan prinsip-
prinsip tersebut dalam mengembangkan rencana penelitian doktoral: (1) mampu melakukan prinsip-prinsip dasar 
konstruksi teori, (2) mampu menjelaskan prinsip-prinsip konstruksi teori yang digunakan berbagai ahli sosiologi dalam 
mengembangkan gagasan ilmiah mereka, (3) mampu bersikap lebih kritis dalam membahas teori yang hendak 
digunakan untuk mengembangkan rencana penelitian doktoral. 

SSO 90119    (3 SKS) 

SEMINAR TEORI 

Dalam proses berteori menerangkan gejala sosial dibutuhkan metode yang dapat menggabungkan tingkat yang 
berbeda (Makro-Mikro) dan dalam mata kuliah ini akan dibahas metode tentang Analisis Multi-Level serta berbagai 
pendekatan yang relevan. Demikian juga kemampuan eksplanasi teori-teori ini akan dikaitkan dengan kemampuan 
atau potensi mereka dalam memberi solusi dan rekomendasi.  

Dalam mata kuliah ini pemahaman teori serta metode yang relevan akan diterapkan pada berbagai kasus dalam 
masyarakat sehingga dapat diketahui sejauh mana teori teori yang ada dapat menjelaskan suatu gejala sosial. 



Mayoritas teori sosiologi yang berasal dari luar Indonesia akan dianalisis secara kritis untuk diketahui bagian mana 
yang bisa menjelaskan gejala yang dianalisis dan bagian mana yang tidak mampu karena keunikan gejala sosial 
(termasuk di Indonesia) yang disebabkan oleh faktor sejarah dan sosial budaya. 

SSO 90116    (3 SKS) 

TELAAH HASIL PENELITIAN 

Di dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian yang mutakhir, baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri yang relevan dengan rencana judul disertasi peserta program doktor. Dengan melakukan telaah hasil 
penelitian ini diharapkan peserta program doktor mendapatkan informasi yang terkini. 

SSO 90117    (3 SKS) 

STUDI MANDIRI 

Studi Mandiri merupakan bagian dari kegiatan persiapan penulisan proposal penelitian. Peserta diwajibkan melakukan 
kajian pustaka atau literatur yang terkait dengan rencana penulisan disertasi. Melalui kajian pustaka/studi mandiri 
diharapkan para peserta mampu merumuskan dengan baik masalah-masalah penelitian secara sosiologis. 

SSO 90118  (28 SKS) 

DISERTASI 

Disertasi merupakan karya ilmiah untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam meraih gelar Doktor Sosiologi. Disertasi 
adalah naskah akademik yang berdasarkan penelitian empiris dan atau studi pustaka yang merupakan kajian ilmiah 
analisa terhadap teori dan terapannya. Sangat diharapkan disertasi dapat menyumbang pada konstruksi teori 
sosiologi. 

SSO 91301    (3 SKS) 

SOSIOLOGI KELUARGA 

Dalam kuliah ini mahasiswa akan memperoleh pemahaman mengenai konsep keluarga sebagai pranata sosial yang 
paling mendasar dalam masyarakat, struktur dan fungsi sosial keluarga, pemilihan jodoh, perkawinan, alternatif 
kehidupan berkeluarga, hubungan sosial antara anggota keluarga, sosialisasi, perceraian, lanjut usia dan kerangka 
teoritis dalam kajian keluarga. 

 

SSO 91302  (3 SKS) 

SOSIOLOGI PENDIDIKAN 

Sosiologi pendidikan adalah salah satu cabang sosiologi yang menitikberatkan analisanya pada institusi pendidikan 
baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.Analisa dilakukan pada hubungan timbal balik antara 
institusi pendidikan dengan dinamika sosial secara keseluruhan yang terjadi dalam masyarakat.Analisa ini diperlukan 
guna membuat perencanaan pendidikan secara lebih baik dan menyeluruh. 

