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KATA SAMBUTAN  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin 

dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis 

Zonasi ini dapat diselesaikan. 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan 

mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pada 

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau 

Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi 

adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat 

kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun 

hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang 

sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional. 

Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan 

prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta 

didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus 

senantiasa meng-update dirinya dengan melakukan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi 

Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi 

pedagogi dan profesional, maka Program Peningkatan Kompetensi 
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan 

peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah 

Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan 

keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan 

pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.  

Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan 

pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk 

Pendidikan Dasar  yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan 

Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif 

dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT 

senantiasa meridai upaya yang kita lakukan. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta, __ Mei 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

 
 
 
 
 
Dr. Supriano, M.Ed. 
NIP. 196208161991031001 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran 

Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar 

Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis 

soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). 

UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem 

pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan 

menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar 

daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran 

capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun 

TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah 

dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) 

seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus 

dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar 

terdorong kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan 

menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).  
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP mempertimbangkan pendekatan 

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini, 

pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD 

dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan 

melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi 

pengembangan dan pemberdayaan guru. Zonasi memperhatikan 

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, 

seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata 

UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya. 

Semoga Unit Pembelajaran ini bisa menginspirasi guru untuk 

mengembangkan materi dan melaksanakan pembelajaran dengan 

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT 

senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.  

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru 
Pendidikan Dasar, 

 

 

Praptono 
NIP. 196905111994031002 
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PENGANTAR 

Unit ini disusun sebagai bahan pengayaan dari materi-materi tentang interaksi 

sosial yang sudah ada pada Buku Siswa dan modul Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan serta mengacu kepada soal-soal USBN tiga tahun 

terakhir. Oleh karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk 

membekali siswa menghadapi USBN dengan tetap membelajarkan 

keterpaduan dalam IPS, khususnya pada kelas VII sebagai pendamping Buku 

Guru dan Buku Siswa. 

Unit ini merupakan salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk 

memahami topik Interaksi Sosial. Melalui pembahasan materi yang terdapat 

pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan 

materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang 

telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar 

peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga 

mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik Interaksi Sosial di kehidupan sehari-hari, soal-

soal tes USBN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun 

soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan 

peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi 

pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta 

didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-

komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat 

dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan Interaksi Sosial 

dan hubungannya dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan 
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kehidupan sehari-hari, melakukan penerapan, sekaligus mendorong peserta 

didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Topik Interaksi Sosial yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas 

topik pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, faktor-

faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, bentuk proses interaksi sosial dan 

ruang interaksi sosial. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan satu buah LKPD 

yang dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah 

mengimplementasikannya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR  

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar Kelas 

VII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target 

kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi 

oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat 

pada Tabel 1 : 

Tabel 1 Target Kompetensi Dasar 

NO KOMPETENSI 

DASAR 

TARGET KD KELAS 

KD PENGETAHUAN   

1 3.2 Mengidentifikasi 

interaksi sosial 

dalam ruang dan 

pengaruhnya 

terhadap kehidupan 

sosial, ekonomi, 

dan budaya dalam 

nilai dan norma 

serta kelembagaan 

sosial budaya. 

- Mengidentifikasi interaksi social 

dalam ruang  

- Mengidentifikasi pengaruh 

interaksi social terhadap 

kehidupan social dalam nilai dan 

norma 

- Mengidentifikasi pengaruh 

interaksi social terhadap 

kehidupan ekonomi dalam nilai 

dan norma  

- Mengidentifikasi pengaruh 

interaksi social terhadap 

kehidupan budaya dalam nilai 

dan norma 

VII 
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- Mengidentifikasi pengaruh 

interaksi social terhadap 

kelembagaan social budaya 

KD KETERAMPILAN   

2 4.2 Menyajikan hasil 

identifikasi tentang 

interaksi sosial 

dalam ruang dan 

pengaruhnya 

terhadap kehidupan 

sosial, ekonomi, dan 

budaya dalam nilai 

dan norma serta 

kelembagaan sosial 

budaya. 

- Menyajikan hasil  identifikasi 

tentang interaksi social dalam 

ruang  

- Menyajikan hasil  identifikasi 

tentang pengaruh interaksi social 

terhadap kehidupan social dalam 

nilai dan norma 

- Menyajikan hasil  identifikasi 

tentang pengaruh interaksi social 

terhadap kehidupan ekonomi 

dalam nilai dan norma  

- Menyajikan hasil  identifikasi 

tentang pengaruh interaksi social 

terhadap kehidupan budaya 

dalam nilai dan norma  

- Menyajikan hasil  identifikasi 

tentang pengaruh interaksi social 

terhadap kelembagaan social 

budaya 

VII 
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B. Indikator Pencapaian  Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar. Indikator yang dikembangkan dalam subunit 

ini hanya sampel yang didasarkan atas intensitas kemunculan soal-soal USBN 

tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, guru diharapkan mengembangkan sendiri 

indikator berdasarkan kompetensi dasar.  

Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori, 

yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Karena  

keterbatasan waktu, subunit ini tidak mengembangkan semua indikator dari 

target kompetensi dasar. Berikut ini rincian beberapa indikator yang 

dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 di kelas VII dengan target 

kompetensi dasar mengidentifikasi interaksi social dalam ruang dan 

mengidentifikasi pengaruh interaksi social terhadap kehidupan social dalam 

nilai dan norma : 
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Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kelas VII 
IPK PENDUKUNG IPK KUNCI IPK PENGAYAAN IPK KETRAMPILAN 

3.2.1 Menjelaskan 
pengertian 
interaksi 
sosial 

3.2.2 Menjelaskan 
ruang 
interaksi 
sosial  

 

3.2.3 Menjabarkan 
pengertian 
interaksi social 

3.2.4 Mengidentifikasi 
syarat terjadinya 
interaksi social 

3.2.5 Menguraikan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
interaksi sosial 

3.2.6 Mengkategorikan 
ruang interaksi 
sosial 

3.2.7 Membedakan 
bentuk-bentuk 
proses sosial 

3.2.8 Mencontohkan 
pengaruh interaksi 
sosial 
 

 

3.2.9 Mengklasifikasi 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
interaksi sosial 

3.2.10 Mengklasifikasi 
bentuk-bentuk 
proses sosial  

3.2.11 Menganalisis 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
interaksi sosial 

3.2.12Menganalisis 
bentuk-bentuk 
proses sosial 

 

4.2.1 Mengumpulkan 
informasi 
tentang 
interaksi sosial 

4.2.2 Menyusun 
bahan paparan 
tentang 
interaksi sosial 

4.2.3 Menyajikan 
hasil paparan 
tentang 
interaksi sosial 

4.2.4 Membuat 
rencana tindak 
sebagai upaya 
menghindari 
pengaruh 
negatif interaksi 
sosial 

4.2.5 Membuat 
alternatif solusi 
pengaruh negatif 
interaksi sosial  
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Proses Asosiasif  

Bentuk interaksi sosial yang mengarah ke kerjasama, antara lain : bargaining 

atau tawar menawar harga antara penjual dengan pembeli di pasar 

tradisional, toleransi keragaman agama di masyarakat perkotaan, perkawinan 

campuran (amalgamansi) antara keturunan Tionghoa yang menetap di 

Indonesia dengan anggota masyarakat tradisional Papua, kumpulan anak 

muda bergaya pank yang berpakaian modis dengan rambut yang dicat warna-

warni sebagai akibat pengaruh asing. 

 

 

Gambar 1 Tawar menawar harga 

Sumber: www.google.com 

 

Gambar 2 Pertandingan sepak bola 

Sumber: www.google.com 
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B. Proses Disosiasif  

Bentuk interaksi sosial yang mengarah ke pertentangan, antara lain : 

pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan yang memperebutkan gelar 

juara, para pendukung salah satu Calon Presiden yang menghadang dan 

memprovokasi rombongan Calon Presiden lain yang akan berkampanye di 

suatu daerah, dan perceraian yang berujung konflik perebutan harta gonogini 

dan hak asuh anak.   
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SOAL-SOAL USBN 

Berikut ini contoh soal-soal USBN tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 

2018/2019 dengan topik Interaksi Sosial pada Kompetensi Dasar 3.2. 

Mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma 

serta kelembagaan sosial budaya, di kelas Vll (Permendikbud Nomor 37, 

2018).  Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi 

peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat 

menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada 

topik Interaksi Sosial. 

A. Contoh Soal USBN Tahun 2016/2017 

1. Seorang anak kecil bergaya seperti ibunya, memakai sepatu, tas pesta, 

lipstick dan bedak ibunya. Perilaku tersebut merupakan contoh dari ... . 

A. imitasi  

B. sugesti 

C. motivasi 

D. identifikasi 

Analisis Soal 

Kelas : VII 

Jenis Soal : Paket Utama 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.4 Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial 

Diketahui : Diberikan ilustrasi perilaku 

Ditanyakan : Perilaku yang sesuai dengan ilustrasi tersebut 
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Materi yang 

dibutuhkan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial 

 

2. Contoh interaksi sosial antara individu dan kelompok ditunjukkan oleh 

pernyataan sebagai berikut…. 

A. Team basket Salatiga melawan team basket Semarang. 

B. Karyawan pabrik sepatu menuntut kenaikan upah kepada pemilik 

perusahaan. 

C. Pak Hasan menjelaskan interaksi sosial kepada siswa kelas 9B. 

D. Bu Anisa menawarkan dagangannya kepada bu Rini. 

 

Analisis Soal 

Kelas : VII 

Jenis Soal : Paket Susulan 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.3 Menjabarkan pengertian interaksi sosial 

Diketahui : - 

Ditanyakan : Contoh interaksi sosial antara individu dan 

kelompok 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Bentuk Proses Sosial 

 

3. Proses sosial asosiatif dalam masyarakat ditunjukkan oleh contoh sebagai 

berikut ... . 

