
SILABUS
Nama Sekolah : SMA Negeri 78 Jakarta
Mata Pelajaran: SOSIOLOGI 2 Beban Belajar:4 SKS
Standar Kompetensi;Memahami Struktur Sosial serta berbagai faktor penyebab konflik dan mobilitas sosial

Kompetensi Dasar Tingkat 
Ranah

Indikator Ketercapaian 
Kompetensi

Tingkat 
Ranah

Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan

1.1 Mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
struktur social dalam 
fenomena kehidupan

Pendidikan karakter 
yang dikembangkan : 
Bersahabat/, 
Komunikasitif, Cinta 
Damai, Peduli Sosial, 
Peduli Lingkungan, 
Religius, Toleransi, 
Disiplin, Kerja Karas, 
Kreatif, Demokratis, dan 
Rasa Ingin Tahu

C2 - Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian dan 
cirri-ciri struktur 
social

- Siswa dapat 
menjelaskan fungsi 
dari struktur social 

- Siswa dapat 
mendeskrifsikan 
factor-faktor 
ketidaksamaan 
dalam masyarakat

- Siswa dapat 
menjelaskan 
bentuk-bentuk 
deferensiasi social

- Siswa dapat 
menjelaskan dasar-
dasar stratifikasi 
social

- Siswa dapat 
menjelaskan sifat 
dan fungsi 
stratifikasi social

C1

C2

C1

C2

C2

C2

Struktur social 
dalam 
fenomena 
kehidupan

Tatap Muka:
- Menjelaskan tentang pengertian dan 

ciri-ciri struktur sosial
- Memaparkan tentang fungsi dan 

struktur  sosial
- Mendeskripsikan faktor-faktor 

ketidaksamaan dalam masyarakat
- Memaparkan bentuk-bentuk 

diferensiasi sosial
- Menjelaskan dasar-dasar stratifikasi 

sosial
- Menjerlaskan sifat dan fungsi stratifikasi 

sosial
-

Tugas Terstruktur:
- Merangkum tentang pengertian 

struktur sosial dari para ahli sosiologi
- Membuat bagan tentang bentuk 

struktur sosial
- Melakukan diskusi kelompok tentang 

macam-macam ketidaksamaan sosial
- Membuat kliping secara berkelompok 

tentang klasifikasi ras menurut Al 
Kroeber

- Melakukan diskusi kelompok tentang 
stratifikasi sosial dalam masyarakat 
sederhana

- Melakukan diskusi kelompok tentang 
sistem stratifikasi yang pernah ada di 

1. Tes 
Tertulis

2. Tugas
3. Kinerja

12x45’ 1. Buku 
Sosiologi 2 
Penerbit 
Erlangga
2. Handout
3. LKS
4. Internet
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Kompetensi Dasar Tingkat 
Ranah

Indikator Ketercapaian 
Kompetensi

Tingkat 
Ranah

Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan

- Indonesia
-
Tugas Mandiri
- Membuat tulisan tentang perbedaan 

struktur sosial pada masyarakat 
sederhana dengan struktur sosial pada 
masyarakat modern

- Membuat laporan tentang contoh 
bentuk struktur sosial yang ada di 
masyarakat

- Membuat bagan tentang contoh-contoh 
perbedaan sosial secara horizontal dan 
vertikal

- Membuat kliping tentang 
keanekaragaman budaya suku bangsa 
dan profesi pada masyarakat Indonesia

- Membuat tulisan tentang stratifikasi 
sosial pada masyarakat modern

- Membuat gambar tentang sifat 
stratifikasi sosial tertutup, terbuka dan 
campuran

1.2 Menganalisis faktor 
penyebab konflik 
sosial dalam 
masyarakat

Pendidikan karakter 
yang dikembangkan : 
Bersahabat/, 
Komunikasitif, Cinta 
Damai, Peduli Sosial, 
Peduli Lingkungan, 

