
 

 

 

UKBM SOSIOLOGI 
3.1/4.1/1/1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 MALANG 

 



 

UNIT KEGIATAN BELAJAR 
UKB sos 3.1/4.1/1/1.1 

 

 

 

1. Identitas 
a. Nama Mata Pelajaran : Sosiologi X ( Peminatan ) 

b. Semester   : Ganjil 

c. Kompetensi Dasar  :  

 
 

3.1. Memahami pengetahuan dasar Sosiologi sebagai ilmu 

pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di 

masyarakat. 

 4.1.       Menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan 

menggunakan pengetahuan sosiologis. 

 
 

 
d. Indikator Pencapaian Kompetensi :  

 

3.1.1  Menjelaskan pengertian Sosiologi 

3.1.2 Menyebutkan ciri-ciri Sosiologi 

3.1.3 Menyebutkan hakikat ilmu Sosiologi 

3.1.4 Menjelaskan sejarah Sosiologi 

3.1.5 Memahami sosiologi sebagai ilmu untuk mengenali gejala sosial 

 

 4.1.1 Menyimpulkan pengertian Sosiologi 

4.1.2 Mengklasifikasikan ciri-ciri Sosiologi 

4.1.3 Mengklasifikasikan hakikat ilmu Sosiologi 

4.1.4  Menyimpulkan sejarah Sosiologi 

4.1.5Menyimpulkan sosiologi sebagai ilmu untuk mengenali gejala sosial 

 
 
 

 



 
e. Materi Pokok  : Fungsi Sosiologi Untuk Memahami Gejala 

Sosial 

f. Alokasi Waktu : 2 pertemuan ( 2 x3JP) 

g. Pertemuan ke  : 1 dan 2 

h. Tujuan Pembelajaran :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pertemuan 1 

i. Materi Pembelajaran    

o Agar konsep dan teori yang akan Anda pelajari pada UKB ini dapat 

Anda kuasai dengan baik, maka terlebih dahulu bacalah Buku Teks 

Pelajaran (BTP) berikut: 

Suranto dkk, 2016, Buku Sosiologi untuk SMA Kelas X. Klaten: 

Cempaka Putih hal 2-6 dan buku lain yang sekiranya Anda temukan 

berkaitan dengan materi Fungsi Sosiologi Untuk  Memahami Gejala 

Sosial untuk keperluan ini Anda boleh mencarinya di internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi peserta didik dapat 

memahami pengetahuan dasar Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat, serta menalar suatu 

gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan 

sosiologis, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan 

bertanggungjawab, serta dapat mengembangankan kemampuan berpikir 

kritis, berkomunikasi, berkreasi  dan berkolaborasi (4C) 

 



2. PetaKonsep 
 

 
 
 
3. KegiatanPembelajaran 

a. Pendahuluan 

 
Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian memahami narasi  

dibawah ini dengan berpikir kritis. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

b. KegiatanInti 

Apakah Anda memiliki media sosial? Media sosial apakah yang anda miliki? 

Mengapa penggunaan media sosial seperti facebook, twittter dan instagram 

sangat marak digunakan warga masyarakat? Penggunaan media sosial telah 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan mengubah kebiasaan dan 

budaya masyarakat. Banyak dampak, baik positif maupun negatif yang 

muncul akibat penggunaan media sosial. Oleh karena itu, penggunaan media 

sosial merupakan contoh gejala sosial yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. 

Gejala sosial ada di sekitar Anda. Ada gejala sosial yang bersifat negatif, ada 

pula gejala sosial yang bersifat positif.  

Pertanyaan : 

1. Mengapa muncul fenomena media sosial di masyarakat? 

2. Jelaskan dampak positif dan negatif dari media sosial di masyarakat 

 

 

APERSEPSI 



1) PetunjukUmum UKB 

a) Baca dan pahami materi pada Buku Teks Pelajaran Sosiologi  

karangan Surantodkk, 2016, Buku Sosiologi untuk SMA Kelas X. 

Klaten: Cempaka Putih hal 2-6   

b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk  

berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini 

baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau 

teman lainnya. 

c) Kerjakan UKB ini di buku kerja atau langsung mengisikan pada 

bagian yang telah disediakan. 

d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan 

ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan  dalam kegiatan 

belajar 1 kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat 

belajar ke UKB berikutnya. 

 
2) KegiatanBelajar 

 
Ayo berpikir cerdas! 
 
Lakukan Kegiatan Belajar 1 di bawah ini dengan dengan berpikir 
kritis.  
 
 
 

 
Perhatikan gambar-gambar berikut! 
 

Gambar 1. Gambar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEGIATAN BELAJAR 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh 

konsentrasi ! 
 

Setelah kalian memahami uraian singkat  diatas, jawablah pertanyaan-

pertanyaan berikut! 

