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2. Unit 2,  Majulah Masyarakatku. Pada Unit ini Anda diajak secara kritis memahami dan 
menyikapi perubahan sosial dalam bentuk modernisasi, industrialisasi, dan demokratisasi. 
De ngan modernisasi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi semakin ringan dan pro-
duktif. Industrialisasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jumlah yang 
ba nyak. Sedang demokrasitisasi akan mendorong kehidupan masyarakat menjadi lebih 
baik terutama dalam bidang hukum dan politik.

Tetaplah semangat dan selalu jujur pada diri sendiri menjadi kunci sukses pembelajaran Anda. 
Ja ngan pernah malu untuk bertanya kepada tutor atau teman jika ada materi yang kurang dipa-
hami. Selamat belajar dan sukses untuk Anda!

Petunjuk Penggunaan Modul

Selamat! Anda sekarang berada pada Modul 11 Warna Warni Kehidupan Sosial. Modul 11 ini 
se tara dengan SMA kelas XII yang terdiri dari 2 Unit. Pembahasan setiap unit me rupakan satu 
ke satuan sehingga untuk dapat memahami modul secara baik, Anda perlu meng ikuti petunjuk 
peng gunaan modul sebagai berikut:  
1. Bacalah pengantar modul dengan cermat untuk mengetahui materi modul secara utuh!
2. Bacalah tujuan yang diharapkan setelah Anda  mempelajari modul!
3. Bacalah modul secara berurutan agar Anda memperoleh pemahaman yang utuh!
4. Kerjakan setiap tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat!
5. Kerjakan latihan soal di setiap akhir Unit dan lakukan penilaian secara mandiri untuk dapat 

mengetahui penguasaan modul Anda!
6. Jika Anda sudah dapat menguasai dengan baik (nilai > 75 ) silahkan Anda melanjutkan ke 

Unit atau modul berikutnya! Tetapi jika belum tuntas (nilai < 75) sebaiknya Anda ulangi untuk 
mem pelajari sekali lagi! 

7. Bila ada kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor, 
atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik kepada  Anda!

8. Selamat mempelajari modul dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan!

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu : 
1. Memahami dan menganalisis terjadinya perubahan sosial melalui fenomena yang berkembang 

dalam masyarakat serta menyikapi terjadinya perubahan pada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan zaman

2. Memahami faktor penyebab dan penghambat dari perubahan sosial dalam masyarakat di 
bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum

3. Menemukan solusi dari masalah pada masyarakat demokrasi dalam menghadapi perubahan 
sosial di era Globalisasi dan modern

MASYARAKATKU DINAMIS

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu 
wilayah dan membentuk sebuah sistem, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya 
adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Suatu masyarakat ter-

bentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi 
ter hadap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang 
se cara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya. Interaksi ini dalam masyarakat menurut 
Soerjono Soekanto adalah tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu 
interaksi sosial dan komunikasi. 
Kedua hal itulah yang menyebabkan terjadi dinamika (perubahan) dalam masyaraat. Seperti pada 
gam bar di atas, masyarakat dapat berubah dari tradisional menjadi modern. Hal itu akibat dari 
inter aksi dengan masyarakat lain sehingga dapat mengubah budaya masyarakat itu. Masyarakat 
tradisional yang masih mengandalkan alam (dalam gambar yaitu petani membajak dengan sapi) 
mem butuhkan waktu yang lama dalam mengolah lahan. Penggunaan tenaga yang cukup besar 
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Gambar 1. Membajak sawah


