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I.

Ilmu Sosial
Pendidikan Sosiologi
Sosiologi Perkotaan
PSO6220
2 sks
Teori :
III

Praktik :

Puji Lestari, M.Hum.

Deskripsi Mata Kuliah
Memberi pengetahuan dan pemahaman pada mahasiswa tentang kondisi
masyarakat kota berkaitan dengan organisasi, sistem kekeluargaan,
kemasyarkatan, pola tingkah laku, budaya, dan perubahan sosial serta urbanisasi
dengan dampak dan permasalahan yang muncul.

II.

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
Mampu memahami dan menganalisis kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan
perubahan sosial budaya yang muncul pada kehidupan masyarakat perkotaan.
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IV.
Pertemuan
ke
1

2

Skema Pembelajaran

Kompetensi Dasar
Deskripsi dan
penjelasan silabus
Mendeskripsikan
batasan dan
pengertian sosiologi
perkotaan

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Sumber
Bahan

Silabus

Diskusi

Literatur
yang
relevan

 Batasan pengertian
Sosiologi
 Ciri ciri kota

Ceramah, tanya
jawwab, dan
diskusi
kelompok

1, 3, 8

3

Mendeskripsikan
tipologi kota

4

Mendeskripsikan
kondisi fisik dan sosial
budaya kota

5

Mendeskripsikan
tentang
perkembangan kota

6

Mendeskripsikan
interaksi sosial
masyarakat kota

7

Mendeskripsikan
masyarakat perkotaan
dalam perspektif
sosiologis

8

Mendeskripsikan
kebudayaan pada
masyarakat perkotaan

9

Mendeskripsikan
ketergantungan antara
masyarakat kota pada
masyarakat desa

10

 Klasifikasi dan
tipologi kota
 Tinjauan geografis
kota
 Tinjauan sosiolgis
kota
 Tinjauan antropologis
kota
Perkembangan
masyarakat kota
ditinjau dari masa
pramodernisasi, pasca
modernisasi, dan era
globalisasi
 Interaksi individu
dengan individu di
perkotaan
 Interaksi antar
kelompok satu
dengan yang lain di
perkotaan
 Bentuk interaksi
sosial di perkotaan
 Analisis tentang latar
belakang kondisi
sosial masyarakat
perkotaan pada
perspektif sosiologi
klasik
 Analisis tentang latar
belakang kondisi
sosial masyarkat
perkotaan pada
perspektif sosiologi
modern.
 Teori-teori
kebudayan dan
implikasinya dalam
masyarakat
perkotaan
Ketergantungan
masyarakat kota pada
desa dari segi: sosial,
budaya, politik,
ekonomi, dan
ketenagakerjaan

Ceramah, tanya
jawab, dan
diskusi
kelompok

1, 3, 7,
8

Ceramah, tanya
jawab, dan
diskusi

1, 2, 3,
7

Ceramah, tanya
jawab, diskusi

1, 2, 3,
7,

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

1, 3, 7,
8

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

1, 3, 7,
8

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi

1, 3, 6,
7

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi

1, 3, 6,
7

Ujian Tengah Semester (UTS)

11

Mendeskripsikan dan
menganalisa tentang
struktur sosial pada
masyarakat kota

12

Mendeskripsikandan
menganalisis tentang
urbanisasi pada
masyarakat perkotaan

13

Mendeskripsikan dan
menganalisis tentang
perkembangan kota
dari berbagai sektor
kehidupan

14

Mendeskripsikan dan
menganalisis tentang
perubahan sosial
budaya pada
masyarakat perkotaan

15

Mengobservasi dalam
masyarakat kota
tentang dampak sosial
ekonomi dan budaya
sebagai akibat dari
perubahan sosial dan
budaya yang terjadi
dalam masyarakat
kota

Deskripsi dan analisis
tentang nilai dan norma
sosial, pranta sosial,
stratifikasi dan
diferensisasi sosial pada
masyarakat kota
 Deskripsi dan analisis
tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi
kondisi perkotaan
menjadi pemicu dan
penarik bagi
urbanisasi
 Analisis dampak
urbanisasi bagi
masyarakat
perkotaan
 Deskripsi dan analisis
tentang teori
perkembangan kota
serta
implementasinya
dalam kehidupan
masyarakat
perkotaan
 Deskripsi dan analisis
tentang
perkembangan kota
dalam kehidupan
sosial, budaya,
ekonomi, politik, dan
ketenagakerjaan
Deskripsi dan analisis
tentang: faktor-faktor
yang mendorong
terjadinya perubahan
sosial budaya beserta
sifat-sifat dan
dampaknya bagi
kehidupan masyarakat
perkotaan
Deskripsi dan anlisis
tentang dampak sosial
ekonomi dan budaya
pada masyarakat
perkotaan sebagai
akibat dari perubahan
sosial dan budaya

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi

1, 2, 8

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok dan
presentasi

1, 2, 3,
6, 8

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

1, 2, 3,
6, 8

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi

1, 2, 3,
6, 8

Observasi dan
menyusun
laporan

1, 2, 3,
6, 8,
dan
literatur
yang
relevan

16

Mempresentasikan
hasil observasi tentang
dampak sosial
ekonomi dan budaya
sebagai akibat dari
perubahan sosial dan
budaya pada
masyarakat perkotaan

Presentasi hasil
observasi tentang
dampak sosial ekonomi
dan budaya sebagai
akibat dari perubahan
sosial dan budaya pada
masyarakat kota

V.

Komponen Penilaian

No
1
2
3
4

Komponen Penilaian
Partisipasi kuliah
Tugas
Ujian tengah semester
Ujian akhir semester
Jumlah

Tanya jawab,
dan presentasi

1, 2, 3,
6, 8,
dan
literatur
yang
relevan

Bobot (%)
10%
20%
30%
40%
100 %
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