C4 - Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian 
konflik

- Siswa dapat 
menjelaskan 
faktor-faktor 
penyebab konflik 
dalam 
masyarakat

- Siswa dapat 

C1

C2

C1

Konflik Sosial 
dalam 
masyaraka
t

Tatap Muka:
- Menjelaskan pengertian konflik
- Menjelaskan faktor-faktor penyebab 

konflik dalam masyarakat
- Mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik 

dalam masyarakat
- Menjelaskan tentang teori-teori 

kekerasan dalam konflik
- Menjelaskan tentang aspek positif dan 

aspek negatif dalam konflik
- Menjelaskan tentang proses 

1. Tes 
Tertulis

2. Tugas
3. Kinerja

16 x45’ 1. Buku 
Soswiologi 
2 Penerbit 
Erlangga

2. LKS
3. Handout
4. Internet
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Kompetensi Dasar Tingkat 
Ranah

Indikator Ketercapaian 
Kompetensi

Tingkat 
Ranah

Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan

Religius, Toleransi, 
Disiplin, Kerja Karas, 
Kreatif, Demokratis, dan 
Rasa Ingin Tahu

mengidentifikasik
an bentuk-bentuk 
konflik dalam 
masyarakat

- Siswa dapat 
menjelaskan 
teori-teori 
kekerasan dalam 
konflik

- Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang aspek 
positif dan aspek 
negatif dalam 
konflik

- Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang proses 
pengendalian 
sosial dalam 
suatu konflik

C2

C3

C4

pengendalian sosial dalam suatu konflik

Tugas Terstruktur:
- Melakukan diskusi kelompok tentang 

pengertian konflik menurut para ahli
- Melakukan diskusi kelompok tentang 

situasi-situasi pemicu konflik
- Melakukan diskusi kelompok tentang 

kionflik yang sering terjadi pada 
masyarakat Indonesia

- Melakukan diskusi tentang perbedaan 
antara teori-teori kekerasan dalam 
masyarakat

- Melakukan diskusi tentang dampak dari 
suatu konflik

- Melakukan diskusi tentang macam-
macam proses akomodasi

Tugas Mandiri
- Membuat rangkuman tentang 

pengertian konflik menurut para ahli
- Membuat kliping tentang pemberitaan 

konflik yang terjadi pada masyarakat 
internasional

- Membuat kliping tentang contoh-
contoh konflik yang terjadi pada 
masyarakat Indonesia

- Membuat kliping tentang contoh-
contoh berita di surat kabar yang 
berhubungan dengan teori kekerasan 
dalam konflik

- Membuat analisa tentang akibat dari 
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Kompetensi Dasar Tingkat 
Ranah

Indikator Ketercapaian 
Kompetensi

Tingkat 
Ranah

Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan

suatu konflik dari surat kabar
- Membuat laporan tentang 5 contoh 

proses akomodasi dimasyarakat
1.3 Menganalisis 

hubungan antara  
struktur sosial 
dengan mobilitas 
sosial

Pendidikan karakter 
yang dikembangkan : 
Bersahabat/, 
Komunikasitif, Cinta 
Damai, Peduli Sosial, 
Peduli Lingkungan, 
Religius, Toleransi, 
Disiplin, Kerja Karas, 
Kreatif, Demokratis, dan 
Rasa Ingin Tahu

C3 - Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
mobilitas sosial

- Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang bentuk-
bentuk mobilitas 
sosial

- Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang faktor
pendorong dan 
penghambat 
mobilitas sosial

- Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang saluran 
mobilitas sosial 
dan dampaknya
-

C1

C2

C2

C3

Mobilitas 
sosial

Tatap Muka
- Menjelaskan tentang pengertian 

mobilitas sosial
- Menjelaskan tentang bentuk-bentuk

mobilitas sosial
- Menjelaskan tentang faktor-faktor 

pendorong dan penghambat mobilitas 
sosial

- Menjelaskan tentang saluran mobilitas 
sosial dan dampaknya

Tugas Terstruktur
- Melakukan diskusi kelompok tentang 

contoh kondisi sosial,ekonomi,politik 
dan dampaknya terhadap proses 
mobilitas vertikal masyarakat

- Melakukan diskusi kelompok tentang 
perbedaan ras dan agama dapat 
menghambat proses mobilitas sosial

- Menjawab soal-soal tentang mobilitas 
sosial dan Lks

Kegiatan Mandiri
- Merangkum macam-macam pengertian 

mobilitas sosial menurut para ahli 
sosiologi

- Membuat gambar tentang mobilitas 
vertikal dan mobilitas hirizontal

- Membuat rangkuman tentang faktor 

1.Tes tertulis 
2.tugas 
3.Kinerja

8 x45 1.Buku 
sosiologi 2 
penerbit 
Erlangga
2.LKS
3.Internet 
http://e; 
    e-
dukasi.net
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Kompetensi Dasar Tingkat 
Ranah