1. masa jeda siswa diisi dengan kegiatan classmeeting 

2. debat calon ketua OSIS berjalan secara kompetitif 

3. pemilik perusahaan meubel bekerjasama dengan toko meubel 

4. suporter kesebelasan sepak bola PSIS dengan PERSEBAYA terlibat 

konflik 
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Analisis Soal 

Kelas : VII 

Jenis Soal : Paket Cadangan 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.7 Membedakan bentuk-bentuk proses sosial 

Diketahui : - 

Ditanyakan : Contoh proses sosial asosiatif dalam masyarakat 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Bentuk Proses Sosial 

 

B. Contoh Soal USBN Tahun 2017/2018 

1. Sudah dua tahun Adelina bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar 

negeri, tetapi perlakuan majikannya tidak manusiawi. Siang dan malam, ia 

bekerja tanpa istirahat. Jatah makan yang diberikan sangat sedikit dan dari 

makanan sisa. Ia tidak pernah diperbolehkan keluar rumah oleh sang 

majikan dan seringkali menerima siksaan fisik layaknya budak belian. 

Kasus diatas dapat diselesaikan melalui bentuk akomodasi .... 

A. mediasi 

B. ajudikasi 

C. arbitrasi 

D. stalemate 

Analisis Soal 

Kelas : VII 

Jenis Soal : Paket A  

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.11 Menganalisis bentuk-bentuk proses sosial 

Diketahui : Diberikan studi kasus bentuk interaksi sosial 
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Ditanyakan : Bentuk akomodasi  

Materi yang 

dibutuhkan 

 Bentuk Proses Sosial 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur akulturasi dalam wacana diatas adalah… 

A. mengkisahkan Mahabarata dan Ramayana berbentuk kakawin 

B. cerita wayang terdiri dari kisah Mahabarata dan Ramayana 

C. wayang dipertunjukan dalam kegiatan upacara tertentu 

D. cerita pewayangan memunculkan tokoh punakawan 

Analisis Soal 

Kelas : VII 

Jenis Soal : Paket B 

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.11 Menganalisis bentuk-bentuk  proses sosial 

Diketahui : Wacana tentang Asal Usul Wayang dan Sejarah 

Perkembangannya  

Ditanyakan : Unsur akulturasi wayang 

ASAL USUL WAYANG DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA 

     Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang pesat dan telah 

diakui dunia karena keunikan yang dimilikinya. UNESCO pada 7 November 2003 yang 

telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of 

Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai. Seni pertunjukan wayang di 

sukai oleh semua lapisan masyarakat 

     Sejarah wayang sudah ada sejak th 1500 M, lahir dari para cendekia nenek moyang 

suku Jawa. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan nenek moyang dan dalam upacara 

adat Jawa. 
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Materi yang 

dibutuhkan 

: Bentuk Proses Sosial 

 

3. Perhatikan pernyataan berikut: 

1).  Pemilik perusahaan mebel bekerja sama dengan  toko mebel 

2).  Debat calon kandidat  OSIS berlangsung secara kompetitif 

3).  Pihak yang terlibat sengketa lahan menyelesaikan secara arbitrase 

4)  Suporter kesebelasan Aceh dan Bandung terlibat Perkelahian selama 

pertandingan 

       Proses sosial dissosiatif dalam masyarakat ditunjukkan oleh angka… 

       A. 1) dan 2) 

       B. 1) dan 3) 

       C. 2) dan 4) 

       D. 3) dan 4) 

Analisis Soal 

Kelas : VII 

Jenis Soal : Paket C  

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.7 Membedakan bentuk-bentuk proses sosial 

Diketahui : Proses sosial dissosiatif dalam masyarakat 

Ditanyakan : Menunjukkan proses sosial dissosiatif dalam 

masyarakat 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Bentuk Proses Sosial 

 

C. Contoh Soal USBN Tahun 2018/2019 

1. Hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, 

maupun antara orang per orangan dengan kelompok manusia disebut... 

A. Status sosial 
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B. Peran sosial 

C. Interaksi sosial 

D. Proses Sosial 

 

Analisis Soal 

Kelas : VII 

Jenis Soal : Paket Utama 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.3 Menjabarkan pengertian interaksi social 

Diketahui : Pengertian interaksi sosial 

Ditanyakan : Disebut apakah hubungan-hubungan antara 

orang perorangan, antara kelompok manusia, 

maupun antara orang per orangan dengan 

kelompok manusia 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Pengertian interaksi sosial 

 

2. Perhatikan tabel di bawah ini! 

I II III IV 

Asimilasi 

Konfrontasi 

Akomodasi 

Kontravensi 

Kompetisi 

Kerjasama 

Asimilasi 

Kerjasama 

Akomodasi 

Kooperasi 

Konfrontasi 

Kompetisi 

 

Pernyataan di atas yang merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif 

ditunjukkan oleh tabel ... . 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 
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Analisis Soal 

Kelas : VII 

Jenis Soal : Paket Utama 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.7 Membedakan bentuk-bentuk proses sosial 

Diketahui : Disajikan tabel bentuk proses interaksi sosial 

Ditanyakan : Bentuk interaksi sosial asosiatif 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Bentuk Pengaruh Interaksi Sosial 

 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dalam proses interaksi sosial, berbagai 

faktor akan memengaruhi, salah satunya antara lain mempunyai 

kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan untuk 

menjadikan dirinya sama dengan orang lain, maka faktor ini disebut  … . 

A. Imitasi 

B. Simpati 

C. Sugesti 

D. Identifikasi 
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Analisis Soal 

Kelas : VII 

Jenis Soal : Paket Utama  

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.5 Menguraikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial 

Diketahui : Disajikan gambar dan ilustrasi faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial 

Ditanyakan : Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 

sesuai dengan perilaku tersebut 

Materi yang 

dibutuhkan 

: Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik interaksi sosial. Bahan pembelajaran dikembangkan 

dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian 

aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan dan 

bahan bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Bahan pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik 

interaksi sosial. Materi yang dibelajarkan terdiri atas pengertian interaksi 

sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, ruang interaksi sosial, faktor-faktor 

yang mempengaruhi interaksi sosial, dan bentuk-bentuk  proses interaksi 

sosial.  Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator 

yang telah ditetapkan, dapat dicapai dengan beberapa kali pertemuan sesuai 

dengan karakteritik materi. Pembelajaran berbasis aktivitas menggunakan 

pendekatan, strategi, model atau teknik pembelajaran yang kontekstual sesuai 

dengan dunia nyata.  

Perintah: 

Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi yang ada di bahan 

bacaan, kerjakan aktivitas pembelajaran di bawah ini secara mandiri terlebih 

dahulu, kemudian berkelompok yang terdiri atas 4 – 5 orang.  

Pertama, bacalah petunjuk pengerjaan yang ada, kemudian diskusikan dengan 

kelompok Anda. Tuangkan atau tuliskan pekerjaan Anda di kertas plano, 
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presentasikan dengan menggunakan strategi two stay two stray (dua tinggal dan 

dua bertamu) atau window shopping.  

Aktivitas 1 

Pada aktivitas pembelajaran pertama menggunakan model Discovery Learning. 

Peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui 

dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau 

membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam 

suatu bentuk akhir. 

Tahap pembelajaran Aktivitas pembelajaran 

1. Stimulation 

(simullasi/Pemberian 

rangsangan)  

1) Disajikan dua gambar, peserta didik diminta 

mengamati gambar di bawah ini : 

  

                   (1)                                           (2) 

2) Jika ingin lebih jelas lagi, baca kembali bahan 

bacaan yang telah disediakan sehingga 

informasi yang Anda dapatkan lengkap! 

2. Problem statement 

(pertanyaan/identifikasi 

masalah) 

1) Berdasarkan pengamatan, identifikasi fakta 

dan permasalahan secara mandiri, kemudian 

diskusikan secara berkelompok. 

2) Peserta didik merumuskan pertanyaan dan di 

arahkan oleh guru agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, seperti : 

a) Apakah kamu tertarik mempelajari 

interaksi sosial? 

b) Menurut pendapatmu apakah interaksi 

sosial? 
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c) Mengapa penting mempelajari interaksi 

sosial? 

d) Dimana ruang interaksi sosial terjadi? 

3. Data collection 

(pengumpulan data) 

1) Peserta didik dalam kelompoknya dengan 

bimbingan guru melakukan pencarian/ 

pengumpulan data dengan referensi buku-

buku/sumber lain yang relevan dan dengan 

browshing internet agar dapat menjabarkan 

pengertian interaksi sosial, mengidentifikasi  

syarat terjadinya interaksi sosial, menguraikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial, mengkategorikan ruang interaksi sosial, 

membedakan bentuk-bentuk proses sosial, dan 

memberikan contoh pengaruh interaksi sosial 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Peserta didik mengumpulkan data hasil 

pengamatan gambar dan pencarian data 

melalui browshing internet atau buku/sumber 

lain yang relevan. 

3)Data processing 

(pengolahan Data) 

1) Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dan 

mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

dari hasil pencarian data melalui browshing 

internet atau buku/sumber lain yang relevan 

dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 

LK. 

2) Peserta didik menuangkan hasil diskusi 

kelompok kedalam LK dan menyusun bahan 

paparan untuk disajikan dalam presentasi. 
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4) Verification 

(pembuktian) 

1) Peserta didik memverifikasi hasil pengamatan 

dan pengolahan informasi melalui diskusi 

kelompok serta mencocokkan hasil verifikasi 

dengan merujuk buku tertentu 

2) Peserta didik dengan difasilitasi guru 

menanggapi dan mencocokkan hasil paparan 

presentasi kelompok lain 

3) Peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas jawaban soal-soal LK yang telah 

dikerjakan oleh peserta didik. 

5) Generalization (menarik 

kesimpulan/generalisasi) 

1) Guru memberikan penguatan dan tanggapan 

mengenai jalannya diskusi. 

2) Peserta didik membuat resume dengan 

bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

yang baru dilakukan. 

 

Aktivitas 2 

Pada aktivitas pembelajaran kedua menggunakan model Problem Based 

Learning. Melalui aktivitas ini, peserta didik diberikan masalah nyata yang 

kontekstual sehingga mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka 

mahir dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis serta membangun 

pengetahuan baru secara individual maupun kelompok sebagai bekal dalam 

menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.  