SSO 91303  (3 SKS) 

SOSIOLOGI AGAMA 

Mata kuliah Sosiologi Agama membahas agama dari dimensi sosiologi.Akan dijelaskan bahwa agama tidak semata-
mata dogma dan sistem keyakinan tapi juga merupakan suatu konstruksi sosial.Karena itu mahasiswa diharapkan 
dapat membedakan antara agama sebagai ajaran moral dan sistem keyakinan dengan agama sebagai konstruksi sosial. 

SSO 91304    (3 SKS) 



SOSIOLOGI KESEHATAN 

Memperkenalkan aspek-aspek sosial budaya dalam masalah kesehatan, khususnya di negara-negara berkembang, 
untuk memahami konsepsi tentang manusia secara lebih lengkap dan membantu perencanaan kesehatan dengan 
analisa situasional. 

SSO 91305    (3 SKS) 

SOSIOLOGI BUDAYA 

Membahas kaitan yang erat di antara bentuk-bentuk dan hasil-hasil kebudayaan dengan struktur sosial dan kondisi 
sosial, khususnya hubungan sosial (social relations) yang melatarbelakangi lahirnya/munculnya produk-produk budaya 
tertentu. 

SSO 91401    (3 SKS) 

DINAMIKA KELOMPOK KECIL 

Membahas berbagai perspektif sosiologi yang mencoba menjelaskan dan menganalisa perilaku sosial, di antaranya 
perilaku individu dalam kelompok, komunikasi antar pribadi, dan dinamika kelompok kecil. 

SSO 
91402  

(3 SKS) 

GENDER DAN STRUKTUR SOSIAL 

Gender sebagai hasil konstruksi budaya dari generasi ke generasi telah menjadi dasar bagi pengorganisasian 
masyarakat, telah menimbulkan berbagai ketidakadilan dalam kualitas hidup perempuan dan laki-laki di berbagai 
bidang kehidupan. Namun, di dalam sosiologi mainstream yang androsentris persoalan relasi gender tak pernah 
disentuh. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan mengisi kekurangan tersebut dengan membahas: karya para teoritik 
klasik: Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Fredrich Engels, Sigmund Freud menurut perspektif feminis; 
bagaimana relasi-relasi gender telah diabaikan dalam analisis mengenai stratifikasi sosial di dalam masyarakat; 
’feminisme” yang bukan saja sebagai suatu gerakan sosial untuk mengubah tatanan kemasyarakatan yang timpang 
gender menjadi suatu tatanan masyarakat yang adil dan setara gender, tetapi juga sebagai suatu perspektif teoritik 
dalam membahas persoalan perempuan dalam relasinya dengan laki-laki. Feminisme yang akan dibahas sebagai 
perspektif teoritik tidak saja feminisme Barat tetapi juga feminisme yang muncul di belahan dunia yang lain yang non 
Barat. 

SSO 91403  (3 SKS) 

MODAL SOSIAL DAN CIVIL SOCIETY 

Membahas perspektif modal sosial dan masyarakat sipil dalam konteks perkembangan ekonomi dan demokrasi.Lewat 
pelbagai hasil kajian, pembahasan difokuskan pada masalah kontekstualisasi konsep/teori modal sosial dan 
masyarakat sipil. 

SSO 91404 (3 SKS) 

SOSIOLOGI PENGETAHUAN 

Kuliah ini akan membahas suatu pengetahuan sebagai proses sosial. Di mana di dalam akan dikupas prinsip-prinsip 
dasar sosiologi pengetahuan, sosiologi sebagai konstruksi sosial. 

SSO 91405  (3 SKS) 

SOSIOLOGI LINGKUNGAN 

Mata kuliah ini melihat isu-isu lingkungan dari berbagai pendekatan yang ada dalam sosiologi, mengeksplorasi saling 
hubungan antara ketimpangan sosial dan lingkungan, melihat gerakan sosial yang terkait dengan lingkungan dan 



menganalisa peran-peran sosial, politik dan budaya dari institusi dalam merespon perubahan lingkungan. 

