
SILABUS 
Jurusan / Prodi : Pendidikan Sejarah / Ilmu Sejarah 

Mata Kuliah  : Ilmu Politik 

Kode   :  
SKS   : 2 sks    

Dosen   :  Ita Mutiara Dewi, M.Si. 

Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah berbobot 2 SKS ini, akan membahas tentang definisi ilmu politik, sejarah perkembangan ilmu politik, 

hubungan ilmu politik dengan ilmu yang lain, teori politik, sistem politik, negara dan pemerintahan, partai politik, lembaga poltik, pemilu, kekuasaan, 

kewenangan dan legitimasi. Adapun tujuan mata kuliah ini yaitu: 

1. Menanamkan bahwa politik adalah sesuatu yang penting dipahami, dapat digunakan sebagai sarana pendukung mempelajari sejarah 

2. Mengetahui dan memahami berbagai hal atau peristiwa di Indonesia dan dunia yang dapat dikaitkan dengan materi kuliah  

Sedangkan manfaat dari mata kuliah ini antara lain: 

a. Mendorong untuk mempelajari lebih banyak tentang materi, fakta, dan realita yang berkaitan dengan politik 

b. Tanggap terhadap perkembangan politik yang ada di Indonesia dan dunia  

Sub Kompetensi  : mengevaluasi berbagai peristiwa politik secara obyektif dikaitkan dengan berbagai konsep dan teori dalam ilmu politik 

Standar Kompetensi: 

Kompetensi Umum: mengevaluasi peristiwa politik secara obyektif 

Kompetensi Dasar: 

(1) Mengidentifikasi berbagai definisi politik (1) 

(2) Mengidentifikasi politik sebagai ilmu pengetahuan (2) 

(3) Menguraikan secara kronologis sejarah dan perkembangan ilmu politik (2) 

(4) Mendeskripsikan hubungan  antara ilmu politik dengan ilmu yang lain (2) 

(5) Membedakan konsep kekuasaan, kewenangan, legitimasi (3) 

(6) Membandingkan teori politik dalam berbagai perspektif (4) 

(7) Menunjukkan keterkaitan teori dengan fakta atau peristiwa (4) 

(8) Menguraikan tentang sistem politik (5) 

(9) Menjelaskan konsep negara (6) 

(10) Menjelaskan konsep pemerintahan (7) 

(11) Menjelaskan tentang demokrasi dan HAM (8&9) 

(12) Mendeskripsikan tentang lembaga politik (10) 

(13) Mendeskripsikan tentang partai politik (11) 

(14) Menguraikan tentang pemilu (12) 



 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Sumber Bahan 

Menjelaskan silabus 

mata kuliah 

1. Deskripsi  

mata kuliah 

2. Kompetensi 

dan indikator 

pencapaian 

3. Analisis 

instruksional 

4. Referensi 

5. Penilaian 

6. Kegiatan 

Perkuliahan 

 25 - Menyebutkan deskripsi 

mata kuliah 

- Menjelaskan kompetensi, 

indikator penca-paian, 

analisis instruksional 

- Menemukan referensi 

- Menjelaskan penilaian dan 

kegiatan perkuliahan 

Kuis dan 

UTS 

 

Mengidentifikasi 

berbagai definisi 

politik 

Definisi Politik: 

1.negara 

2.kekuasaan 

3.pengambilan 

keputusan 

4.kebijakan 

5.distribusi dan 

alokasi 

6.dll 

 

Membandingkan 

berbagai definisi 

politik  

75 - Menyebutkan definisi 

politik berdasar berbagai 

pendekatan: 

1. negara 

2. kekuasaan 

3. pengambilan keputusan 

4. kebijakan 

5. distribusi dan alokasi 

6. dll 

- Menarik kesimpulan 

definisi  

Kuis dan 

UTS 

 

Kuis dan 

UTS 

* Soelistiyati I.G, 

hal 17 - 23 

* Miriam B., hal. 8 

-17 

* dll 

 

1. Mengidentifikasi 

politik sebagai 

ilmu pengetahuan 

2. Mendeskripsikan 

hubungan  antara 

ilmu politik 

dengan ilmu 

1. Ilmu politik 

sebagai ilmu 

pengetahuan 

2. Hubungan antara 

ilmu politik dengan 

ilmu sosial lain 

seperti: 

