
4 5Sosiologi Paket C Setara SMA/MA Kelas XI Modul 10 Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh

Dengan mempelajari Sosiologi diharapkan peserta didik warga belajar memiliki 
sikap selalu bersyukur dengan keragaman sosial. Di samping itu, sesuai dengan 
tujuan mata pelajaran Sosiologi yaitu yaitu membentuk peserta didik warga belajar 
menjadi individu (warga negara) yang bertanggung jawab di ruang publik. Setelah 
Anda selesai belajar Modul ini diharapkan memiliki sikap :

 Selamat Belajar

nilaian kompetensi tersebut, peserta didik Warga Belajar mengisi dan menjawab 
pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan. Semua hasil kerja tugas-tugas 
dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarisikasi 
kebenaran dan penilaian.

3. Hasil penilaian modul dari Tutor terhadap hasil belajar peserta didik Warga Bela-
jar digunakan untuk menentukan criteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. 
Tutor dapat membuat sertifi kat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifi kat lulus 
modulselanjutnyadigunakanuntukpersyaratanmengikutiUjianAkhir Semester. Se-
lamatbelajaruntukWargaBelajar, denganharapanmenjadiWarga Negara Indonesia 
yangmemilikikaraktersepertimemilikitanggungjawab, menjunjungtinggitoleransi di 
dalammasyarakat dan menghargaiperbedaan di dalammasyarakatsupayabisamen-
ciptakanintegrasisosial di dalammasyarakat.

Untuk Tutor

 Bagirekan-rekantutor, modulinidapatdijadikansebagai salah satusumberbelajar-
bagiwargabelajar. Modul inidilengkapidengan uraian materi, penugasan, rangku-
man, dan juga uji kompetensiyang ada pada bagianakhirmodul. Rekantutordapat-
memberikantugassebagaibahandiskusikepada wargabelajar dan sekaligus juga 
memberikanumpanbalik.Rekan tutordapatmengadakankajian dari berbagai literasi 
tentangmateriini dan hasilnyadapatdijadikansebagaibahandiskusi denganwargabe-
lajar.

Tujuan Pembelajaran

 Dalam pendidikan kesetaraan, warga belajar dalam proses pembelajaran bukanlah 
suatu obyek belajar. Mereka sesungguhnya sudah menjadi subyek belajar dalam 
kehidupan nyata di masyarakat. Ini suatu kelebihan yang dimiliki oleh warga belajar 
dalam menunjang proses pembelajaran. Untukitu, nampaknya tidak terlalu sulit jika 
mereka diajak untuk memahami terjadinya konfl iksosial di masyarakat darisudut 
pandang dan pendekatan Sosiologis. Begitu pula, denganbekalpengalamannyata-
dalamkehidupannyamakaakanmemudahkanmerekauntukmenalartentangterjad-
inyakonfl iksosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan Sosiologis. 
Dengan berbekal pemahaman dan kemampuan menalar tentang konfl ik sosial, di-
harapkan warga belajar dapat beretika sosial dalam pergaulan, jujur dan bertang-
gungjawabdalamkehidupan di masyarakat. Kesemuaitutidak lain sebagairepresen-
tasidari rasa syukur-terhadap-keagungan-Tuhan yang telah menciptakan manusia 
berbeda satu dengan yang lainnya.

 Penguatan pendidikan karakter dalam mata pelajaran Sosiologi sangat penting. 