Tahap Aktivitas Pembelajaran 

Tahap ke-1 

Orientasi masalah 

1) Penayangan gambar contoh pengaruh interaksi sosial, 

peserta didik mengamati gambar yang mengandung 

permasalahan sosial dan menjawab pertanyaan guru 
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tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 

dan bentuk proses interaksi sosial” dari jenis masalah  yang 

ditayangkan dalam gambar, berikut :  

  

-               (1)                                                          (2) 

2) Peserta didik menuliskan berbagai informasi penting yang 

dianggap penting 

3) Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang “faktor-

faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan bentuk-

bentuk proses interaksi sosial” 

4) Peserta didik mengklasifikasi dan kemudian menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial serta 

menganalisis bentuk proses sosial berdasarkan tayangan 

gambar yang telah diperoleh. 

Tahap ke-2 

Mengorganisasi 

masalah 

1) Peserta didik membagi kelompok sesuai perintah untuk 

mendiskusikan permasalahan berdasarkan tayangan 

gambar.  

2) Masing-masing peserta didik mengomunikasikan terkait 

“faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan 

bentuk-bentuk proses interaksi sosial” yang telah 

diperoleh di langkah sebelumnya. 

3) Peserta didik mengungkapkan apa yang mereka ketahui 

tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial dan bentuk-bentuk proses interaksi sosial” 

berdasarkan tayangan gambar, dan menanya apa yang 

ingin mereka ketahui dari masalah, serta bentuk proses 
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sosial seperti apa yang bisa digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam diskusi 

4) Peserta didik dalam kelompok menetapkan pokok-pokok 

masalah yang dianggap paling penting, kemudian 

dikemas dalam bentuk pertanyaan menjadi sebuah 

rumusan masalah. Sebelum dibuat pertanyaan, peserta 

didik meneliti pertanyaan yang diajukan melalui Lembar 

Kegiatan. 

5) Peserta didik dibantu guru merumuskan sejumlah 

pertanyaan yang mengacu pada tujuan pembelajaran 

sebagai berikut : 

- Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial? 

- Bagaimana bentuk proses sosial yang terjadi ? 

- Seandainya kamu sebagai pejabat, upaya apa yang 

dilakukan untuk mengatasi pengaruh interaksi sosial 

yang mengarah pada bentuk proses sosial yang 

negatif? 

6) Peserta didik dibantu guru mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar dalam LK yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap ke-3 

Penyelidikan 

individual atau 

kelompok 

1) Peserta didik melakukan penyelidikan secara individu 

dengan bimbingan guru dengan mengumpulkan informasi 

atau data, kemudian berbagi informasi yang diperoleh 

dengan temannya dalam kelompok yang telah ditetapkan.  

2) Peserta didik melakukan penyelidikan melalui diskusi 

kelompok dengan mengasosiasi, mengidentifikasi dan 

menganalisis solusi secara kolaboratif dan kooperatif 

serta mengomunikasikan hasil diskusi secara efektif 

dalam kelompok.  
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3) Semua solusi yang didapat kemudian ditulis oleh masing-

masing anggota dan selanjutnya ditampung oleh seorang 

peserta didik yang ditunjuk dalam kelompok.   

4) Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LK yang 

disediakan 

Tahap ke-4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

1) Peserta didik dalam kelompok bersama guru 

menentukan solusi masalah yang paling tepat dari 

berbagai dari solusi yang peserta didik temukan, 

kemudian membuat rencana tindak lanjut sebagai upaya 

menghindari pengaruh negatif interaksi sosial dari 

bentuk proses sosial yang terjadi. 

2) Peserta didik dengan bimbingan guru melalui diskusi 

kelompok mengolah data hasil penyelesaian masalah 

dapat dalam bentuk tulisan, diagram, atau gambar yang 

disajikan dalam bentuk laporan yang disertai dengan 

media presentasi dalam kertas plano/manila 

3) Peserta didik secara berkelompok menempel kertas 

plano/manila di dinding-dinding kelas.  

4) Peserta didik menyajikan hasil kerja kelompok melalui 

presentasi atau window shopping untuk bertukar pikiran 

mengenai solusi dan rencana tindak lanjut menghindari 

pengaruh negatif interaksi sosial dari bentuk proses 

sosial yang terjadi. 

Tahap ke-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

1) Diskusi kelas dengan dimoderatori dan difasilitatori oleh 

guru membuat alternatif solusi pengaruh negatif 

interaksi sosial dari bentuk proses sosial yang terjadi.  

2) Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan. 

3) Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan 
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secara bersama berdasarkan hasil solusi 

permasalahan yang telah disepakati dan berdasarkan 

hasil berbagi pengetahuan dengan kelompok lainnya. 

B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

Nama Kelompok : ......................... 

Anggota  : ......................... ........................... ....................... 

     ..........................  ...........................  ........................ 

Tujuan  : Memahami interaksi sosial dengan baik 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Petunjuk Kerja : 

a. Amati tayangan gambar pembelajaran yang diberikan dan gunakan 

rujukan/referensi tertentu! 

b. Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang! 

c. Kerjakan dengan kerja sama, penuh percaya diri dan rasa tanggung 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

d. Diskusikan dan laporkan hasil diskusimu secara tertulis pada kertas 

plano! 

e. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok anda di depan kelas dengan 

kegiatan window shopping!. 

f. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan kesimpulan! 

 

Pertanyaan lembar kerja: 

1. Berdasarkan tayangan gambar : 

a. Jelaskan pengertian interaksi sosial!  

b. Identifikasi syarat terjadinya interaksi sosial! 

c. Uraikan dan klasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial tersebut! 
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d. Dimana ruang interaksi sosial tersebut terjadi? 

e. Mengarah kemana klasifikasi bentuk proses sosial yang terjadi? 

2. Berikan uraian  Anda  mengenai materi di bawah ini dan pendapat Anda 

mengenai PPK/Nilai yang dapat diteladani berkaitan dengan materi 

tersebut! Sertakan rujukan yang menjadi sumber uraian materi! 

No Materi Uraian 

PPK/Nilai 

yang dapat 

diteladani 

Rujukan 

1 Pengertian interaksi 

sosial 

   

2 Syarat terjadinya 

interaksi sosial 

   

3 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

interaksi sosial 

   

4 Bentuk-bentuk proses 

sosial 

   

 

3. Berilah tiga contoh pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial! 

Dimana ruang interaksi sosial tersebut? Tuangkan jawaban dalam kolom di 

bawah ini!  

No Contoh  Pengaruh Interaksi Sosial Ruang Interaksi Sosial 

1   

2   

3   
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 

Nama Kelompok : ......................... 

Anggota  : ......................... ........................... ....................... 

     ..........................  ...........................  ........................ 

Tujuan  : Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

interaksi sosial dan bentuk-bentuk proses sosial dengan 

baik 

 Petunjuk Kerja : 

1. Simak pertanyaan yang ada, kemudian diskusikan secara kelompok 

terdiri dari 4-5 orang! 

2. Kerjakan dengan jujur, sportif dan menjunjung tinggi nilai saling 

menghargai!  

3. Gunakan format berikut untuk data awal menyusun laporan! 

4. Tulis hasil kerja kelompok pada kertas plano dan presentasikan di 

depan kelas dengan window shopping! 

 

Pertanyaan lembar kerja: 

1. Berdasarkan tayangan gambar di atas, analisis faktor yang mempengaruhi 

interaksi sosial dan bentuk proses sosial tersebut! 

2. Bagaimana mengatasi masalah pengaruh negative interaksi sosial tersebut? 

3. Nilai PPK apa saja yang diperlukan untuk mengatasi pengaruh negatif 

interaksi social tersebut? 

No Proses 

sosial 

Bentuk 

interaksi 

sosial 

Faktor yang 

mempengaruhi 

interaksi sosial 

Penyelesaian 

masalah 

Nilai 

PPK 

1      

2      
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4. Carilah contoh tiga gambar interaksi sosial dalam kehidupan sosial! Analisislah 

faktor yang mempengaruhi  interaksi sosial dan bentuk proses sosial dari gambar 

tersebut! Buatlah alternatif solusi pengaruh negatif interaksi sosial dari gambar 

yang Anda pilih! 

 

No Gambar  Interaksi 

Sosial 

Bentuk 

Proses Sosial 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Interaksi Sosial 

Alternatif Penyelesaian 

Masalah 

1     

2     

3     

C. Bahan Bacaan 

Pengertian Interaksi Sosial 

Manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan. Karena keterbatasan 

itu, manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

manusia berinteraksi dengan manusia lain atau kelompok manusia lain. Oleh 

karena itu, penting bagi manusia untuk melakukan interaksi sosial agar 

kebutuhannya tercukupi.  

Menurut Soekanto (2006 : 55) interaksi social merupakan hubungan-hubungan 

social yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-orang 

perorangan dengan kelompok manusia. 

Sedangkan menurut Setiadi dan Kolip (2011 : 64) Interaksi social merupakan 

hubungan yang dinamis antara individu dan invidu, antara individu dan 

kelompok atau antara kelompok dan kelompok dalam bentuk kerjasama, 
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persaingan maupun pertikaian yang tertata dalam bentuk tindakan-tindakan 

yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma social yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Perkembangan teknologi informasi komunikasi dewasa ini menyebabkan 

hubungan social menjadi semakin cepat dan kompleks. Interaksi social tidak 

hanya terjadi melalui tatap muka langsung (primer), tetapi juga secara online 

(tatap muka tidak langsung/ skunder) melalui jaringan teknologi informasi. 

Oleh karena itu, Soekanto (2006 : 58-59) mengungkapkan bahwa suatu 

interaksi social tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu: 

a. Adanya kontak social, merupakan tahap pertama dari terjadinya interaksi 

social. Kontak social dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu :  

1) antara individu 

2) antara individu dengan satu kelompok atau sebaliknya 

3) antara satu kelompok dengan kelompok-kelompok lainnya. 

b. Adanya komunikasi, berarti bahwa seseorang memberi arti pada perilaku 

orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang 

tersebut; kemudian diberikan umpan balik atau reaksi oleh si penerima 

pesan. 

  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial 

Berlangsungnya interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain faktor 

imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati (Awaludin, A dan Tantoro, S; 2017 : 20). 

1) Imitasi, yaitu meniru tindakan orang lain dimulai sejak bayi yang terus 

berkembang baik bersifat positif maupun negatif. Imitasi positif, misalnya 

berupa sikap nilai norma atau perilaku yang baik dimana individu tersebut 



Unit Pembelajaran 

 Interaksi Sosial 

 
 41 

berusaha untuk mempertahankan norma atau nilai yang berlaku di 

masyarakat. 