SSO 91406  (3 SKS) 

SOSIOLOGI ORGANISASI 

Menganalisis organisasi secara mikro. Pokok bahasan terdiri dari 4 bagian yaitu: orientasi umum, organisasi sebagai 
sistem, organisasi sebagai proses, serta hasil organisasi. 

SSO 91407  (3 SKS) 

KESENJANGAN DAN EKSLUSI SOSIAL 

”Kesenjangan dan Ekslusi Sosial” dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasar ”Social Closure” (Max 
Weber, Karl Marx), yakni eksklusi sosial dan inklusi sosial. ”Social Closure” memiliki 2 dimensional sosiologis yakni 
struktur sosial dan proses. Dimensional struktural menunjukkan kondisi statis tingkat keterbukaan (inklusif sosial) dan 
ketertutupan (eksklusif sosial) dari kelompok sosial, struktur sosial, organisasi sosial, institusi sosial dalam masyarakat, 
sedangkan dimensional proses menunjukkan kondisi dinamis tingkat keterbukaan (inklusif sosial) dan ketertutupan 
(eksklusif sosial) dari kelompok sosial, struktur sosial, organisasi sosial, institusi sosial dalam masyarakat. Kesenjangan 
sosial seperti kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, keterasingan, disintegrasi, ketidakberdayaan erat kaitannya 
dengan praktek-praktek ”Social Closure” dalam bermasyarakat baik dengan sengaja (nurture) maupun dengan tidak 
sengaja (nature), sehingga terjadi pembelahan sosial dalam masyarakat antara mereka yang diuntungkan/terintegrasi 
dan mereka yang dirugikan/tersisihkan dalam masyarakat. Praktek-praktek ”Social Closure” terjadi melalui institusi-
institusi ekonomi, politik, hukum, budaya, keluarga, pekerjaan, kebijakan dan sebagainya. 

SSO 92203    (3 SKS) 

DEMOGRAFI SOSIAL 

Demografi sosial adalah suatu studi yang mengaitkan variabel-variabel demografi (kelahiran, kematian dan migrasi) 
dengan variabel-variabel sosiologi (misal: gender, status sosial ekonomi dll). Serta memperlihatkan bagaimana 
hubungan yang terjadi antar variabel-variabel tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dari suatu perencanaan 
dan kebijakan sosial dari suatu masyarakat. 

 

SSO 92301    (3 SKS) 

SOSIOLOGI PERUBAHAN EKONOMI 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami secara kritis perspektif sosiologis dalam membahas dan menganalisa 
persoalan-persoalan kemasyarakatan di dalam konteks perubahan sosial ekonomi. 

SSO 92302    (3 SKS) 

SOSIOLOGI PERKOTAAN 

Memberi pengertian tentang proses pembentukan kota, sejarah perkembangan kota, gejala dan masalah yang 
dihadapi masyarakat kota. Pokok pembahasan meliputi pengertian kota, urbanisasi, teori kota dan masalah sosial 
dalam kehidupan kota. 

SSO 92303    (3 SKS) 

SOSIOLOGI PEDESAAN 

Sosiologi perdesaan menampilkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat desa di Indonesia pada 
umumnya. Masalah-masalah ini dianalisis dari pelbagai aspek seperti: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan masyarakat desa baik dari dalam maupun dari luar. 



2. Dinamika hubungan antara pelbagai komponen governance dalam masyarakat desa, baik secara horizontal 
maupun vertikal. 

3. Intervensi-intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan dinamika pembangunan masyarakat desa, 
sehingga demokrasi atau reformasi itu sungguh-sungguh mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat desa 
dan bukan sebaliknya. Dalam kaitan ini di identifikasi pula potensi-potensi struktur sosial masyarakat desa 
yang dapat dikapitalisasi sebagai kapital sosial untuk keperluan pembangunan. 

