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Pengantar Modul

Tujuan yang Diharapkan
Setelah Mempelajari Modul

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural atau masyarakat yang terdiri dari 
beraneka ragam ras, agama dan suku bangsa. Dengan keaneka ragaman tersebut maka 
menuju ke arah integrasi menjadi sebuah tantangan yang harus dialami oleh anggota mas-
yarakatnya. Integrasi social menjadi salah satu cara untuk mengatasi berbagai perbedaan 
di dalam masyarakat.

Nah, dalam modul ini kita akan mempelajari bersama tentang apakah dampak konfl ik 
yang ada di dalam masyarakat dan beberapa cara atau kiat untuk menuju integrasi sosial 
sehingga masyarakat yang damai akan segera terwujud.

Dalam modul ini akan dibahas beberapa materi sebagai berikut:

  Unit 1: Retaknya Negeriku

  Unit 2: Bersatulah Negeriku

  Unit 3: Kiat Bersatu

Tetap jaga semangat dan asah terus kemampuan Anda. Perlu iingat bahwa ilmu penge-
tahuan diperoleh melalui proses belajar. Akhirnya, selamat belajar semoga SUKSES!

Untuk warga belajar

1.  Anda harus menguasai modul ini, Anda diharapkan membaca dan mencermati 
seluruh uraian materi pada setiap kegiatan belajar. Waktu untuk mempelajari modul 
ini: 30 x 40 menit. Dengan menggunakan waktu yang Anda miliki secara optimal 
dan teratur di mana saja untuk belajar, maka diharapkan Anda dapat memahami 
materi pembelajaran yang disajikan di dalam modul ini. 

2. Peserta didik Warga Belajar dalam mempelajari modul ini dapat melakukan pem-
belajaran secara mandiri atau pun dengan bimbingan Tutor. Peserta didik Warga 
Belajar dapat mulai belajar dengan membaca secara sungguh-sungguh paparan 
materi sebagimana tersajikan dalam modul. Dalam membaca modul dimulai dari 
paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan. Di tengah-tengah uraian 
materi diselingi dengan tugas-tugas yang secara individual harus dikerjakan. Tu-
gas-tugas tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman akan materi yang 
disajikan. Apabila dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut mengalami kesulitan, 
maka peserta didik Warga Belajar dapat menghubungi Tutor untuk meminta ban-
tuan pembimbingan. Tugas-tugas tersebut selanjutnya dikumpulkan kepada Tutor 
untuk memperoleh klarifi kasi kebenaran dalam mengerjakannya. Pada bagian akhir 
modul disajikan penilaian kompetensi terhadap peserta didik Warga Belajar. Da-
lam penilaian kompetensi pada Mata Pelajaran Sosiologi dilakukan (1) Penilaian 
Kompetensi Pengetahuan, dan (2) Penilaian Kompetensi Keterampilan. Dalam pe-

Selamat bertemu di Modul 10 Mata Pelajaran Sosiologi! Agar Anda dapat sukses dalam 
pembelajaran, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Luangkan dan jadwalkan waktu Anda untuk membaca dan mencermati seluruh 
uraian materi pada setiap kegiatan belajar paada modul ini!

2.  Perlu Anda perhatikan beberapa istilah di bawah ini :

3. Bacalah semua unit atau bagian secara berurutan di modul ini agar Anda tuntas 
menyelesaikan tema di modul

4. Anda TUNTAS belajar modul ini, bila mampu menyelesaikan 75% dari seluruh 
penugasan dan latihan soal; dan

5. Bila modul kurang jelas, tanyakan kepada TUTOR atau teman kelompok belajar.

Dalam pendidikan kesetaraan, peserta didik dalam proses pembelajaran adalah subyek 
belajar yang mandiri. Kemandirian belajar tadi sangat penting agar peserta didik mampu : 

1. Menjelaskan dampak konfl ik sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendeka-
tan Sosiologis. 

2. Menganalisis integrasi dan reintegrasi untuk dapat melakukan perdamaian

3. Menerapkan strategi integrasi sosial

4. Menganalisis cara melakukan reintegrasi sosial

5. Mencari data tentang integrasi dan reintegrasi sosial di lingkungannya untuk me-
numbuhkan sikap peduli sosial dan tanggung jawab.

6. Mempresentasikan bagan konfl ik yang terjadi hasil penelitian sederhana di ling-
kungan sekitarnya untuk mencapai mendorong partisipasi dalam integrasidan rein-
tegrasi guna menciptakan perdamaian, serta mensyukuri atas kehidupan masyar-
akat yang damai. 

Selamat berjumpa kepada peserta didik WargaBelajar dengan materi Modul 10 Mata 
Pelajaran Sosiologi untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan setara Sekolah Menegah Atas 
(SMA), dengan judul Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh yang membahas tentang 
terjadinya proses integrasi sosial dalam masyarakat. 