2) Sugesti, yaitu suatu proses dimana seorang individu menerima suatu cara 

penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih 

dahulu sehingga penerima saran tanpa berpikir panjang menerima anjuran 

tersebut, misalnya seorang peserta didik rajin bersekolah karena anjuran 

guru yang menjadi idolanya. Suatu sugesti akan mudah terjadi apabila 

kemampuan berpikir seseorang terhambat dan keadaan pikiran yang 

terpecah belah. Faktor yang mempengaruhi sugesti adalah orang yang 

memiliki otoritas atau kewenangan dan dilakukan oleh mayoritas 

masyarakat atau kelompok. 

3) Identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan untuk mempersamakan 

dirinya dengan orang lain yang berlangsung dengan sendirinya secara sadar 

atau sengaja karena seseorang memerlukan contoh-contoh ideal didalam 

kehidupannya, misalnya jika ada seseorang mempunyai tokoh idola maka 

orang tersebut akan berkecenderungan menyamakan dirinya dengan sang 

idola seperti cara bicara, sikap, dan penampilannya. Hal ini berbeda dengan 

imitasi, karena pada imitasi yang ditiru adalah sebagian dari tindakan sang 

idola, tetapi pada identifikasi hampir keseluruhan tindakan yang ditiru. 

4) Simpati, yaitu perasaan tertarik kepada orang lain, misalnya seseorang 

simpati terhadap orang lain karena perbuatan orang tersebut selalu positif 

seperti : suka menolong, mempunyai sikap solidaritas yang tinggi dan kreatif 

dalam berbagai bidang. 

5) Empati, yaitu perasaan yang muncul sangat mendalam dengan merasakan 

seperti apa yang dirasakan orang lain, misalnya perasaan ikut sedih dan 

seakan dirinya merasakan penderitaan akibat bencana saat berkunjung ke 

daerah yang terkena bencana. 
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6) Motivasi, yaitu dorongan atau rangsangan yang timbul dari dalam diri 

seseorang (motivasi intrinsik), atau dapat muncul dari luar diri sendiri 

(motivasi ekstrinsik) sehingga mendorong seseorang untk berinteraksi, 

misalnya seorang siswa termotivasi untuk belajar karena melihat teman 

dekatnya selalu memperoleh nilai yang bagus dalam setiap mata pelajaran. 

Bentuk-Bentuk Proses Sosial 

Proses sosial terbagi menjadi dua, yaitu asosiasif dan disosiasif. Asosiasif adalah 

proses sosial yang terjadi mengarah kepada gerak penyatuan sehingga 

berpengaruh positif, sedangkan disosiasif adalah proses sosial yang terjadi 

mengarah pada persaingan dan konflik yang merenggangkan solidaritas dengan 

pihak lain sehingga berpengaruh negatif. Asosiasif dan disosiasif dapat diartikan 

sebagai proses interaksi sosial atau pun bentuk interaksi social. Persaingan 

dapat berpengaruh positif apabila proses terjadi secara sportif, tanpa 

merugikan pihak lain. Pengaruh positif dan negatif tersebut tergambarkan 

dalam proses sosial. Menurut Gillin dalam Soerjono Soekanto (2006 : 65), 

Setiawan dkk (2016: 90-93) dan Suntari (2005 : 7-20),  proses sosial yang 

terjadi dapat digolongkan sebagai berikut :   

a. Proses asosiasif, meliputi bentuk :  

1) Kooperasi atau kerjasama, yaitu perwujudan minat dan perhatian 

orang untuk bekerja bersama dalam suatu kesepahaman, sekalipun 

motifnya sering dan bisa tertuju kepada kepentingan diri sendiri. 

Contoh interaksi sosial yang terjadi, antara lain : bargaining atau tawar 

menawar, kooptasi (melalui pimpinan yang ditunjuk), koalisi, dan 

patungan atau join venture.  

2)  Akomodasi, merupakan usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu 

pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Bentuk-

bentuk akomodasi meliputi : coercion, compromise, arbitration, 

mediation, conciliation, toleration, stalemate, dan adjudication. 



Unit Pembelajaran 

 Interaksi Sosial 

 
 43 

3) Asimilasi, yaitu : suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang 

ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-

perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok dan juga 

meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan 

proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-

kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contoh bentuk interaksi 

sosial yang terjadi : amalgamasi, yaitu perkawinan campuran antara 

ras kulit putih dengan ras kulit hitam sehingga melenyapkan 

pertentangan antara dua pihak; orang Tiongkok yang menetap di 

Indonesia sehingga fasih berbahasa Indonesia. 

4) Akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul apabila unsur kebudayaan 

asli dihadapkan unsur kebudayaan asing, kemudian lambat laun unsur 

kebudayaan asing melebur menjadi satu tanpa menghilangkan unsur 

kebudayaan aslinya. Contoh bentuk interaksi sosial yang terjadi : gaya 

berpakaian yang modis dan gaya rambut yang dicat warna-warni 

meniru para wisatawan asing yang datang. 

b. Proses disosiasif, meliputi bentuk :   

1) Persaingan atau kompetisi, dapat diartikan sebagai suatu proses social 

dimana individua atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan 

melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat 

perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam 

prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan kekerasan atau 

ancaman. Bentuk-bentuk persaingan antara lain : persaingan ekonomi, 

persaingan kebudayaan, persaingan untuk mencapai suatu kedudukan 

dan peranan yang tertentu dalam masyarakat, serta persaingan karena 

perbedaan ras. 

2) Pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses social dimana individua 

tau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang 
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fihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Contoh bentuk 

pertentangan : saling mengejek dan memprovokasi antar pendukung 

partai politik 

3) Konflik, yaitu proses sosial dengan menentang pihak lawan melalui cara-

cara kekerasan dan ancaman karena perbedaan pendirian atau 

keyakinan, kepentingan, kebudayaan, dan terjadinya perubahan sosial 

yang cepat dimana masing-masing pihak berusaha menggagalkan tujuan 

masing-masing sehingga menimbulkan korban harta, kebahagian 

terampas, dan nyawa terenggut. Bentuk-bentuk pertentangan tersebut 

antara lain : konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik 

politik, dll.  

Ruang Interaksi Sosial 

Menurut Blaut dalam Affandi (2001) ruang dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) 

ruang absolut merupakan wadah yang bersifat khas, fisik, dan empiris yang 

ditentukan berdasarkan ukuran geometris berdimensi tiga (panjang, lebar, 

tinggi); (b) ruang relatif merupakan ruang dimana berlangsung suatu relasi 

kegiatan yang terikat pada proses dan waktu dimana kata kunci yang 

menyertainya adalah apa dan dimana, misalnya keluarga yang merupakan 

kelompok social terkecil, masyarakat dan negara yang merupakan ruang 

interaksi social yang besar; (c) ruang relasional merupakan ruang yang berisi 

dan mencerminkan dirinya sendiri berhubungan dengan objek lain, misalnya 

interaksi manusia dengan lingkungan (alam, sosial, ekonomi, budaya dan 

pendidikan). 

Ruang adalah tempat manusia untuk berinteraksi. Perbedaan kepentingan 

menimbulkan interaksi sosial. Manusia adalah makhluk social yang tidak bisa 

hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia berinteraksi dengan 

manusia lain sehingga muncullah kelompok-kelompok social. Kelompok social 

adalah kesatuan manusia yang hidup bersama. Sejak dilahirkan manusia 
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mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu keinginan untuk menjadi 

satu dengan manusia lain disekelilingnya dalam suatu ruang interaksi social 

yang disebut masyarakat dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana 

alam sekelilingnya.  

Berdasarkan besar kecilnya kelompok sosial, ruang interaksi social dibedakan 

menjadi: 

1. Ruang Interaksi Sosial pada Kelompok Sosial Kecil 

Manusia mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga memerlukan ruang 

interaksi social yang berbeda pula dalam mencapainya. Keluarga merupakan 

ruang interaksi sosial yang sering manusia beraktivitas di dalamnya. Manusia 

mempunyai kemampuan terbatas di dalam pergaulan hidup dan lain sebagainya 

sehingga timbullah kelompok kecil. Kelompok kecil adalah suatu kelompok 

yang secara teoritis terdiri dari paling sedikit dua orang, dimana orang-orang 

saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertetentu dan yang 

menganggap hubungan itu sendiri, penting baginya (Soekanto, 2006 : 176). 

Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang 

lebih besar dan lebih luas. Di dalam organisasi keagamaan seperti NU misalnya, 

yang merupakan kelompok besar, pasti ada kelompok kecil yang menduduki 

pimpinan organisasi tersebut; dan awak sebuah kapal laut juga merupakan 

kelompok kecil. 
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2. Ruang Interaksi Sosial pada Kelompok Sosial   Besar  

Berdasarkan tempatnya, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat pedesaan 

dan perkotaan. Menurut Soekanto (2006 : 138-143) ciri-ciri masyarakat 

pedesaan dan perkotaan sebagai berikut : 

a) Masyarakat Pedesaan 

Ciri-ciri masyarakat pedesaan : 

(1) Mempunya hubungan yang lebih erat dan mendalam 

(2) System kehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan 

(3) Umumnya hidup dari pertanian 

(4) Pembagian kerja didasarkan atas usia 

(5) Cara Bertani masih tradisional 

(6) Orang-orang tua memegang peranan penting 

(7) Hubungan antara penguasa dan rakyat berlangsung secara tidak resmi 
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b) Masyarakat Perkotaan 

Ciri-ciri masyarakat perkotaan : 

(1) kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan kehidupan 

agaman di desa 

(2) orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa 

harus bergantung pada orang lain. 

(3) Pembagian kerja diantara warga kota lebih tegas dan punya batas-

batas nyata 

(4) Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, juga lebih 

banyak diperoleh warga kota daripada warga desa 

(5) Jalan fikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat 

perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih 

didasarkan pada factor kepentingan daripada factor pribadi 

(6) Jalan kehidupan yang cepat di kota, mengakibatkan pentingnya factor 

waktu, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting, untuk 

dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu 

(7) Perubahan-perubahan social tampak dengan nyata di kota-kota, 

karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. 