1. Mengapa mudik lebaran dikategorikan sebagai gejala sosial? 

2. Mengapa penggunaan media sosial yang marak di kalangan 

masyarakat menunjukkan gejala sosial? 

Apabila kalian telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, 

jikatelahmemahami, maka kalian bias melanjutkan pada Kegiatan Belajar 

2 berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Setelah kalian belajar tentang pengertian sosiologi untuk mengenali 

gejala sosial pada KegiatanBelajar 1, sekarang perhatikan beberapa 

gambar berikut! 

 

Coba Anda perhatikan kedua gambar di atas. Gambar pertama 

merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat 

menjelang lebaran. Mereka berbondong-bondong kembali ke kampung 

halaman masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan kondisi 

penduduk desa yang tinggal dan bekerja di perkotaan. Selanjutnya 

perhatikan gambar kedua. Perkembangan teknologi dan media sosial 

dapat mempengaruhi hubungan sosial antarmanusia. Setiap  individu 

dapat berkomunikasi  tanpa terhalang jarak dan waktu . Kedua aktivitas 

tersebut merupakan contoh gejala sosial dalam masyarakat 

KEGIATAN BELAJAR 2 

DEFINISI 

Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antar 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat 



  
Gambar A. Pemukiman kumuh B. Gunung meletus 

 
 

 
 

 

C. Pembacaan teks proklamasi oleh 
Soekarno 

D. Antrean penerimaan  
bantuan langsung sementara 
masyarakat (BLSM) 

 
 
Secara berkelompok lakukanberikut! 

Berdasarkan gambar di atas, manakah yang termasuk objek kajian 

Sosiologi? Diskusikanlah dengan teman kelompok Anda. Jelaskan alasan 

Anda memilih gambar di atas! 

 

Ayo berlatih!!  
 

Setelahmemahamigambar-gambar  diatas, makaselesaikanlahsoal-soal di 

bawah ini! Kerjakan  di bukukerja kalian!  

1. Jelaskan pengertian Sosiologi! 

2. Sebutkan ciri-ciri dari ilmu Sosiologi! 

3. Sebutkan dan jelaskan objek studi dari Sosiologi! 

4. Mengapa Sosiologi merupakan ilmu sosial? 

5. Apa yang dimaksud ilmu sosiologi sebagai ilmu murni dan ilmu terapan? 



Nahhh, bagaimana? Sudah ada bayangan untuk ? Yukkk kita 

lanjutkan belajarnya! 
 

c. Penutup 
 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 

dan  2, berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri Anda terhadap 

materi yang sudah Anda pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan 

penguasaan materi pada UKB ini di Tabel berikut. 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah Anda telah memahami pengertian 

sosiologi ? 
  

2. Dapatkah Anda menyebutkan ciri-ciri sosiologi?   
3. Dapatkah Anda menjelaskan obyek studi 

Sosiologi? 
  

4.  Dapatkah Anda menyebutkan apa saja hakikat 
ilmu Sosiologi?  

  

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka 

pelajarilah kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan 

pelajari ulang kegiatan belajar 1 dan 2 yang sekiranya perlu Anda ulang 

dengan bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi !. Dan apabila Anda menjawab “YA” pada semua 

pertanyaan, maka lanjutkan pada kegiatan belajar selanjutnya. 

 
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi Sosiologi sebagai ilmu pada 

peretemuan pertama, mintalah tes formatif kepada Guru Anda sebelum 

belajar ke UKB pertemuan berikutnya. Sukses untuk Anda!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan 2 

 
a. MateriPembelajaran    

o Agar konsep dan teori yang akan Anda pelajari pada UKB ini dapat 

Anda kuasai dengan baik, maka terlebih dahulu bacalah Buku Teks 

Pelajaran (BTP) berikut: Surantodkk, 2016, Buku Sosiologi untuk 

SMA Kelas X. Klaten: Cempaka Putih hal 6 – 9 danbuku lain yang 

sekiranya Anda temukan berkaitan dengan materi Fungsi Sosiologi 

Untuk  Memahami Gejala   Sosial untuk keperluan ini Anda boleh 

mencarinya di internet. 

1. PetaKonsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sejarah ilmu 

Sosiologi 

Revolusi Perancis 

Sejarah Perkembangan Sosiologi 

di Indonesia 

Revolusi Inggris Revolusi Amerika 

Ciri-ciri sosiologi : 

1. Empiris, yaitu didaasrkan pada observasi dan akal sehat 

yang hasilnya tidak bersifat spekulatif 

2. Teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil 

observasi yang konkret di lapangan 

3. Kumulatif, yaitu teori Sosiologi dibentuk berdasarkan teori 

yang sudah ada, selanjutnya diperbaiki, diperluas dan 

diperhalus 

4. Nonetis, yaitu Sosiologi tidak memberikan pandangan baik 

atau buruk terhadap fakta tertentu, tetapi menjelaskan fakta 

tersebut secara ilmiah dan mendalam 

 



2. Kegiatan Pembelajaran 
a. Pendahuluan 

Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian memahami narasi 

mengenai sejarah ilmu Sosiologi di bawah ini dengan berpikir kritis. 