- Mengidentifikasi 

politik sebagai ilmu 

pengetahuan 

- Mengidentifikasi 

hubungan antara ilmu 

politik dengan ilmu 

sosial lain 

100 - Menjelaskan politik sebagai 

ilmu pengetahuan 

- Menjelaskan hubungan 

antara ilmu politik dengan 

ilmu sosial lain seperti: 

- sejarah 

- filsafat 

Kuis dan 

UTS  

* Miriam Budiarjo 

hal, 3 - 8 

* Soelistiyati I.G 

hal. 45 - 51 

 



sosial lain - sejarah 

- filsafat 

- sosiologi 

- antropologi 

- ekonomi 

- psikologi sosial 

- geografi 

- sosiologi 

- antropologi 

- ekonomi 

- psikologi sosial 

- geografi 

Menguraikan secara 

kronologis sejarah 

dan perkembangan 

ilmu politik 

 

Sejarah dan 

perkembangan ilmu 

politik: 

1. Zaman Yunani 

Kuno 

2. Zaman Romawi 

3. Abad 

Pertengahan 

4. Awal Zaman 

Modern 

5. Zaman Modern 

6. Abad ke –19 dan 

20 

Mengidentifikasi ciri-

ciri tiap zaman 

sebagai perbandingan 

100 Menjelaskan sejarah dan 

perkembangan ilmu politik: 

1. Zaman Yunani Kuno 

2. Zaman Romawi 

3. Abad Pertengahan 

4. Awal Zaman Modern 

5. Zaman Modern 

6. Abad ke –19 dan 20 

Kuis dan 

UTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

individu 

(essay) 

dan UTS 

* Miriam Budiarjo, 

hal. 1 - 2 

* Soelistiyati I.G, 

hal. 12 - 43 

* Abdul Qadim 

Zallum 

* Ahmad Suhelmi 

 

 

1.Membandingkan 

teori politik dari 

berbagai 

perspektif  

2.Menunjukkan 

keterkaitan teori 

dengan fakta atau 

peristiwa 

Teori politik: 

1. Valutional 

a. filsafat politik 

b. teori polititk 

sistematis 

c. ideologi, dsb 

 2. Non Valutional 

2.Konservatif 

4. Radikal 

Membandingkan teori 

valutional dan non-

valutional, konservatif 

dan radikal 

 

 

 

 

 

200 - Mengidentifikasi teori 

politik: 

3. Valutional 

a. filsafat politik 

b. teori polititk sistematis 

c. ideologi, dsb 

4. Non Valutional 

- Mengidentifikasi teori 

politik konservatif dan radikal 

Penugasan 

kelompok 

(diskusi), 

kuis 

dan UTS 

* Miriam Budiarjo, 

hal. 30 -32  

* Soelistiyati I.G, 

hal. 53 - 58 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Berita atau artikel 

di surat kabar, 

majalah, internet 

- Menguraikan 

tentang sistem 

politik 

1. Definisi sistem 

politik 

2. Ciri-ciri sistem 

politik 

3. Syarat keber-

hasilan sistem 

politik 

4. Sistem Politik 

dengan: 

- Pendekatan 

Proses 

- Pendekatan 

Struktur (Easton) 

Pendekatan 

struktur-fungsi 

(Almond), dll 

Membandingkan 

berbagai pendekatan 

sistem politik baik 

pendekatan proses, 

struktur maupun 

struktur dan fungsi 

200 - Menguraikan tentang 

konsep dasar sistem politik 

- Menguraikan sistem politik 

dengan pendekatan proses 

 

-   Menguraikan sistem politik 

dengan pendekatan 

struktural (Easton) dan 

struktural fungsional 

(Almond), dll 

Penugasan 

kelompok 

(diskusi), 

kuis, dan 

UTS 

* Mochtar Mas’oed  

* Ramlan Surbakti 

hal. 221 – 236 

Membedakan 

konsep kekuasaan, 

kewenangan, 

legitimasi 

Kekuasaan , 

kewenangan, 

legitimasi 

Membandingkan 

ketiga konsep 

100 Menyebutkan definisi 

kekuasaan, kewenangan, 

legitimasi 

mengidentifikasi dan 

menguraikan perbedaan 

ketiga konsep 

Penugasan 

kelompok 

(diskusi), 

kuis, dan 

UTS 

Ramlan Surbakti 

hal. 57 - 100  

 

