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UNIT KEGIATAN BELAJAR (ukb) 
SOS - 3.2/4.2/1/4-4 

 
 

 

 

1. Identitas 
a. Nama Mata Pelajaran : SOSIOLOGI 
b. Semester   : ganjil 
c. Kompetensi Dasar  :  

 
 
3.2  Mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan 

hubungan sosial di masyarakat 

4.2. Mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga 
mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di 
masyarakat 

 
 

d. Indikator Pencapaian Kompetensi :  
 
3.2.1 Mendefinisikanpengertian interaksi sosial 
3.2.2 Menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial 
3.2.3  Menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial 
3.2.4 Mengklasifikasikan jenis-jenis interaksi sosial 
4.2.1 Mendiskusikan pengertian interaksi sosial 
4.2.2 Mengidentifikasi syarat-syarati nteraksi sosial 
4.2.3. Mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial 
4.2.4. Menyampaikan laporan lisan jenis-jenis interaksi sosial 
 

 
 

 
e. Materi Pokok   : Interaksi Sosial 
f. Alokasi Waktu  : 1 X 3 JP = 3 JP 
g. Tujuan Pembelajaran :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan analisis, peserta 

didik dapat mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, 

dan hubungan sosial di masyarakat serta mengolah realitas individu, 

kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan 

diri dalam pergaulan sosial di masyarakat sehingga peserta didik dapat 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, 

mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat 

mengembangankan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, 

berkolaborasi, berkreasi(4C). 



h. Materi Pembelajaran    
o Lihat dan baca pada Buku Teks Pelajaran (BTP): Suranto, dkk,. 

2013. Buku Siswa Sosiologi untuk SMA/MA kelas X. Jakarta: 
Cempaka Putih, hal 55 sd 66 
 
 

2.  PETA KONSEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Kegiatan Pembelajaran 
a. Pendahuluan 

Sebelum belajar pada materi ini yang perlu kalian perhatikan adalah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudah Siap…? Silakan kalian ikuti kegiatan berikutnya! 
 

b. Kegiatan Inti 
1) Petunjuk Umum UKB 

a) Baca dan pahami materi Suranto, dkk,. 2013. Buku Siswa 

Sosiologi untuk SMA/MA kelas X. Jakarta: Cempaka Putih, hal 55 

sd 66 atau literatur lain yang kalian miliki, asal sesuai dengan 

pokok bahasan kali ini 

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. 

Hubungan soial merupakan hubungan antar manusia yang saling 

membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana dan 

teerbatas yang didasari oleh kebutuhan sederhana, semakin sewasa 

kebutuhan manusia semakin kompleks. Dalam realitas sosial, tidak semua 

hubungan dapat dikatakan sebagai interaksi sosial, karena interaksi sosial 

memiliki syarat syarat, ciri serta jenisnya. Untuk memahami lebih dalam 

tentang syarat, ciri dan jenis interaksi sosial tersebut, kalian harus mengikuti 

tahapan kegiatan 1 dan kegiatan 2 

 

 

 



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 1, dan 2 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……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan 

konsentrasi !!! 
 

 

Kegiatan Belajar 1 

 

Bacalah kisah berikut ini! 
 

 

Pertanyaannya adalah….. 

1. Apakah peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai Interaksi Sosial…? 
2. Jika kalian menganggap hal tersebut sebagai interaksi sosial, berikan 

alasannya. Demikian juga apabila kalian menganggap hal itu bukan 
termasuk interaksi sosial, berikan pula alasannya 

3. Kalau begitu, adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bias tercipta 
suatu interaksi? 

 
 

Kegiatan Belajar 2 
 
Setelah kalian memahami tentang pengertian dan syarat-syarat interaksi 
sosial pada kegiatan terdahulu, sekarang kalian bacalah komik berikut, 
Ingat….! Kalian tidak boleh meniru perbuatannya ya..?! 
 

Sepulang dari belanja, Santy digoda oleh seorang 

pemuda tatkala ia lewat didepannya. Berbagai Cara 

dilakukan si pemuda, agar menarik peerhatian Santy, 

Namun Santy tidak menanggapinya godaannya, 

bagaikan pepatah “Biarlah anjing menggonggong, 

Khafilah tetap berlalu” maka santy meneruskan 

perjalanannya hingga sampai di rumah. 

HAI.. 



 
Setelah membaca komik di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 
1. Siapa saja tokoh yang ada dalam komik tersebut? 
2. Apa yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut? 
3. Adakah hal yang dibicarakan oleh kedua tokoh tersebut? 
4. Kapan dan dimana peristiwa itu terjadi? 
Kalau kalian bisa menjawab keempat pertanyaan tersebut, sebenarnya kalian 
sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari interaksi sosial. Coba identifikasi ciri 
dari interaksi sosial tersebut! 
 

Bagus……….! Kalian telah bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari interaksi sosial, 
sekarang coba perhatikan gambar berikut! 

 
A B C 

 
 
 

  



Coba perhatikan gambar diatas!  
Kalo kalian perhatikan secara cermat, ketiga gambar tersebut menunjukkan 
jenis-jenis dari interaksi sosial, Coba klasifikasikan ketiga gambar tersebut, 
lalu utarakan jenis-jenis interaksi sosial pada teman-teman yang lain! 
 

c. Penutup 
 

Bagaimana kalian sekarang? 

Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 
dan 2 berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap 
materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan 
penguasaan materi pada UKB ini di Tabel berikut.  
 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah kalian telah memahami pengertian dari 

Interaksi sosial? 
  

2. Dapatkah kalian menjelaskan syarat-syarat 
terjadinya interaksi sosial? 

  

3. Dapatkah kalian menjelaskan ciri-ciri dari 
interaksi sosial? 

  

4.  Dapatkah kalian memberikan contoh jenis-jenis 
interaksi sosial yang ada dalam masyarakat? 

  

 
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 atau2 yang sekiranya perlu kalian ulang 
dengan bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk 
mengulang lagi!. Dan apabila kalian menjawab “YA” pada semua 
pertanyaan, maka lanjutkanberikut. 

 
Dimana posisimu? 

Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi interaksi social dalam 
rentang 0 – 100, tuliskan kedalam kotak yang tersedia.  
 

 

 

 

 
 
 
Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi interaksi 
sosial, lanjutkan kegaitan berikut untuk mengevaluasi penguasaan 
kalian!. 

 



 

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi Interaksi Sosial 

  
Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi SPLTV, maka 
kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja kalian masing-masing.  

 
1) Apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? 

2) Lengkapilah bagan berikut! 

 
3) Akhir-akhir ini banyak terjadi tawuran pelajar, hanya dipicu oleh 

persoalan yang sepele. Tawuran pelajar, pada dasarnya termasuk 
interaksi sosial. Berilah penjelasan, mengapa perkelahian pelajar 
termasuk interaksi sosial? 

4) Banyak jenis interaksi sosial yang dapat kita lihat dalam kehidupan 
masyarakat. Coba berikan masing-masing 2 contoh jenis interaksi 
sosial yang pernah kalian lihat! 

 

Ini adalah bagian akhir dari UKB materi Interaksi sosial, mintalah tes formatif 
kepada Guru kalian sebelum belajar keUKB berikutnya. Sukses untuk kalian!!! 