2) Masyarakat Tradisional dan Modern 

Berdasarkan pola pikirnya, masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu 

masyarakat tradisional dan modern. Beberapa ciri masyarakat tradisional dan 

modern, sebagai berikut (Budiwati, 2005 : 125) : 
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Tabel 3 Ciri masyarakat tradisional dan modern 

No Aspek Masyarakat Tradisional Masyarakat Modern 

1 Mentalitas Kepercayaan yang kurang 

realistis dan berbau magic 

Sikap rasional 

berdasarkan realitas 

2 Teknologi  Warisan nenek moyang 

yang cenderung statis 

Hasil ilmu pengetahuan 

yang senantiasa berubah 

menuju kesempurnaan 

3 Pranata Ekonomi Hidup dari sector 

pertanian dan agraris 

Bertumpu pada sector 

industri 

4 Pranata Keluarga Peran keluarga sangat 

penting 

Peran keluarga melemah 

5 Pranata Pendidikan Peran Pendidikan kurang 

disadari sebagai alat 

meningkatkan kualitas 

hidup 

Pendidikan memegang 

peranan penting dalam 

peningkatan kecerdasan 

dan keterampilan 

6 Pranata Agama Kehidupan beragamanya 

sangat kuat dan terasa 

dalam kehidupan sehari-

hari 

Kehidupan beragamanya 

kurang, lebih 

menitikberatkan 

keduniawian 

7 Pranata Politik Ada dua kepemimpinan 

yaitu formal dan informal 

dimana pemimpin 

informal pengaruhnya 

lebih kuat 

Pemimpin formal 

mempunyai wewenang 

menjamin kehidupan 

masyarakat. Kesadaran 

berpolitik menuju 

demokratisasi 

masyarakat. 

 

 

 



Unit Pembelajaran 

 Interaksi Sosial 

 
 49 

PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Pembahasan Contoh Soal USBN 2016/2017 

1. Jawaban A imitasi, karena tindakan anak kecil itu dipengaruhi oleh ibunya. 

Ibu adalah pembentuk perilaku anak sejak ia dilahirkan. Anak meniru 

(imitasi) gaya ibunya kemudian terus berkembang memakai sepatu, tas pesta, 

lipstik dan bedak. 

- Imitasi, yaitu meniru tindakan orang lain dimulai sejak bayi yang terus 

berkembang baik bersifat positif maupun negatif.  

- Sugesti, yaitu suatu proses dimana seorang individu menerima suatu cara 

penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih 

dahulu sehingga penerima saran tanpa berpikir panjang menerima anjuran 

tersebut, misalnya seorang peserta didik rajin bersekolah karena anjuran guru 

yang menjadi idolanya. 

- Motivasi, yaitu dorongan atau rangsangan yang timbul dari dalam diri 

seseorang (motivasi intrinsik), atau dapat muncul dari luar diri sendiri 

(motivasi ekstrinsik) sehingga mendorong seseorang untk berinteraksi, 

misalnya seorang siswa termotivasi untuk belajar karena melihat teman 

dekatnya selalu memperoleh nilai yang bagus dalam setiap mata pelajaran. 

- Identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan untuk mempersamakan 

dirinya dengan orang lain yang berlangsung dengan sendirinya secara sadar 

atau sengaja karena seseorang memerlukan contoh-contoh ideal didalam 

kehidupannya, misalnya jika ada seseorang mempunyai tokoh idola maka 

orang tersebut akan berkecenderungan menyamakan dirinya dengan sang 

idola seperti cara bicara, sikap, dan penampilannya. 

 

2. Jawaban C Pak Hasan menjelaskan interaksi sosial kepada siswa kelas 9B, 

merupakan interaksi sosial antara individu dan kelompok. Team basket 
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Salatiga melawan team basket Semarang merupakan interaksi sosial antara 

kelompok dan kelompok. Karyawan pabrik sepatu menuntut kenaikan upah 

kepada pemilik perusahaan merupakan interaksi antara kelompok dan 

individu atau kelompok dan kelompok jika pemilik perusahaannya lebih 

dari satu orang. Bu Anisa menawarkan dagangannya kepada bu Rini 

merupakan interaksi antara individu dan individu. 

 

3. Jawaban C pemilik perusahaan bekerjasama dengan toko meubel 

merupakan proses asosiasif. Asosiasif adalah proses sosial yang terjadi 

mengarah kepada gerak penyatuan. Sedangkan kegiatan classmeeting, debat 

calon ketua OSIS dan konflik termasuk proses disosiasif. Disosiasif adalah 

proses sosial yang terjadi mengarah pada persaingan dan 

konflik/pertentangan sehingga merenggangkan solidaritas dengan pihak 

lain.  

 

Pembahasan Contoh Soal USBN Tahun 2017/2018 

1. Jawaban B ajudikasi, karena melihat kasus tersebut terjadi pelanggaran 

hukum, seperti : perlakuan tidak manusiawi, bekerja tanpa istirahat, jatah 

makanan sedikit dan dari sisa makanan, pengekangan tidak boleh keluar 

rumah, dan siksaan fisik sehingga harus diselesaikan melalui bentuk 

akomodasi ajudikasi (peradilan).  

- Mediasi adalah partisipasi sukarela dalam proses terstruktur di mana 

pihak ketiga yang netral membantu bersengketa mengidentifikasi dan 

memenuhi kepentingan mereka terhadap perselisihan mereka; 

penyelidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral yang 

menghasilkan penyelesaian yang direkomendasikan. 

- Arbitrase adalah partisipasi sukarela atau diperlukan dalam proses 

menjelaskan, menyajikan, dan membenarkan kebutuhan, kepentingan, dan / 

atau posisi yang menghasilkan penyelesaian yang mengikat atau nasihat 

ditetapkan oleh pihak ketiga yang netral 
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- Stalemate adalah proses akomodasi yang terjadi ketika dua belah pihak 

yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga pertikaian 

tersebut berhenti pada titik tertentu. 

 

2. Jawaban C. Wayang dipertunjukkan dalam kegiatan upacara tertentu 

merupakan unsur akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul 

apabila unsur kebudayaan asli dihadapkan unsur kebudayaan asing, 

kemudian lambat laun unsur kebudayaan asing melebur menjadi satu tanpa 

menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Wayang merupakan bentuk 

akulturasi kebudayaan Hindu-Budha dari India dengan kebudayaan lokal asli 

Indonesia. Cerita di dalam pertunjukan wayang berasal dari India, namun 

wayangnya berasal dari Indonesia asli, kemudian melebur menjadi satu 

dipertunjukkan pada upacara tertentu, seperti hajatan pengantin, upacara 

ruwatan, upacara bersih desa, dan lain-lain. 

 

3. Jawaban C. 2 dan 4, yaitu debat calon kandidat  OSIS berlangsung secara 

kompetitif dan suporter kesebelasan Aceh dan Bandung terlibat perkelahian 

selama pertandingan merupakan proses sosial disosiasif. Sedangkan pemilik 

perusahaan mebel bekerja sama dengan  toko mebel dan pihak yang terlibat 

sengketa lahan menyelesaikan secara arbitrase merupakan proses sosial 

asosiasif. Asosiasif adalah proses sosial yang terjadi mengarah kepada gerak 

penyatuan. Disosiasif adalah proses sosial yang terjadi mengarah pada 

persaingan dan konflik/pertentangan sehingga merenggangkan solidaritas 

dengan pihak lain. 

Pembahasan Contoh Soal USBN Tahun 2018/2019 

1. Jawaban soal ketiga adalah C interaksi sosial.  

- Interaksi sosial adalah Hubungan-hubungan antara orang perorangan, 

antara kelompok manusia, maupun antara orang per orangan dengan 

kelompok manusia. 

- Status sosial adalah tempat atau posisi seseroang dalam suatu kelompok 
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- Peran sosial adalah suatu tingkah laku yang diharapkan dari individu 

sesuai dengan statusnya. 

- Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-

perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan 

menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. 

 

2. Jawaban C. III, yaitu asimilasi, kerjasama/kooperasi, dan akomodasi 

merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif. Sedangkan konfrontrasi, 

kontravensi, dan kompetisi merupakan bentuk interaksi sosial disosiasif.   

Akomodasi merupakan usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu 

pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Asimilasi 

merupakan proses social dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan 

adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat 

antara individu atau kelompok. Kooperasi atau kerjasama, yaitu 

perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama dalam suatu 

kesepahaman, sekalipun motifnya sering dan bisa tertuju kepada 

kepentingan diri sendiri. 

Konfrontasi adalah cara menghadapi musuh dengan berhadapan langsung 

dan terang-terangan. Kontravensi, yaitu usaha untuk menghalangi atau 

merintangi pihak lain yang dirasakan merugikan dirinya dalam mencapai 

tujuan. Kompetisi atau persaingan, yaitu proses sosial yang mengandung 

perjuangan untuk memperebutkan tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya 

terbatas. 

 

3. Jawaban D. Identifikasi, karena terlihat digambar kecenderungan 

menyamakan dirinya dengan orang lain dalam penampilan melalui gaya 

atau gerak tangan yang sama.  

- Identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan untuk mempersamakan 

dirinya dengan orang lain yang berlangsung dengan sendirinya secara sadar 

atau sengaja karena seseorang memerlukan contoh-contoh ideal didalam 

kehidupannya. 
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- Imitasi, yaitu meniru tindakan orang lain dimulai sejak bayi yang terus 

berkembang baik bersifat positif maupun negatif.  

- Simpati, yaitu perasaan tertarik kepada orang lain, misalnya seseorang 

simpati terhadap orang lain karena perbuatan orang tersebut selalu 

positif. 

- Sugesti, yaitu suatu proses dimana seorang individu menerima suatu cara 

penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih 

dahulu sehingga penerima saran tanpa berpikir panjang menerima anjuran 

tersebut. 

B. Mengembangkan Soal HOTS 

Teknik pengembangan soal HOTS untuk USBN mengacu pada pedoman yang 

dikeluarkan oleh Puspendik. Penekanan HOTS pada  transfer dari satu konteks 

ke konteks lain; memproses dan menerapkan informasi; melihat hubungan 

antar informasi yang berbeda; menggunakan informasi untuk menyelesaikan 

masalah, mengukir gagasan dan informasi secara kritis dengan meminimalkan 

aspek ingatan atau pengetahuan. HOTS (High Other Thingking Skills) adalah 

kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall), menyatakan 

kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite), tetapi 

melibatkan kemampuan menalar (seperti mencari arti dari konteks/stimulus). 