4. Mengangkat isu-isu ketidakadilan dalam sistem pembangunan desa di Indonesia seperti terlihat di dalam 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 

SSO 92304 (3 SKS) 

SOSIOLOGI POLITIK 

Membahas pengaruh struktur sosial terhadap struktur dan perilaku politik dan dampak struktur dan perilaku politik 
pada struktur sosial. Perkuliahan akan membahas saling pengaruh antara politik dan kelompok-kelompok dalam 
masyarakat. 

SSO 92305    (3 SKS) 

SOSIOLOGI EKONOMI 

Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa/i mengenai : 

1. Perubahan pertanian subsisten: dari sistem ladang berpindah (slash and burn cultivation system) menjadi 
sistem pertanian menetap dengan menggunakan bajak dan mengandalkan hujan (ploughing cultivation 
system), dan akhirnya menjadi sistem pertanian irigasi (et/irrigation cultivation system) yang padat karya 
dengan sistem pengolahan tanah, yang mengalami involusi dan perubahan dari sistem maro/bawon menjadi 
komersialisasi pertanian dengan sistem ijon. 

2. Masuknya kapitalisme perdagangan (merchant capitalism), sistem kapitalisme produksi (production 
capitalism) dalam pertanian dalam bentuk perkebunan yang memproduksi bahan mentah untuk pasar dunia. 

3. Perubahan dari industri rumahan (industri rakyat) dengan teknologi yang sangat sederhana ke industri pabrik 
dengan teknologi yang padat karya (labour intersive) namun menggunakan modal sendiri. 

4. Masuknya sistem kapitalisme industri (industrial capitalism) dengan modal asing dalam bentuk relokasi 
industri dari negara industri maju ke negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia yaitu: 

a. Industri hilir dengan keunggulan komparatif dengan teknologi padat karya dan 

b. Industri hulu dengan keunggulan kompetitif dengan teknologi yang padat modal (capital intensive) 
dan industri multi-nasional 

5. Dualisme ekonomi di negara-negara berkembang yang terbagi dalam dua sektor: formal dan informal dan 
dualisme ekonomi serta kritik terhadap pembagian tersebut. 

a. Keadaan angkatan kerja di negara-negara Dunia Ketiga dan  

b. Berkembangnya financial capitalism system dalam jaringan ekonomi dunia 

SSO 92401  (3 SKS) 

PERUBAHAN SOSIAL 

Konsep ”Perubahan Sosial” di sini mencakup perubahan sosial yang tidak direncanakan/diinginkan maupun yang 
direncanakan/diinginkan (pembangunan). Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai aliran 
pemikiran, teori dan konsep untuk menganalisis dan menjelaskan perubahan sosial sebagai suatu gejala sosiologis 
seperti aliran Modernisasi, Dipendensia, Sistem Dunia, Pembangunan Berpusat Manusia termasuk berbagai pemikiran 
baru seperti Post Modernisme, Post Kolonial dan sebagainya. 

 



 

SSO 92402    (3 SKS) 

HUBUNGAN ANTAR ETNIK 

Deskripsi dan analisis gejala etnisitas ditinjau dari berbagai perspektif teoritis sosiologi yang dominan masa 
kini.Penerapan teori sosiologi untuk menjelaskan gejala etnisitas dalam masyarakat masa kini. 

SSO 92403    (3 SKS) 

