
Mata Kuliah  :  POLLING POLITIK DAN OPINI PUBLIK 

Kode/ Bobot   :  IPL4230 / 3 SKS (2-1) 

Deskripsi Singkat : Mata kuliah Polling Politik dan Opini Publik membekali mahasiswa untuk pemahaman opini publik yaitu 

dinamika sosial dan politik dengan opini publik baik di tingkat lokal maupun nasional yang meliputi isu 

politik, dinamika politik, terbentuknya opini publik, relasi konteks sosial – politik dan opini publik, 

pengukuran opini publik yang mencakup berbagai metode pengumpulan, pengukuran dan analisis terhadap 

opini publik pada isu politik (polling politik). 

Tujuan Pembelajaran : Mahasiswa memahami opini publik beserta fokus kajian politik serta mampu mengukurnya dengan 

menggunakan metode polling (polling politik). 

 

NO. 

(1) 

Rencana 

Pertemuan 

(2) 

Materi 

Pembelajaran 

(3) 

Bentuk 

Pembelajaran 

(4) 

Kemampuan Akhir yang 

diharapkan (Kompetensi) 

(5) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

(6) 

Bobot Nilai 

(%) 

(7) 

1 1 Pengantar: 

overview, 

pengertian, 

manfaat dan 

konteks, desain 

pembelajaran, 

kontrak belajar, 

dsb. 

Ceramah dan diskusi  Memahami target kompetensi 

matakuliah dan  desain 

pembelajarannya. 

Dapat menyebutkan 

kompetensi mata 

kuliah dan desain 

pembelajaran 

5 

2 2 Pengertian dan 

lingkup opini 

publik. 

Ceramah dan diskusi  Memahami lingkup opini 

publik 

Dapat menjelaskan 

lingkup opini public 

5 

3 3 Hubungan dan 

positioning polling 

dan opini publik 

Ceramah dan diskusi  Memahami hubungan dan 

positioning polling dan opini 

publik 

Dapat menyebutkan 

hubungan dan 

positioning polling 

dan OP. 

 

5 



4 4 Sisi historis 

kemunculan opini 

publik dan proses 

pembentukan 

opini publik 

(dinamika sosial 

dan politik dalam 

opini publik). 

1. Menonton film 

bertema opini public 

dalam isu politik. 

2. TUGAS: membuat 

ulasan film dengan 

menunjukkan 

muatan opini publik. 

Memahami kemunculan, proses 

pembentukan, cara kerja dan 

kekuatan opini publik untuk 

tujuan politik para aktor. 

Dapat menjelaskan 

kemunculan dan 

proses 

pembentukan opini 

publik 

5 

5 5 Sifat, 

karakteristik dan 

pengaruh 

kekuatan opini 

publik. 

1. Diskusi ulasan film. 

2. TUGAS: mengulas 

artikel  

Memahami sifat, karakteristik 

dan pengaruh kekuatan opini 

publik 

Dapat menyebutkan 

sifat, karakteristik 

dan menjelaskan 

pengaruh kekuatan  

opini public 

5 

6 6 Agenda setting, 

media, 

propaganda dan 

pencitraan. 

Presentasi dan diskusi 

atas ulasan artikel 

pada pertemuan ke-5. 

 

Memahami agenda setting, 

peran media dalam public 

opinion building, propaganda 

dan pencitraan. 

Dapat menjelaskan 

agenda setting, 

propaganda dan 

pencitraan 

10 

7 7 Pengukuran opini 

publik: polling 

(metodologi 

polling) 

Ceramah dan diskusi. Memahami pengukuran opini 

public dan metodologi polling 

Dapat menjelaskan 

pengukuran opini 

public dan 

metodologi polling 

5 

8 8 UTS     

9 9 Mendesain polling 

1: membuat 

kuesioner  

 

Ceramah, diskusi, 

praktek membuat 

kuesioner (TUGAS 

membuat kuesioner, 

dikumpulkan 

pertemuan berikutnya) 

 

Memahami cara membuat 

kuesioner 

Dapat membuat 

desain polling dan 

kuesioner 

10 

10 10 Mendesain polling 

3: teknik 

wawancara dan 

penggalian data 

Ceramah, diskusi, 

praktek teknik 

wawancara untuk 

penggalian data 

Memahami cara dan teknik 

wawancara yang baik 

Dapat melakukan 

teknik-teknik 

wawancara 

5 



lapangan. 

11 11 Mendesain polling 

3: teknik 

wawancara dan 

penggalian data 

lapangan 

(LANJUTAN). 

Ceramah, diskusi, 

praktek teknik 

wawancara untuk 

penggalian data 

Memahami cara dan teknik 

wawancara yang baik 

Dapat melakukan 

teknik-teknik 

wawancara 

5 

12 12 Mendesain polling 

3: praktek 

membuat polling 

Ceramah, diskusi, 

praktek mendesain 

polling. 

Memahami cara mendesain 

polling 

Dapat membuat 

desain polling 

10 

13 13 Praktek polling Praktek melakukan 

polling 

Dapat melakukan polling Dapat melakukan 

polling 

10 

14 14 Praktek polling Praktek melakukan 

polling 

Dapat melakukan polling Dapat melakukan 

polling 

10 

15 15 Praktek polling Praktek polling, 

membuat laporan hasil 

polling 

Dapat melakukan polling Dapat melakukan 

polling 

10 

16 16 UAS     

 

 