Indikator Ketercapaian 
Kompetensi

Tingkat 
Ranah

Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan

pendorong dan penghambat mobilitas 
sosial dari buku-buku sosiologi yang ada 
di perpustakaan

- Merangkum pengertian kelompok 
sosial dari beberapa ahli sosiologi
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Standar Kompetensi  :       2  Menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat multikultural

Kompetensi Dasar Tingkat 
Ranah

Indikator Ketercapaian 
Kompetensi

Tingkat 
Ranah

Materi 
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber/ 
Bahan

2.1   Mendeskripsikan 
berbagai kelompok 
sosial dalam 
masyarakat 
multikultural

Pendidikan karakter yang 
dikembangkan : 
Bersahabat/, 
Komunikasitif, Cinta 
Damai, Peduli Sosial, 
Peduli Lingkungan, 
Religius, Toleransi, 
Disiplin, Kerja Karas, 
Kreatif, Demokratis, dan 
Rasa Ingin Tahu

C2 - Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian 
kelompok sosial 
dalam 
masyarakat 
multikultural

- Siswa dapat 
menjelaskan 
latarbelakang 
timbulnya 
masyarakat 
majemuk di 
Indonesia

- Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang masalah 
yang timbul 
akibat adanya 
masyarakat 
majemuk

C1

C2

C2

Kelompok 
sosial dalam 
masyarakat 
multikultural

Tatap Muka
- Menjelaskan pengertian kelompok 

sosial dalam masyarakat multikultural 
- Menjelaskan latarbelakang timbulnya 

masyarakat majemuk di Indonesia 
- Menjelaskan tentang masalah yang 

timbul akibat adanya masyarakat 
majemuk

- Menjelaskan hubungan 
keanekaragaman masyarakat dan 
perubahan kebudayaan 

- Menjelaskan sikap toleransi terhadap 
keanekaragaman pada masyarakat 
multikultural 

- Menjelaskan sikap empati terhadap 
keanekaragaman masyarakat 
multikultural

Tugas Terstruktur
- Melakukan diskusi tentang macam-

macam kelompok sosial dalam 
masyarakat

- Melakukan diskusi tentang 
permasalahan yang terjadi akibat 
kemajemukan ditempat tinggal mereka 
dan mencari alternatif pemecahannya

- Melakukan diskusi kelompok tentang 
hubungan keanekaragaman masyarakat 
dan perubahan kebudayaan pada 
masyarakat

1. tes 
tertulis

2. tugas

12x45’ 1. Buku 
Sosiologi 2
Erlangga

2. Handout
3. LKS
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- Melakukan diskusi tentang contoh sikap 
toleransi yang berkembang di dalam 
masyarakat Indonesia

- Melakukan diskusi tentang contoh sikap 
empati

Kegiatan Mandiri
- Merangkum pengertian kelompok sosial 

dari beberapa ahli sosiologi
- Membuat peta masyarakat 

multikultural di Indonesia
- Membuat kliping tentang contoh 

masalah yang timbul aibat 
kemajemukan pada bangsa Indonesia

- Mengerjakan LKS tentang 
keanekaragaman masyarakat 

- Membuat kliping tentang contoh sikap 
toleransi yang berkembang pada 
masyarakat Indonesia

- Membuat kliping tentang contoh sikap 
empati yang berkembang pada 
masyarajat Indonesia

2.2 Menganalisis 
Perkembangan 
Kelompok sosial 
dalam masyarakat
multikultural

Pendidikan karakter yang 
dikembangkan : 
Bersahabat/, Komunikasitif, 
Cinta Damai, Peduli Sosial, 
Peduli Lingkungan, Religius, 
Toleransi, Disiplin, Kerja 
Karas, Kreatif, Demokratis, 

C3 - Siswa dapat 
menjelaskan 
tipe-tipe 
kelompok sosial 

- Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
konsekuensi 
diferensiasi dan 
stratifikasi 
terhadap konflik 
dan integrasi 
sosial