SOSIOLOGI INDUSTRI DAN KETENAGAKERJAAN 

Mata kuliah ini merupakan tahap lebih lanjut dari mata kuliah sosiologi industri.Jika sosiologi industri memberikan 
dasar-dasar teoritis dari hakekat hubungan produksi dan perubahan dari pola hubungan-hubungan tersebut, maka 
mata kuliah ini lebih menekankan pada analisis terhadap persoalan-persoalan empiris dari hubungan industrial dan 
perburuhan dewasa ini dalam perspektif makro.Untuk itu mahasiswa diperkenalkan pada keragaman maupun 
sejumlah persamaan pola hubungan industrial dan masalah perburuhan yang ada di sejumlah negara baik negara maju 
maupun negara berkembang.Untuk memahaminya mahasiswa diperkenalkan lebih dulu pada sejumlah kajian teoritis 
yang menjadi kerangka analisis dalam mengamati perbandingan tersebut. Kajian teoritis tersebut juga akan difokuskan 
pada pembahasan tentang globalisasi sebagai suatu gejala perubahan sosial yang berpotensial dalam menciptakan 
persamaan (konvergensi/universalisasi) di satu sisi namun juga mendorong adanya perbedaan 
(divergensi/partikularisasi) di sisi lain. Selanjutnya mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai institusi dan aktor 
sosial ekonomi politik yang terlibat dalam dinamika hubungan industrial dan perburuhan baik di tingkat global maupun 
lokal yang mendorong ke arah persamaan dan perbedaan tersebut. Pada saat yang sama berbagai dampak yang 
muncul dari dinamika tersebut juga akan dibahas di dalam sesi-sesi tersebut. 

SSO 92404    (3 SKS) 

PENGEMBANGAN KOMUNITAS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara komprehensif baik teori maupun empiris tentang 
prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada komunitas.Diawali dengan kerangka pemikiran pembangunan 
dengan mengedepankan komunitas lokal, partisipasi sosial, program-program peningkatan kualitas hidup, serta 
metode sosial yang dikembangkan dalam pengembangan komunitas lokal. 

 

SSO 92405    (3 SKS) 

IDENTITAS SOSIAL DAN DINAMIKA GLOBAL 

Mata kuliah ini membahas sejarah globalisasi dan karakteristik dimensi-dimensi utama dari tiap tahapan sejarah, 
perspektif dalam pembahasan identitas sosial dan dinamika global, kekuatan utama, mekanisme dan instrumen utama 
mesin globalisasi, lahir dan berkembangnya jenis baru masyarakat jaringan global, sebab proses dan dinamika 
perlawanan terhadap globalisasi dan bagaimana warga memperoleh identitas sosial secara terberi. Pada tingkat 
kelompok sosial dibahas kesadaran kolektif dari identitas kelompok dan perubahannya dari waktu ke waktu. 
Singkatnya, dinamika identitas sosial dibahas dalam konteks proses globalisasi lokal di satu pihak dan proses lokalisasi 
global di lain pihak. 

SSO 92406    (3 SKS) 

SOSIOLOGI INDONESIA 

Mata kuliah ini akan membahas perjalanan tinjauan sosiologis tentang Indonesia baik tinjauan klasik maupun 
kontemporer. Termasuk di sini tinjauan yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri.Melalui telaah karya-karya yang 
berpengaruh, peserta sekaligus memperoleh pemahaman tentang dinamika Indonesia dari sudut pandang sosiologi 
dan konsep-konsep dasar sosiologis. 



SSO 92407    (3 SKS) 

SOSIOLOGI KORUPSI 

Mata kuliah ini memberi pemahaman mengenai korupsi sebagai masalah sosial.Lingkup pembahasan meliputi 
pendekatan, studi komparatif korupsi di Asia, dan ‘gerakan’ korupsi di Indonesia. 

SSO 92408    (3 SKS) 

DASAR-DASAR PERENCANAAN SOSIAL 

Kuliah ini merupakan rangkaian kuliah Sosiologi Terapan, yakni aplikasi teori dan konsep sosiologi menjadi rancangan 
pemecahan masalah secara praktis.Pemahaman-pemahaman sosiologis harus dapat diterjemahkan ke dalam 
pemecahan masalah, dalam bentuk sebuah dokumen perencanaan.Hasil akhir kuliah ini diharapkan mahasiswa 
mampu memberikan alternatif Disain Perencanaan Sosial sebagai bentuk terapan disiplin ilmunya. 

 


