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Dalam modul ini akan dibahas beberapa materi sebagai berikut:
 Unit 1: Gejolak Sosial
 Unit 2: Mengelola Gejolak
 Unit 3: Meredam Gejolak

Tetap jaga semangat dan asah terus kemampuan Anda. Perlu diingat bahwa Ilmu diperoleh 
melalui proses belajar. Akhirnya, selamat belajar semoga SUKSES!

A. 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. Untuk itu, nampaknya tidak terlalu sulit jika mereka diajak untuk memahami  
terjadinya konfl ik sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan Sosiologis. Begitu 
pula, dengan bekal pengalaman nyata dalam kehidupannya maka akan memudahkan mereka 
untuk menalar tentang terjadinya konfl ik sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan 
Sosiologis. Dengan berbekal pemahaman dan kemampuan menalar tentang konfl ik sosial, 
diharapkan warga belajar dapat beretika sosial dalam pergaulan, jujur dan bertanggungjawab 
dalam kehidupan di masyarakat. Kesemua itu tidak lain sebagai representasi dari rasa syukur 
terhadap keagungan Tuhan yang telah menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lainnya.

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

1. Menganalisis konfl ik sosial dan memetakan konfl ik untuk dapat melakukan 
resolusi, menumbuhkembangkan perdamaian

2. Menjelaskan pengertian, faktor penyebab, teori, dan bentuk konfl ik sosial

3. Menerapkan strategi manajemen konfl ik sosial

4. Menganalisis cara mengatasi konfl ik

5. Mempresentasikan bagan konfl ik yang terjadi di lingkungan sekitarnya untuk 
mencapai kerjasama dan menciptakan perdamaian.  

B. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk warga belajar

Pertama, 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. 

Kedua,  Anda harus mempelajari modul ini dapat melakukan pembelajaran secara mandiri 
atau pun dengan bimbingan Tutor. 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 harus dikerjakan. Penugasan tersebut dimaksudkan 
untuk memperkuat pemahaman akan materi yang disajikan. Apabila dalam mengerjakan tugas-
tugas tersebut mengalami kesulitan, maka Warga Belajar dapat menghubungi Tutor untuk meminta 
bantuan pembimbingan. Tugas-tugas tersebut selanjutkan dikumpulkan kepada Tutor untuk 
memperoleh klarifi kasi kebenaran dalam mengerjakannya. Pada bagian akhir modul disajikan 
penilaian kompetensi terhadap Warga Belajar. Dalam penilaian kompetensi pada Mata Pelajaran 
Sosiologi dilakukan (1) Penilaian Kompetensi Pengetahuan, dan (2) Penilaian Kompetensi 
Keterampilan. Dalam penilaian kompetensi tersebut, Warga Belajar mengisi dan menjawab 
pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian 
kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klrisikasi kebenaran dan penilaian.

Ketiga, hasil penilaian modul dari Tutor terhadap hasil belajar Warga Belajar digunakan untuk 
menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifi kat 
tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifi kat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan 
mengikuti Ujian Akhir Semester/Ujian Akhir Tahun/Ujian Kelulusan. Selamat belajar untuk Warga 
Belajar, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang memiliki karakter seperti memiliki 
tanggung jawab, menjunjung tinggi toleransi di dalam masyarakat dan menghargai perbedaan di 
dalam masyarakat supaya bisa menyelesaikan gejolak sosial di dalam masyarakat.

Untuk Tutor

Bagi rekan-rekan tutor, modul ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar bagi 
warga belajar. Modul ini dilengkapi dengan uraian materi, penugasan, rangkuman, dan juga uji 
kompetensi yang ada pada bagian akhir modul. Rekan tutor dapat memberikan tugas sebagai 
bahan diskusi kepada warga belajar dan sekaligus juga memberikan umpan balik. Rekan  tutor 
dapat mengadakan kajian dari berbagai literasi tentang materi ini dan hasilnya dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi dengan warga belajar.