Jadi ciri-ciri soal HOTS adalah ada stimulus baik berupa gambar, uraian kasus, 

tabel atau grafik. 
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) 

Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Mata Pelajaran : IPS 
Alokasi Waktu : 10 menit 
Jumlah Soal  : 3 
Tahun Pelajaran : 2018/2019 

 

NO 
Kompetensi 

yang Diuji 
Lingkup Materi Materi Indikator Soal No 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

1 

 

Mengidentifikasi 

interaksi sosial 

Landasan dinamika 

interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

Interaksi 

Sosial 

Peserta didik dapat menganalisis 

bentuk proses interaksi sosial yang 

disajikan dalam bentuk gambar. 1 L3 PG 

2 

 

Mengidentifikasi 

interaksi sosial 

Landasan dinamika 

interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

Interaksi 

Sosial 

Peserta didik dapat menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial yang disajikan dalam bentuk 

cerita. 

2 L3 PG 
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NO 
Kompetensi 

yang Diuji 
Lingkup Materi Materi Indikator Soal No 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

3 

 

Mengidentifikasi 

interaksi sosial 

Landasan dinamika 

interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

Interaksi 

Sosial 

Peserta didik dapat menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial yang disajikan dalam bentuk 

gambar 

3 L3 PG 
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMP Kurikulum : 2013 

Kelas :  VII Bentuk Soal : PG  

Mata Pelajaran :  IPS Nama Penyusun : Dr. Subkhan Rojuli, SE, M.Pd  

KOMPETENSI 

DASAR  

3.2 

Mengidentifikasi 

interaksi sosial 

dalam ruang dan 

pengaruhnya 

terhadap 

kehidupan sosial, 

ekonomi, dan 

budaya dalam 

nilai dan norma 

serta 

Buku Sumber : 

1. Awaludin, Y dan Tantoro, 

S. 2018. Modul PKB IPS 

SMP KK G. Jakarta : 

Kemendikbud 

2. Setiawan, dkk. 2016. IPS 

SMP/MTs Kelas VII. 

Jakarta : Kemendikbud 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

PAKET - A 

v   
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kelembagaan 

sosial budaya 

 
Nomor 

Soal 

1 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan gambar berikut dengan cermat! 

LINGKUP MATERI 

Landasan 

dinamika 

interaksi manusia 

dengan 

lingkungan alam, 

sosial, budaya, 

dan 

Ekonomi 

 

MATERI 

Interaksi Sosial 

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR SOAL 
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Peserta didik 

dapat 

menganalisis 

bentuk proses 

interaksi sosial 

yang disajikan 

dalam bentuk 

gambar 

 

Dari gambar di atas,  bentuk proses sosial yang benar? 
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A. 1) asosiasif, 2) asosiasif, 3) disosiasif, 4) disosiasif 

B. 1) disosiasif, 2) disosiasif, 3) asosiasif, 4) asosiasif 

C. 1) disosiasif, 2) asosiasif, 3) asosiasif, 4) disosiasif 

D. 1) asosiasif, 2) disosiasif, 3) disosiasif, 4) asosiasif 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMP Kurikulum : 2013 

Kelas :  VII Bentuk Soal : PG  

Mata Pelajaran :  IPS Nama Penyusun 
: Dr. Subkhan Rojuli, SE, 
M.Pd  

KOMPETENSI DASAR  

3.2 Mengidentifikasi 

interaksi sosial dalam ruang 

dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan sosial, ekonomi, 

dan budaya dalam nilai dan 

Buku Sumber : 

1. Awaludin, Y dan Tantoro, S. 

2018. Modul PKB IPS SMP 

KK G. Jakarta : 

Kemendikbud 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

PAKET - A 

v   
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norma serta kelembagaan 

sosial budaya 

2. Setiawan, dkk. 2016. IPS 

SMP/MTs Kelas VII. Jakarta : 

Kemendikbud 

 
Nomor 

Soal 

2 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Salman sangat mengidolakan kakaknya, yaitu Muhajir. Kakaknya adalah seorang 

penceramah yang sangat terkenal. Semenjak kecil, ia meniru hampir semua 

tindakan yang dilakukan oleh Muhajir. Ia selalu memperhatikan kakaknya yang 

berbicara dengan kesantuan dan kelembutan. Selain sebagai kakak, Muhajir 

adalah seorang dosen yang juga mengajar mata kuliah kepada Salman. Salman 

selalu termotivasi ingin seperti kakaknya sehingga ia selalui giat belajar. Setiap 

nasehat yang diberikan kakaknya, selalu Salman terima tanpa kritik. 

Cerita di atas menggambarkan berbagai factor yang mempengaruhi interaksi 

social Salman, antara lain : 

A. Imitasi, identifikasi, sugesti, empati 

B. Imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi 

C. Imitasi, sensasi, sugesti, motivasi 

D. Imitasi, sensasi, empati, motivasi 

 

LINGKUP MATERI 

Landasan dinamika interaksi 

manusia dengan lingkungan 

alam, sosial, budaya, dan 

Ekonomi 

 

MATERI 

Interaksi Sosial  

Kunci 
Jawaban 

B 

INDIKATOR SOAL 

Peserta didik dapat 

menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 
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interaksi sosial yang 

disajikan dalam bentuk cerita 

 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMP Kurikulum :  2013 

Kelas :  VII Bentuk Soal :  PG  

Mata Pelajaran :  IPS Nama Penyusun :  Dr. Subkhan Rojuli, SE, M.Pd  

KOMPETENSI DASAR  

3.2 Mengidentifikasi interaksi 

sosial dalam ruang dan 

pengaruhnya terhadap 

kehidupan sosial, ekonomi, 

dan budaya dalam nilai dan 

norma serta kelembagaan 

sosial budaya 

Buku Sumber : 

1. Awaludin, Y dan Tantoro, S. 

2018. Modul PKB IPS SMP 

KK G. Jakarta : 

Kemendikbud 

2. Setiawan, dkk. 2016. IPS 

SMP/MTs Kelas VII. Jakarta : 

Kemendikbud 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

 Nomor 
Soal 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

PAKET - A 

v   



6
2
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LINGKUP MATERI 3 
 

Berikut gambar mengenai interaksi sosial : 

 

Berdasarkan gambar di atas, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang benar? 

A. 1) imitasi, 2) identifikasi, 3) sugesti, 4) empati 

B. 1) motivasi, 2) identifikasi, 3) sugesti, 4) empati 

C. 1) imitasi, 2) motivasi, 3) sugesti, 4) sugesti 

D. 1) motivasi, 2) empati, 3) sugesti, 4) imitasi 

Landasan dinamika interaksi 

manusia dengan lingkungan 

alam, sosial, budaya, dan 

Ekonomi 

 

MATERI 

Interaksi Sosial 

 

Kunci 
Jawaban 

D 

INDIKATOR SOAL 

Peserta didik dapat 

menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi interaksi 

sosial yang disajikan dalam 

bentuk gambar. 
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.2. Mengidentifikasi 

interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, 

ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya 

dan 4.2 Menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan 

norma serta kelembagaan sosial budaya di kelas VII. Berdasarkan KD 

pengetahuan dapat diketahui bahwa tuntutan indikator hanya mencapai C2 

(L1). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

perlu dikembangkan pembelajaran yang mancapai level analisis (C4).   

Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan.  Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran di unit interaksi sosial menggunakan pendekatan scientific 

dengan model Discovery Learning, dan model Problem Based Learning dengan 

metode window shopping, presentasi dan diskusi dengan jumlah pertemuan 

yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Seperti telah diketahui, model 

pembelajaran ini merupakan model yang dapat membekalkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran 

juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan 

penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan 

yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh 

konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu.  

Adapun konten yang dikembangkan pada topik interaksi sosial terdiri atas: 1) 

Pengertian interaksi sosial; 2) Syarat terjadinya interaksi sosial; 3) Faktor-

faktor yang mempengaruhi interaksi sosial; 4) Bentuk proses sosial; dan 5) 

Ruang interaksi sosial. Topik ini merupakan konten yang kaya akan 

pengetahuan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong 
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serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, seperti 

bentuk interaksi yang mengarah asosiasif, antara lain : bargaining atau tawar 

menawar harga antara penjual dengan pembeli di pasar tradisional, toleransi 

keragaman agama di masyarakat perkotaan, perkawinan campuran 

(amalgamansi) antara keturunan Tionghoa yang menetap di Indonesia dengan 

anggota masyarakat tradisional Papua, kumpulan anak muda bergaya pank 

yang berpakaian modis dengan rambut yang dicat warna-warni sebagai akibat 

pengaruh asing. Bentuk interaksi sosial yang mengarah ke disosiasif, antara lain 

: pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan yang memperebutkan gelar 

juara, para pendukung salah satu Calon Presiden yang menghadang dan 

memprovokasi rombongan Calon Presiden lain yang akan berkampanye di 

suatu daerah, dan perceraian yang berujung konflik perebutan harta gonogini 

dan hak asuh anak. Selain itu, fenomena kontekstual lainnya dapat Saudara 

sajikan. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui penyajian 

berita yang terdapat di media informasi atau mendorong peserta didik menggali 

informasi kepada narasumber yang relevan. 

Berkaitan dengan penilaian, topik ini muncul dalam instrumen tes USBN selama 

tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level koginitif  

C1 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu meningkatkan kemampuan peserta 

didik menganalisis topik ini dengan aktivitas pembelajaran yang berorientasi 

HOTS. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan 

topik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara 

memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang 

mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui ketercapaian peningkatan kompetensi pembelajaran 

khususnya pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu mengisi lembar 

persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen ini, Saudara 

dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, 

isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.  

Lembar Persepsi Pemahaman Subunit 

No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar  

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran 
dapat mengembangkan HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan 
dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta 
didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar 
Kerja peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh dengan 
baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 
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10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan 
dengan tepat 

    

Jumlah   
 

  

Jumlah Total  
 

 
Keterangan 

1=tidak menguasai 

2 = cukup menguasai 

3 = menguasai 

4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 

Skor = Jumlah Total X 100 

     40 

 
Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang subunit ini dan 

mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai anda 

memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 

membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian 

berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum 

dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan 

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara 

dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 

membelajarkan subunit ini. 