UJIAN TENGAH SEMESTER 

Menjelaskan 

konsep negara 

Negara: 

1.Definisi 

2.Ciri 

3.Fungsi 

Mengidentifikasi 

definisi, berbagai 

elemen konsep negara 

100 - Menyebutkan definisi 

negara 

- Menyebutkan ciri-ciri 

- Menjelaskan fungsi 

Penugasan 

kelompok 

(diskusi), 

kuis, dan 

Soelistiyati I.G hal. 

59 - 100 

* Cheppy H.C., 

hal. 39 – 65 



4.Tugas 

5.Bentuk 

6.Teori 

- Menjelaskan tugas 

- Menguraikan bentuk 

- Menjabarkan teori 

terbentuknya negara 

UAS  

Menjelaskan konsep 

pemerintahan 

Pemerintahan 

a. Definisi 

b.Ciri 

c. Fungsi 

d.Tugas 

e. Bentuk 

Mengidentifikasi 

definisi, berbagai 

elemen konsep 

pemerintahan 

100 - Menyebutkan definisi 

pemerintahan 

- Menyebutkan ciri-ciri 

- Menjelaskan fungsi 

- Menjelaskan tugas 

- Menguraikan bentuk 

Penugasan 

kelompok 

(diskusi), 

kuis, dan 

UAS 

Soelistiyati I.G, hal 

129 - 141 

* Cheppy H.C., 

hal. 73 – 90 

* Carlton, C. R, 

hal. 50 – 61 

 

Menjelaskan tentang 

demokrasi dan 

HAM 

Konsep, nilai-nilai 

dan varian 

demokrasi 

Definisi dan 

implementasi HAM 

Mengidentifikasi 

konsep, nilai dan 

varian demokrasi serta 

definisi dan 

implementasi HAM 

100 - Menyebutkan konsep 

- Menyebutkan nilai-nilai 

- Menyebutkan varian-

varian 

- Menyebutkan pengertian 

- Menyebutkan 

implementasi HAM 

sebagai bagian dari 

demokrasi 

kuis, dan 

UAS 

Cholisin dkk, hal. 

80-109 dan 139 –

146 

Miriam Budiarjo 

Mendeskripsikan 

tentang lembaga 

politik 

- menyebutkan 

pembagian 

lembaga politik 

menjelaskan fungsi 

dan peran masing-

masing lembaga 

Membandingkan 

fungsi dan peran 

lembaga politik  

100 - menyebutkan pembagian 

lembaga politik 

menjelaskan fungsi dan peran 

masing-masing lembaga 

kuis dan 

UAS 

Miriam Budiarjo, 

hal. 151 – 158, 173 

- 228 

 

Mendeskripsikan 

tentang partai politik 

- Menyebutkan 

definisi partai 

politik 

- Menjelaskan 

tugas partai 

politik 

Mengidentifikasi 

berbagai elemen 

konsep partai politik 

100 - Menyebutkan definisi 

partai politik 

- Menjelaskan tugas partai 

politik 

- Menjelaskan sistem partai 

Menjelaskan organisasi partai 

Penugasan 

individu, 

kuis, dan 

UAS 

Ramlan Surbakti 

hal. 113 - 130  

* Soelistiyati I.G. 

hal. 111 - 128 

* Ichlasul Amal 

* Haryanto 



- Menjelaskan 

sistem partai 

Menjelaskan 

organisasi partai 

Menguraikan 

tentang pemilu 

- menyebutkan 

definisi pemilu 

- menguraikan 

contoh kasus 

pemilu di 

Indonesia 

menjelaskan 

dampak pemilu 

terhadap perubahan 

Membandingkan 

pemilu secara periodik 

dan dampaknya 

100 - menyebutkan definisi 

pemilu 

- menguraikan contoh kasus 

pemilu di Indonesia 

menjelaskan dampak pemilu 

terhadap perubahan 

Penugasan 

individu, 

kuis, dan 

UAS 

Ramlan Surbakti 

hal. 174  - 181  

* Ichlasul  Amal 

UJIAN AKHIR SEMESTER 
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