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SILABI 
 
 
Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum 
Kode Mata Kuliah :  
Jumlah sks  : 2 sks 
Prodi   : Pkn dan Hukum 
Standard kompetensi  : Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang arti hokum dalam masyarakat dan pengaruh timbal 

balik antara hokum dengan gejala sosial untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum dalam 
masyarakat dan posisinya sebagai warga Negara yang baik yang mengerti akan hak dan kewajibannya. 

 
Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu 
(menit) 

Indikator Pencapaian Jenis 
penilaian 

Sumber 
bahan 

1. Menganalisis 
kegunaan 
mempelajari 
sosiologi hukum 
dan aliran-aliran 
yang 
mempengaruhi 
terbentuknya 
sosiologi hukum 
 
 

1. Pendahuluan 
a. Kegunaan 

mempelajari 
sosiologi 
hukum  

b. Aliran-aliran 
yang 
mempengaruhi 
terbentuknya 
sosiologi 
hukum 

 

Ceramah ,Tanya jawab, 
diskusi 

1X100’ 1. Menjelaskan 
kegunaan 
mempelajari 
sosiologi hukum 

2. menjelaskan aliran 
yang mempengaruhi 
terbentuknya 
sosiologi hukum 

Tes dan 
non tes 

B,C,D,F
,I 

2. menganalisa 
hubungan antara 
struktur social dan 
hukum 

2. Struktur social dan 
hukum 
a. Kaidah social 

dan hukum 

Ceramah, Tanya jawab, 
diskusi dan tugas 

2X100’ 1. Menjelaskan 
hubungan antara 
kaidah sosial dan 
hukum 

Tes dan 
non tes 

B,C,D,F
,G 
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b. Kelompok 
sosial dan hukum 

 

2. Menjelaskan 
mengenai kelompok 
sosial dan hukum 

 

3. Menganalisis 
bekerjanya hukum 
dalam masyarakat 

3. Bekerjanya 
Hukum 
a. pembuatan 

hukum 
b. Hukum dan 

nilai-nilai 
dalam 
masyarakat 

c. Pelaksanaan 
hukum 

 

Ceramah, Tanya jawab, 
diskusi dan tugas 

2X100’ 1. Menjelaskan proses 
pembuatan hukum 

2. menjelaskan 
hubungan hukum 
dengan nilai-nilai 
dalam masyarakat 

3. menjelaskan 
pelaksanaan hukum 
dalam masyarakat 

Tes dan 
non tes 

A,B,C,D
,G 

4. Menganalisis 
fungsi hukum 
dalam masyarakat 

4. Fungsi hukum 
dalam kehidupan 
masyarakat 
a. sebagai alat 

mengubah 
masyarakat 

b. Hukum sebagai 
sarana 
pengatur 
perilaku 
masyarakat 

 

Ceramah, Tanya jawab, 
diskusi  

1X100’ 1. Menjelaskan hukum 
sebagai alat untuk 
mengubah 
masyarakat 

2. Menjelaskan hukum 
sebagai sarana 
pengatur perilaku 

Tes dan 
non tes 

B,C,D,G
,I 

5. Menganalisis 5. Hukum dan Ceramah, Tanya jawab, 1X100’ 1. Menjelaskan Tes dan A,C,D 
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hubungan hukum 
dengan kekuasaan 

kekuasaan 
a. Kekuasaan 

hukum sebagai 
suatu hasil 
yang variabel 

b. Luas lingkup 
kekuasaan 
hukum 

 

diskusi  kekuasaan sebagai 
suatu hasil yang 
variabel 

2. Menjelaskan luas 
lingkup kekuasaan 
hukum 

non tes  

6. Menganalisis 
hubungan antara 
kesadaran hukum 
dan kepatuhan 
hukum 

6. Kesadaran hukum 
dan kepatuhan 
hukum 
a. kesadaran 

hukum 
b. kepatuhan 

hukum 
 

Ceramah, Tanya jawab, 
diskusi 

1X100’ 1. Menjelaskan 
pengertian kesadaran 
hukum 

2. Menjelaskan tinkat 
kesadaran hukum 

3. Menjelasakan 
pengertian kepatuhan 
hukum 

4. Menjelaskan 
hubungan kesadaran 
hukum dengan 
kepatuhan hukum 

Tes dan 
non tes 

E,H,I 

7. Menganalisis 
tipe-tipe hukum 

7. Tipe-tipe hukum 
a. Hukum 

represif 
b. Hukum 

otonom 
c. Hukum 

reponsif 
 

Ceramah, Tanya jawab, 
diskusi, tugas 

2X100’ 1. Menjelaskan tipe 
hukum represif 

2. Menjelaskan tipe 
hukum otonom 

3. Menjelaskan tipe 
hukum reponsif 

Tes dan 
non tes 

A,B,C,G
,H 

8. Menganalisis 
perbandingan 

8. Hukum tradisional 
dan Hukum 

Ceramah, Tanya jawab, 
diskusi, tugas 

4X100’ 1. Menjelaskan 
perbedaan sifat-sifat 

Tes dan 
non tes 
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hukum tradisional 
dan hukum modern 

Modern antara hukum 
tradisional dengan 
hukum modern 

2. Menjelaskan 
pengoperasian hukum 

9. Menganalisis 
fungsi hukum 
dalam 
penyelesaian 
konflik 

9. Hukum dan 
penyelesaian 
konflik 
a. Bentuk-bentuk 

penyelesaian 
konflik 

b. Menjelaskan 
fungsi hukum 
dalam 
hubungannya 
dengan 
penyelesaian 
konflik 

 

Ceramah, Tanya jawab. 
Diskusi, tugas 

1X100’ 1. Menjelaskan bentuk-
bentuk penyelesaian 
konflik 

2. Menjelaskan fungsi 
hukum dalam 
hubungannya dengan 
penyelasaian konflik  

Tes dan 
non tes 

B,C,D,E 
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Nama Mata Kuliah : Sosiologi Hukum 

Kode Mata Kuliah :  

Jumlah sks  : 2 sks 

Prodi   : Pkn dan Hukum 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang arti hokum dalam 

masyarakat dan pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial untuk meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya hukum dalam masyarakat dan posisinya sebagai warga Negara yang baik yang mengerti akan hak 

dan kewajibannya, oleh karenanya pembahasan dalam mata kuliah ini antara lain tentang ruang lingkup 

sosiologi hukum, mazhab-mazhab yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum, struktur sosial dan 

hukum, fungsi hukum dalam masyarakat, hukum dan kekuasaan hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan 

hukum, tipe-tipe hukum dalam masyarakat, hukum dan penyelesaian konflik. 

 

 