 
 
 
Menurut pendapat Anda, apa dampak Revolusi Prancis terhadap kondisi 
masyara 
 
 
 

b. Kegiatan Inti 
1) Petunjuk Umum UKB 

a) Baca dan pahami materi pada Buku Teks Pelajaran Sosiologi  

karangan Suranto dkk, 2016, Buku Sosiologi untuk SMA Kelas X. 

Klaten:Cempaka Putih hal 6 - 9 

b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk 

berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini 

baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau 

teman lainnya. 

c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada 

bagian yang telah disediakan. 

d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan 

ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan 

belajar 3 kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang 

sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat 

belajar ke UKB berikutnya. 

 
2) Kegiatan Belajar 

Ayo berpikir cerdas! 

Lakukan Kegiatan Belajar 1 di bawah ini dengan dengan berpikir 

kritis.  

 

 

Perkembangan Sosiologi berawal dari pengaruh Revolusi Prancis.  Revolusi 

Prancis menimbulkan kekawatiran dan kecemasan masyarakat Prancis. 

Kondisi tersebut mendorong para ilmuwan berpikir mengenai dampak 

Revolusi  Prancis yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. 

APERSEPSI 



 
 

 

 
Perhatikan gambar-gambar berikut! 
 

   

Gambar 1. 
Revolusi Prancis 

Gambar 2.  
Revolusi Industri 

Gambar 3 
Revolusi Amerika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Setelah kalian memahami narasi singkat  diatas, jawablah pertanyaan-

pertanyaan berikut! 

1. Apa saja dampak Revolusi Prancis sehinnga melahirkan ilmu 

Sosiologi? 

2. Bagaimana kondisi masyarakat Inggris setelah terjadi Revolusi 

Industri? 

3. Mengapa Auguste Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi? 

 
 

Apabila kalian telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, 

jika telah memahami, maka kalian bias melanjutkan pada Kegiatan Belajar 

4 berikut 

Coba Anda perhatikan ketiga gambar di atas. Gambar pertama adalah 

mengenai Revolusi Prancis. Gambar kedua adalah Revolusi Industri , 

sedangkan gambar ketiga adalah Revolusi Amerika.  

Diskusikanlah bersama kelompok Anda untuk menjelaskan masing-

masing peran ketiga revolusi tersebut dalam perkembangan ilmu 

Sosiologi. 

 

KEGIATAN BELAJAR 3 

APERSEPSI 



 
 
 
 

 
Setelah kalian belajar tentang sejarah ilmu Sosiologi pada Kegiatan 

Belajar3, sekarang kerjakan soal-soal berikut! 

 

Ayo berlatih!!  
 

Setelah memahami sejarah Sosiologi diatas, maka selesaikanlah soal-soal 

di bawah ini! Kerjakan  di bukukerja kalian!  

1. Mengapa terjadi Revolusi Industri di Inggris? 

2. Bagaimana peran Auguste Comte dalam ilmu Sosiologi? 

3. Jelaskan teori yang dikemukkan Anthony Giddens mengenai 

masyarakat? 

4. Bagaimana peran Revolusi Amerika dalam perkembangan ilmu 

Sosiologi? 

5. Jelaskan perkembangan ilmu Sosiologi di Indonesia! 

 

c. Penutup 
 

Bagaimana Anda sekarang? 

Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 3 

dan 4,  berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri Anda terhadap 

materi yang sudah Anda pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan 

penguasaan materi pada UKB ini di Tabel berikut. 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah Anda telah memahami sejarah Sosiologi?   
2. Dapatkah Anda menjelaskan peranan Revolusi 

Prancis  dalam perkembangan Sosiologi? 
  

3. Dapatkah Anda menjelaskan  teori masyarakat 
dari Anthony Giddens? 

  

4.  Dapatkah Anda menjelaskan perkembangan  ilmu 
Sosiologi di Indonesia?  

  

 

KEGIATAN BELAJAR 4 



Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka 

pelajarilah kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan 

pelajari ulang kegiatan belajar 3 dan 4 yang sekiranya perlu Anda ulang 

dengan bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 

mengulang lagi !. Dan apabila Anda menjawab “YA” pada semua 

pertanyaan, maka lanjutkan pada kegiatan belajar selanjutnya. 

 

Ini adalah bagian akhir dari UKB materi Sosiologi sebagai ilmu, mintalah 

tes formatif kepada Guru Anda sebelum belajar ke UKB berikutnya. 

 

Sukses untuk Anda!!! 

 

 

 


