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Pengantar Modul

Tujuan Mempelajari Modul 

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu mengidentifi kasi dan 
menganalisis kearifan lokal sebagai bekal untuk menghadapi perubahan sosial akibat  globalisasi. 
Di samping itu, Anda juga mampu menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan sosial 
pada komunitas lokal. Dengan pengetahuan Anda itu, penugasan untuk observasi terhadap 
eksistensi kearifan lokal dan dampak globalisasi pada masyarakat di sekitar Anda diharapkan 
menumbuhkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai wujud rasa syukur 
terhadap kebesaran Tuhan atas kehidupan sosial yang berbudaya.

Modul ini adalah Modul 13 mata pelajaran Sosiologi untuk tingkatan setara kelas XII SMA yang 
berjudul “Bertahan Atau Hancur”. Materi dalam modul ini menggambarkan berbagai kearifan 
lokal dalam masyarakat. Begitu pula dengan arus globalisasi yang memberi dampak terhadap 
kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Dalam Modul ini, Anda akan diperkenalkan dengan 
kearifan lokal yang menjadi basis pertahanan masyarakat terhadap gempuran globalisasi. 
Artinya, kearifan lokal harus dijaga dan dikembangkan untuk menahan dampak  perubahan 
sosial negatif akibat globalisasi. Modul ini terdiri dari 2 Unit pembelajaran yaitu :

Unit 1, Bijaknya Masyarakat Ku. Pada Unit ini Anda akan diperkenalkan dengan berbagai bentuk 
keragaman kearifan lokal dalam masyarakat. Materi ini sangat penting untuk Anda kuasai karena 
kearifan lokal sebagai basis pertahanan masyarakat dalam menghadapi gempuran globalisasi. 
Modal sosial dan kapasitas lokal menjadi andalan utama untuk mempertahankan komunitas 
lokal yang mendapat gempuran globalisasi.

Unit 2,  Menghadang Yang Menerjang. Pada Unit ini Anda diajak secara kritis dan analitis 
mengkaji dan mengidentifi kasi dampak perubahan sosial dalam masyarakat akibat globalisasi. 
Anda akan diajak untuk menemukan berbagai masalah globalisasi terhadap kearifan lokal yang 
mulai memudar akibat perkembangan zaman. Kemajuan teknologi informasi dalam globalisasi 
menjadi tantangan bagi masyarakat untuk dapat mempertahankan diri dengan menjaga kearifan 
lokal dalam komunitas lokal.  

Tetap semangat dan selalu jujur pada diri sendiri menjadi kunci sukses pembelajaran Anda. 
Jangan pernah malu untuk bertanya kepada tutor atau teman jika ada materi yang kurang 
dipahami. Hasil kegiatan penugasan yang Anda buat, janganlah disimpan sendiri yang mungkin 
bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, silahkan Anda kirmkan pada media sosial atau 
media massa lainnya. Selamat belajar dan sukses untuk Anda!

Sumber: www.blogspot.com

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan memiliki banyak pulau-pulau. Kondisi 
geografi s seperti itu menyebabkan terjadi isolasi komunikasi terhadap masyarakat yang 
tinggal di setiap pulau. Bahkan masyarakat yang tinggal dalam satu pulau pun terkadang 

masih dibatasi dengan pegunungan atau bentang alam lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya 
keragaman sosial yang berupa berbagai jenis suku bangsa. Itu sebabnya negara Indonesia dihuni 
oleh lebih dari 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda baik 
dalam budaya yang nampak (artefak) maupun budaya yang tidak nampak (idefak dan sosiofak). 
Dengan budaya itu, setiap suku bangsa memiliki sistem nilai yang berbeda-beda. Sistem nilai 
budaya inilah yang kemudian mewarnai berbagai bentuk kearifan lokal di masyarakat. Pada unit 
modul ini Anda akan diajak untuk mengenal tentang berbagai bentuk kearifan lokal yang ada 
dalam masyarakat.

BIJAKNYA MASYARAKAT KU


