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Uraian Materi
Baca dengan teliti uraian materi agar memahami secara benar

Penugasan
Kerjakan semua penugasan sebagai praktik materi yang sudah dipelajari

Rangkuman
Membantu memudahkan Anda untuk mengingat inti sari dari materi yang sudah Anda 
pelajari

 Uji Kompetensi
Kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh sehingga dapat mengukur tingkat 
kompetensi Anda

Saran Referensi
Usahakan membaca buku atau sumber belajar sesuai saran referensi

Penilaian Akhir Modul
Menjelaskan kemampuan Anda dalam menguasai modul sehingga  dapat memberi 
petunjuk bahwa Anda sudah tutas dalam belajar

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.

Setelah mempelajari modul 14, Anda diharapkan mampu:

1. Memahami pemberdayaan masyarakat dan merencanakan pemberdayaan masyarakat.

2. Melakukan praktik pemberdayaan dalam masyarakat untuk menumbuhkan tanggung jawab 
sosial dalam masyarakat dan mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik

3. Menumbuhkan kepekaan dan peduli sosial dengan melakukan aksi pemberdayaan komunitas

4. Melakukan evaluasi pemberdayaan komunitas di sekitar agar meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif sebagai rasa syukur atas keberdayaan dalam 
kehidupan.

Tujuan Mempelajari Modul

Kenali Diri Mu, merupakan tema modul 14 dari seri modul mata pelajaran Sosiologi. Modul 
ini mengajak Anda untuk memahami potensi diri atau komunitas. Seperti telah di jelaskan 
pada modul sebelumnya bahwa kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari globalisasi yang 
dampaknya dapat terjadi ketimpangan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi arus globalisasi.  
Ketidakberdayaan komunitas menjadi penyebab kerentanan sosial dalam mewujudkan 
kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, dengan belajar Sosiologi akan sangat 
bermanfaat jika pengetahuan yang diperoleh dipraktikkan melalui pengalaman empiris tentang 
pemberdayaan di lingkungan sekitar sehingga Anda akan memperoleh bekal pengalaman 
untuk hidup. Praktik pengetahuan dengan keterlibatan Anda dalam masyarakat akan mengasah 
kepekaan terhadap permasalahan sosial akibat globalisasi yang terdapat di masyarakat sekitar. 
Untuk itu, tema “Kenali Diri Mu” menjadi tema dengan materi yang membuka wawasan Anda 
tentang pentingnya pemberdayaan komunitas yang Anda hadapi dalam kehidupan nyata.

Unit 1: Menggali Potensi Diri, akan memberi bekal kepada Anda untuk memahami pentingnya 
pemberdayaan. Pengaruh ketimpangan sosial yang menciptakan ketidakberdayaan komunitas 
perlu diatasi. Untuk itu, pada unit ini setelah Anda mengerti tentang pemberdayaan maka 
Anda juga dapat mempersiapkan perencanaan dalam aksi pemberdayaan komunitas sebagai 
kompetensi Anda..  

Unit 2: Mewujudkan Harapan, memberikan dasar pengetahuan dan praktik pada Anda 
untuk dapat memberdayakan komunitas lokal di berbagai bidang kehidupan. Mempraktikkan 
kompetensi Anda untuk memberdayakan komunitas akan menjadi semakin penting dan perlu 
karena mendorong Anda berlatih berpikir kritis dan kolaboratif untuk mengasah sikap tanggung 
jawab dan kepedulian sosial Anda.

Unit 3: Refl eksi Diri, memberikan Anda ruang untuk berpikir kritis dan komunikatif saat Anda 
mengevaluasi aksi pemberdayaan komunitas, terutama yang sudah Anda lakukan. Pengalaman 
Anda akan sangat berguna dalam kehidupan nyata dalam membangun masyarakat yang lebih 
berdaya sebagai dan itu merupakan ungkapan rasa syukur atas potensi yang Anda dimiliki. 

Pengalaman Anda dan juga hasil observasi lingkungan melalui analisis kritis Anda jangan hanya 
disimpan di lemari Anda, tetapi sebarkan hasilnya di berbagai media, seperti media cetak (koran 
atau majalah), media sosial, maupun Taman Bacaan Masyarakat. Anda juga dapat menjadi 
bagian nyata dalam kehidupan sebagai agen perubahan (agent of change) melalui kegiatan 
sederhana dalam mengatasi ketimpangan dalam masyarakat.

Pengantar Modul