 

 
  

 

  



 

 

 
 

 

 

 
 
  



 

 
 

 



 

 

Unit Pembelajaran 

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) 

MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) 

BERBASIS ZONASI 

 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 

 
 

Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap 

Kehidupan Sosial Budaya 
 

 

 

 

Penulis: 

Dr. Subkhan Rojuli, S.E, M.Pd 

 

Penyunting: 

Aris Riyadi, S.Pd, M.Pd 

 

 

Desainer Grafis dan Ilustrator: 

TIM Desain Grafis 

  
 

 

 

Copyright © 2019 

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 

Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa 

izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 



Unit Pembelajaran 

Pengaruh Interaksi Sosial  

Terhadap Kehidupan Sosial Budaya 

 
 71 

DAFTAR ISI 

Hal 

DAFTAR ISI _________________________________________________________ 71 

DAFTAR GAMBAR ___________________________________________________ 72 

DAFTAR TABEL _____________________________________________________ 72 

PENGANTAR _______________________________________________________ 73 

KOMPETENSI DASAR _______________________________________________ 75 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ______________________________ 75 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi _______________________________________ 76 

APLIKASI DI DUNIA NYATA ___________________________________________ 79 

SOAL-SOAL USBN __________________________________________________ 81 

A. Contoh Soal USBN Tahun 2016/2017 ____________________________________ 81 

B. Contoh Soal USBN Tahun 2017/2018 ____________________________________ 83 

C. Contoh Soal USBN Tahun 2018/2019 ____________________________________ 85 

BAHAN PEMBELAJARAN _____________________________________________ 89 

A. Aktivitas Pembelajaran ____________________________________________________ 89 

Aktivitas 1 _________________________________________________________________________ 90 

Aktivitas 2 _________________________________________________________________________ 93 

B. Lembar Kerja Peserta Didik _______________________________________________ 97 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 ____________________________________________________ 97 

Lembar Kerja Peserta Didik 2 ____________________________________________________ 99 

C. Bahan Bacaan _____________________________________________________________ 100 

Mobilitas Sosial ___________________________________________________________________ 101 

Pluralitas Masyarakat Indonesia ________________________________________________ 102 

Konflik dan Integrasi Sosial _____________________________________________________ 103 

Masalah Sosial ____________________________________________________________________ 106 

Perilaku Menyimpang____________________________________________________________ 107 

PENGEMBANGAN PENILAIAN _______________________________________ 111 

A. Pembahasan Soal-soal ____________________________________________________ 111 



 

 72 

B. Mengembangkan Soal HOTS _____________________________________________ 113 

KESIMPULAN ______________________________________________________ 121 

UMPAN BALIK _____________________________________________________ 123 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Hal 

Gambar 1 Bentrokan PKL Tanah Abang dengan Satpol PP ____________________ 80 

Gambar 2 PKL di Tanah Abang __________________________________________________ 80 

 

 

DAFTAR TABEL 

Hal 

Tabel 1 Target Kompetensi Dasar ................................................................................... 75 

Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi .................................................................. 78 

 

 

  



Unit Pembelajaran 

Pengaruh Interaksi Sosial  

Terhadap Kehidupan Sosial Budaya 

 
 73 

PENGANTAR 

Unit ini disusun sebagai bahan pengayaan dari materi-materi tentang 

pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya yang sudah ada 

pada Buku Siswa dan modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan serta 

mengacu kepada soal-soal USBN tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, bahan ini 

dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membekali siswa menghadapi USBN 

dengan tetap membelajarkan keterpaduan dalam IPS, khususnya pada kelas 

VIII sebagai pendamping Buku Guru dan Buku Siswa. 

Unit ini merupakan salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk 

memahami topik Interaksi Sosial. Melalui pembahasan materi yang terdapat 

pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan 

materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang 

telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar 

peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga 

mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Kehidupan 

Sosial Budaya di kehidupan sehari-hari, soal-soal tes USBN topik ini di tiga 

tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi 

alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang 

dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang 

dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur 

mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini 

dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi 

peserta didik mendeskripsikan Interaksi Sosial dan hubungannya dengan 
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masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, 

melakukan penerapan, sekaligus mendorong peserta didik mencapai 

kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Topik Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Kehidupan Sosial Budaya yang 

dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas topik mobilitas sosial, pluralitas 

masyarakat Indonesia, konflik dan integrasi sosial, masalah sosial, dan 

penyimpangan perilaku. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan  buah LKPD, 

yaitu 1) konsep pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya; 

2) analisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. LKPD 

yang dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah 

mengimplementasikannya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR  

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas 

VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target 

kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi 

oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat 

pada Tabel 1. : 

Tabel 1 Target Kompetensi Dasar 

NO KOMPETENSI 

DASAR 

TARGET KD KELAS 

KD PENGETAHUAN   

1 3.2 Menganalisis 

pengaruh 

interaksi sosial 

dalam ruang yang 

berbeda terhadap 

kehidupan sosial 

dan budaya serta 

pengembangan 

kehidupan 

kebangsaan 

- Menganalisis pengaruh interaksi 

sosial dalam ruang yang berbeda 

terhadap kehidupan sosial dan 

budaya 

- Menganalisis pengaruh interaksi 

sosial dalam ruang yang berbeda 

terhadap pengembangan 

kehidupan kebangsaan 

VIII 
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KD KETERAMPILAN   

2 4.2 Menyajikan 

hasil analisis 

tentang  

pengaruh 

interaksi sosial 

dalam ruang 

yang berbeda 

terhadap 

kehidupan sosial 

dan budaya serta 

pengembangan 

kehidupan 

kebangsaan. 

- Menyajikan hasil analisis tentang 

pengaruh interaksi sosial dalam 

ruang yang berbeda terhadap 

kehidupan sosial dan budaya 

- Menyajikan hasil analisis tentang 

pengaruh interaksi sosial dalam 

ruang yang berbeda terhadap 

pengembangan kehidupan 

kebangsaan 

VIII 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar. Indikator yang dikembangkan dalam unit ini 

hanya sampel yang didasarkan atas intensitas kemunculan soal-soal USBN tiga 

tahun terakhir. Oleh karena itu, guru diharapkan mengembangkan sendiri 

indikator berdasarkan kompetensi dasar. 
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Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori, 

yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Karena  

keterbatasan waktu, unit ini tidak mengembangkan semua indikator dari 

target kompetensi dasar. 

 

Berikut ini rincian beberapa indikator yang dikembangkan pada Kompetensi 

Dasar 3.2 dan 4.2 di kelas VIII dengan target kompetensi dasar menganalisis 

pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan 

sosial dan budaya : 
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Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kelas VIII 

IPK PENDUKUNG IPK KUNCI IPK PENGAYAAN IPK KETRAMPILAN 
3.2.1 Menjelaskan 

konsep pengaruh 
interaksi sosial 
terhadap 
kehidupan sosial 
budaya 

3.2.2 Menggambarkan 
pengaruh 
interaksi sosial 
terhadap 
kehidupan sosial 
budaya  

 

3.2.3 Menemukan 
pengaruh interaksi 
social terhadap 
mobilitas sosial 

3.2.4 Menelaah pengaruh 
interaksi sosial 
terhadap pluralitas 
masyarakat 
Indonesia 

3.2.5 Memecahkan 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
konflik sosial 

3.2.6 Menegaskan 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
integrasi sosial 

3.2.7 Memecahkan 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
masalah sosial 

3.2.8 Memecahkan 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
perilaku 
menyimpang 

 

3.2.9Memisahkan 
pengaruh 
interaksi sosial 
terhadap 
kehidupan sosial 
dengan 
kehidupan 
budaya  

4.2.1 Mengumpulkan 
informasi tentang 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
kehidupan sosial 
budaya 

4.2.2 Menyusun bahan 
paparan tentang 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
kehidupan sosial 
budaya 

4.2.3 Menyajikan hasil 
paparan tentang 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
kehidupan sosial 
budaya 

4.2.4 Membuat rencana 
tindak sebagai 
upaya keluar dari 
permasalahan 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
kehidupan sosial 
budaya 

4.2.5 Membuat alternatif 
solusi akibat 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
kehidupan sosial 
budaya 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Pasar merupakan ruang interaksi sosial dari berbagai kalangan yang 

mempunyai latar belakang agama, suku bangsa, kebudayaan, dan pekerjaan 

yang berbeda. Sebagai contoh pasar tanah abang yang didatangi orang dari 

berbagai suku di Indonesia bahkan dari luar negeri, baik untuk membeli 

berbagai barang maupun berdagang. Suku yang terkenal yang banyak 

berdagang di pasar tanah abang, antara lain : minang, sunda, madura, batak, 

jawa dan etnis Cina. Mereka juga mempunyai latar belakang agama yang 

berbeda pula; suku jawa, minang, madura dominan beragama Islam; suku 

batak banyak yang beragama kristen; dan etnis cina banyak berlatar belakang 

agama/keyakinan hindu, budha, dan konghucu. 

Perbedaan latar belakang sering menimbulkan kesalahpahaman dalam 

melakukan interaksi sosial yang berujung pada konflik sosial. Tapi di sisi lain 

interaksi sosial yang terjadi dapat menyebabkan integrasi sosial. Pihak-pihak 

yang mempunyai kepentingan dan latar belakang yang sama cenderung 

berinteraksi dengan membentuk  kelompok sendiri. Sehingga muncullah 

kelompok preman, asosiasi pedagang, kelompok jambret, tim pengamanan, 

dan lain-lain. Konflik yang timbul di pasar tanah abang, antara lain : perebutan 

lahan parkir, perebutan lahan usaha, persaingan dalam berdagang, dan lain-

lain. 