C1

C1

Konsekuensi 
perubahan 
struktur sosial

Tatap Muka 
- Menjelaskan tipe-tipe kelompok sosial
- Menjelaskan tentang konsekuensi 

diferensiasi dan stratifikasi terhadap 
konflik dan integrasi sosial

- Menjelaskan definisi proses interseksi
- Menjelaskan definisi proses konsolidasi
- Menjelaskan tentang sarana pergaulan 

antara suku bangsa di Indonesia

Tugas Terstruktur
- Melakukan diskusi kelompok tentang 

perbedaan-perbedaan antar kelompok 

1.Tugas
2.Kinerja  
3.tes 

tertulis

12X45’ 1. Buku  
paket 
Sosiologi 
2 
Erlangga 

2. Handout
3. LKS
4. Internet
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dan Rasa Ingin Tahu - Siswa dapat 
menjelaskan 
defnisi proses 
interseksi 

- Siswa dapat 
menjelaskan 
definisi proses 
konsolidasi 

- Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang syarat 
tercapainya 
integrasi sosial 

- Siswa dapat 
mendeskripsikan 
sarana 
pergaulan antar 
suku bangsa di 
Indonesia

-
-

C2

C3

C3

C3

sosial 
- Melakukan diskusi kelompok tentang 

hubungan antara diferensiasi dan 
stratifikasi terhadap terjadinya konflik 
dalam masyarakat

- Menjawab pertanyaan dari LKS tentang 
proses interseksi

- Dan konsolidasi
- Melakukan diskusi kelompok tentang 

upaya menghilangkan kesenjangan 
dibidang ekonomi

- Melakukan diskusi kelompok tentang 
sarana pergaulan antar suku bangsa di 
Indonesia

Tugas Mandiri
- Membuat kliping tentang contoh 

kelompok sosial
- Membuat kliping tentang konflik dan 

integrasi pada bangsa Indonesia
- Membuat 10 contoh interseksi dan 

konsolidasi pada masyarakat Indonesia 
Membuat kliping tentang upaya 
pemerintah Indonesia menghilangkan 
kesenjangan ekonomi dan sosial

- Membuat bagan ten-tang macam-
macam sarana pergaulan antar suku  
bangsa di Indonesia

2.3 Menganalisis 
keanekaragaman 
kelompok sosial 
dalam masyarakat 
majemuk

C4 - Siswa dapat 
menjelaskan 
mengenai 
pengertian 
Multikulturalism
e

- Siswa dapat 

C1

C2

Dinamika 
Kebudayaan

Tatap Muka
- Menjelaskan mengenai 

Multikulturalisme 
- Mendeskripsikan karakteristik dan 

unsur kebudayaan
- Menjelaskan konsep dalam pewarisan  

dan perubahan kebudayaan

1. Tugas
2. Kinerja
3. Tes 

Tertulis

8 x45’ 1. Buku 
Paket 
Sosiologi 2
Erlangga
2.LKS
3. Internet 
www.Dina
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Pendidikan karakter yang 
dikembangkan : 
Bersahabat/, 
Komunikasitif, Cinta 
Damai, Peduli Sosial, 
Peduli Lingkungan, 
Religius, Toleransi, 
Disiplin, Kerja Karas, 
Kreatif, Demokratis, dan 
Rasa Ingin Tahu

mendeskripsikan 
karakteristik 
kebudayaan 
masyarakat 

- Siswa dapat 
menjelaskan 
unsur-unsur 
kebudayaan 

- Siswa dapat 
menjelaskan 
konsep-konsep 
pewarisan 
kebudayaan dan 
perubahan 
kebudayaan

C2

C3

Tugas Terstruktur
- Melakukan diskusi kelompok tentang 

paham multikulturalisme dan 
perkembangannya pada masyarakat 
Indonesia

- Melakukan diskusi kel-ompok tentang 
karakteristik dan unsur-unsur  pada 
suku bang-sa di Indonesia

- Mendiskusikan tentang perbedaan 
antara konsep dalam pewa-risan 
kebudayaan dan perubahan 
kebudayaan

Tugas Mandiri
- Membuat laporan dalam bentuk tulisan 

tentang dampak multikulturalisme pada 
masyarakat Indonesia

- Membuat karya tulis tentang salah satu 
suku bangsa di Indonesia

- Membuat kliping tentang gambar-
gambar unsur kebudayaan pada 5 suku 
bangsa di Indonesia

- Membuat kliping tentang contoh 
asimilasi dan akulturasi pada 
masyarakat Indonesia

mika
Kebudayaa
n.com

Mengetahui Jakarta, 11 Juli 2011
Kepala SMA N 78 Jakarta            Guru Sosiologi
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