
SATUAN PELAJARAN (MODEL PPSI) 

Mata Pelajaran  :  Sosiologi 

Kelas / semester :  X/1 

Pertemuan Ke-  :  1-2 

 

1. Pokok Bahasan  : 1. Hakekat dan Peranan Sosiologi 

 

2. TIU  :  1.1. Siswa Memahami Perilaku Keteraturan Hidup Sesuai 

Nilai dan Norma Yang Berlaku Dalam Masyarakat 

 

3. TIK  :  

Setelah Pelajaran Selesai , Siswa Diharapkan Mampu : 

1. Mendiskripsikan Pengertian Sosiologi 

2. Menjelaskan Sejaran Perkembangan Sosilogi 

3. Mendeskripsikan Hakikat Sosilogi 

4. Menjelaskan Sosiologi Sebagai Ilmu 

 

4. Evaluasi : 

1. Teknik penilaian : 

a. Penilaian tertulis 

b. penugasan 

2. Bentuk Instrumen : 

a. Tes uraian : 

1. Deskripsikan pengertian sosiologi! 

2. Jelaskan mengapa sosiologi melepaskan diri dari ilmu filsafat? 

3. Bedakan antara sosiologi dan antroplogi! 

4. Deskripsikan objek kajian sosiologi! 

b. Penugasan : 

Buatlah kliping berupa gambar atau artikel yang berkaitan dengan 

cabang- cabang ilmu sosiologi! 

 

5. Materi Pelajaran : 

Pengertian dan Fungsi Sosiologi 

 

6. Kegiatan PBM: 

Pertemuan ke-1 (2x45menit) 

Pendahuluan : 

1. Apersepsi : 

a. Mempersiapkan kelas seperti absensi, kebersihan kelas dan 

ketenangan 

b. Meminta siswa untuk menjawab pertanyaan prasyarat yang berkaitan 

dengan materi yang akan dibahas 

c. Menyampaikan kegunaan materi  yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari  



2. Pemberian motivasi: 

Siswa diberi penjelasan tentang pokok bahasan , pengertian, contoh dan 

pemahaman materi yang akan dipelajari 

3. Kegiatan inti: 

a. Dengan tanya jawab, guru menjelaskan hakikat sosiologi 

b. Secara berkelompok siswa membahas tentang sejarah perkembangan , 

guru memantau siswa dan mengarahkan siswa yang mengalami 

kesulitan 

c. Meminta beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok dan kelompok lain memberikan tanggapan 

(guru memandu diskusi dan merumuskan jawaban yang benar) 

4. Penutup : 

a. Guru memberikan kesimpulan tentang sejarah perkembangan 

sosiologi 

b. Membimbing siswa untuk merangkum materi yang baru saja disajikan 

c. Guru membikan tugas untuk mengumpulkan artikel tentang sejarah 

perkembangan sosiologi di dunia dan di Indonesia 

 

Pertemuan ke-2 (2x45menit) 

Pendahuluan : 

1. Apersepsi 

a. Mempersiapkan kelas seperti absensi, kebersihan kelas dan 

ketenangan 

b. Mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya 

c. Meminta siswa untuk menjawab pertanyaan prasyarat yang berkaitan 

dengan materi yang akan dibahas 

2. Pemberian motivasi: 

Guru memberikan pertanyaan tentang beberapa cabang ilmu yang 

berhubungan dengan ilmu sosiologi 

3. Kegiatan inti: 

a. Dengan tanya jawab, guru menjelaskan hakikat sosiologi 

b. Secara berkelompok siswa membahas tentang peranan sosiologi 

sebagai ilmu, guru memantau siswa dan mengarahkan siswa yang 

mengalami kesulitan 

c. Meminta beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok dan kelompok lain memberikan tanggapan 

(guru memandu diskusi dan merumuskan jawaban yang benar) 

4. Penutup : 

a. Guru memberikan kesimpulan tentang hakekat dan peranan sosiologi 

sebagai ilmu pengetahuan 

b. Membimbing siswa untuk merangkum materi yang baru saja disajikan 

c. Guru membikan tugas untuk membuat artikel tentang peranan 

sosiologi sebagai ilmu pengetahuan 

 

7. Media dan sumber : 



a). Media : OHP/infocus, transparansi/file materi, dan hand out 

b). Sumber :  

a. Buku Theory And Application Of Sosiologi 1 For Grade X Senior High 

School 

b. Buku reverensi lain yang relevan 

c. Media cetak dan elektronik 
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