Individu, kelompok, ataupun masyarakat yang tidak bisa beradaptasi dengan 

dinamika sosial di pasar akan mendapatkan masalah. Pedagang yang kalah 

bersaing akan mengalami kerugian, dan bahkan sampai hutang tidak 

terbayarkan. Interaksi sosial di dalam kerumunan pasar yang padat dan 

berjejal memuncul tindak kriminalitas, seperti : penjambretan, pertengkaran 

karena kesalahpahaman, dan lain-lain. Individu yang tidak mendapatkan 

lahan usaha, akan memanfaatkan trotoar, tempat parkir, emperan toko untuk 
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berjualan. Hal ini merusak keindahan dan masalah lingkungan, seperti sampah 

yang berserakan. 

Jika cara-cara yang dilakukan dalam interaksi sosial untuk beradaptasi 

menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang 

berlaku maka akan timbul perilaku menyimpang atau pun penyimpangan 

sosial. Contoh : seorang wanita yang mengayuh becak untuk membawa barang 

dan mengantar pembeli, pelecehan seksual di keramaian pasar, berjualan di 

bahu jalan, dan lain-lain. 

Pasar merupakan saluran mobilitas sosial untuk menaikkan status seseorang. 

Jika ia tekun dan pintar membaca peluang, maka ia akan sukses menjadi 

pedagang besar. Dengan demikian, ia berhasil menaikkan status sosial 

ekonominya yang berarti mengalami mobilitas sosial vertikal naik, jika 

sebelumnya ia sebagai pedagang eceran. Tetapi jika sebelumnya ia seorang 

pedagang eceran sayuran, kemudian pindah menjadi pedagang eceran baju, 

maka ia mengalami mobilitas sosial horizontal. 

 

Gambar 1 Bentrokan PKL Tanah Abang dengan Satpol PP 

Sumber: www.google.com 

 

Gambar 2 PKL di Tanah Abang 

Sumber: www.gambar.com 
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SOAL-SOAL USBN 

Berikut ini contoh soal-soal USBN tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 

2018/2019 dengan topik Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Kehidupan 

Sosial Budaya pada Kompetensi Dasar 3.2. Menganalisis pengaruh interaksi 

sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta 

pengembangan kehidupan kebangsaan, di kelas Vlll (Permendikbud Nomor 

37, 2018).  Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih 

bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat 

menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada 

topik Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Kehidupan Sosial Budaya. 

A. Contoh Soal USBN Tahun 2016/2017 

1. Perhatikan tarian daerah Indonesia di bawah ini !.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar di atas merupakan contoh tari dari ... . 
A. Aceh 
B. Riau 
C. Sumatra Barat 
D. Sumatra Selatan 

Analisis Soal 

Kelas : VIII 

Jenis Soal : Paket Utama 

Level Kognitif : L1 
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Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.1 Menjelaskan konsep pengaruh interaksi 

sosial terhadap kehidupan sosial budaya 

Diketahui : Diberikan gambar tarian daerah 

Ditanyakan : Asal daerah dari tarian tersebut 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Pluralitas Masyarakat Indonesia 

 

2. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

 
 

Gambar di atas merupakan contoh dari ... . 
A. interaksi positif 
B. interaksi negatif 
C. penyimpangan positif 
D. penyimpangan negatif 

Analisis Soal 

Kelas : VIII 

Jenis Soal : Paket Susulan 

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.8 Memecahkan pengaruh interaksi sosial 

terhadap perilaku menyimpang 

Diketahui : Disajikan gambar tentang putri waria Indonesia 

Ditanyakan : Analisis gambar tersebut 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Perilaku Menyimpang 
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3. Perempuan separuh baya itu mengantar penumpangnya dengan terampil 

dan selamat. Pekerjaannya sebagi seorang gojek sudah dilakukannya tiga 

bulan terakhir karena alasan ekonomi. Pekerjaan itu seharusnya 

dilakukan oleh laki-laki. Tindakan yang dilakukan perempuan tersebut 

termasuk ... . 

A. penyimpangan yang bersifat negatif 

B. penyimpangan yang bersifat positif 

C. penyalahgunaan wewenang 

D. penyalahgunaan jabatan 

Analisis Soal 

Kelas : VIII 

Jenis Soal : Paket Cadangan 

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.8 Memecahkan pengaruh interaksi sosial 

terhadap perilaku menyimpang 

Diketahui : Diberikan ilustrasi perilaku 

Ditanyakan : Perilaku yang sesuai dengan ilustrasi tersebut 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Perilaku Menyimpang 

B. Contoh Soal USBN Tahun 2017/2018 

1. Siswo sering membolos dari sekolah dan terlibat dalam geng motor yang 

sering melanggar hukum karena kurang perhatian dari orangtua. Faktor 

yang memengaruhi perilaku menyimpang tersebut adalah .... 

A.  sanksi keluarga lemah bagi pelanggar norma  

B. lingkungan keluarga yang kurang mendukung 

C. pengaruh positif dari lingkungan keluarga  

D. lingkungan keluarga memberi kebebasan 
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Analisis Soal 

Kelas : VIII 

Jenis Soal : Paket A 

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.8 Memecahkan pengaruh interaksi sosial 

terhadap perilaku menyimpang 

Diketahui : Diberikan ilustrasi perilaku 

Ditanyakan : Faktor yang memengaruhi perilaku menyimpang 

tersebut 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Perilaku Menyimpang 

 

2. Program pemerintah tentang lingkungan hidup dan pembangunan 

berkelanjutan di bidang kesehatan adalah memberikan obat  H5N1(virus 

flu burung) secara cuma-cuma pada masyarakat. Untuk menanggulangi 

dan menekan tersebarnya penyakit flu burung dengan cara memeriksa 

hewan unggas peliharaan mereka agar tercipta lingkungan yang bersih dan 

sehat. Hal tersebut merupakan penyelesaian masalah sosial dalam… 

A. menyediakan modal usaha bagi para peternak 

B. meningkatkan kesadaran bagi masyarakat 

C. mempertegas adanya sanksi sosial bagi pelanggarnya 

D. meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendidikan 

Analisis Soal 

Kelas : VIII 

Jenis Soal : Paket B 

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.7 Memecahkan pengaruh interaksi sosial 

terhadap masalah sosial 
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Diketahui : Diberikan ilustrasi masalah sosial 

Ditanyakan : Analisis penyelesaian masalah sosial 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Masalah Sosial 

 

3. Kasus pemerasan, perampokan, pencurian, dan kejahatan lainnya sering 

terjadi di kota-kota  besar di Indonesia dan dunia. Faktor penyebab dari 

penyimpangan sosial tersebut adalah .... 

A. kesenjangan sosial masyarakat perkotaan 

B. kemudahan akses perilaku kejahatan di internet 

C. kurang kesadaran masyarakat terhadap sekitar 

D.    kurangnya kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan hidup 

Analisis Soal 

Kelas : VIII 

Jenis Soal : Paket C 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.1 Menjelaskan konsep pengaruh interaksi 

sosial terhadap kehidupan sosial budaya 

Diketahui : Diberikan contoh penyimpangan sosial/perilaku 

Ditanyakan : Identifikasi faktor penyebab dari penyimpangan 

sosial/perilaku 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Penyimpangan Sosial/Perilaku 

C. Contoh Soal USBN Tahun 2018/2019 

1. Salah satu bentuk keragaman  sebagai hasil dari akulturasi budaya adalah 

wayang. Wayang adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang perlu 

dilestarikan. Pertunjukan wayang saat ini mulai ditinggalkan oleh generasi 

muda, sehingga dikhawatirkan wayang tidak dikenal lagi di masyarakat 
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Indonesia. Upaya pelestarian warisan budaya yang sesuai informasi 

tersebut adalah .... 

 A. Mengajarkan wayang pada semua mata pelajaran 

 B. Membuat lembaga yang bertugas menjaga kelestarian wayang 

 C. Menggunakan wayang sebagai media pembelajaran di kelas 

 D. Membuat peraturan yang mewajibkan sekolah  mengajarkan wayang 

Analisis Soal 

Kelas : VIII 

Jenis Soal : Paket Utama 

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.4 Menelaah pengaruh interaksi sosial 

terhadap pluralitas masyarakat Indonesia 

Diketahui : Diberikan ilustrasi keragaman budaya, yaitu 

wayang 

Ditanyakan : Upaya pelestarian warisan budaya wayang 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Pluralitas Masyarakat Indonesia 

 

2. Pola tingkah laku seorang anak tidak bisa terlepas dari pola tingkah laku 

anak-anak lain di sekitarnya. Anak-anak lain yang menjadi teman 

sepergaulannya sering kali memengaruhi kepribadian seorang anak. 

Dengan alasan demi kesetiaan, seorang anak ikut- ikutan membolos 

sekolah. Pada kasus tersebut faktor panyebab penyimpangan sosial yang 

tepat adalah ...  

A. Kebutuhan kelompok 

B. Teman pergaulan 

C. Pemenuhan tujuan kelompok 

D. Disorganisasi keluarga 
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Analisis Soal 

Kelas : VIII 

Jenis Soal : Paket Utama 

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.8 Memecahkan pengaruh interaksi sosial 

terhadap perilaku menyimpang 

Diketahui : Diberikan ilustrasi perilaku 

Ditanyakan : Analisis faktor panyebab penyimpangan sosial 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Penyimpangan Perilaku/Sosial 

 

3. Perhatikan nama suku bangsa di indonesia ! 

(1).Minangkabau 

(2). Batak 

(3). Sunda 

 (4). Baduy 

Yang termasuk suku bangsa Indonesia berasal dari pulau Jawa adalah... 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 4 

D. 1 dan 4 
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Analisis Soal 

Kelas : VIII 

Jenis Soal : Paket Utama 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.1 Menjelaskan konsep pengaruh interaksi sosial 

terhadap kehidupan sosial budaya 

Diketahui : Disajikan nama suku bangsa di Indonesia 

Ditanyakan : Suku yang berasal dari suku bangsa 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Pluralitas Masyarakat Indonesia 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial 

budaya. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada 

peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar 

kegiatan peserta didik yang digunakan dan bahan bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Bahan pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik 

pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Materi yang 

dibelajarkan terdiri atas mobilitas sosial, pluralitas masyarakat Indonesia, 

konflik dan integrasi sosial, serta perilaku menyimpang. Adapun aktivitas 

pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang telah 

ditetapkan, dapat dicapai dengan beberapa kali pertemuan sesuai dengan 

karakteritik materi. Pembelajaran berbasis aktivitas menggunakan 

pendekatan, strategi, model atau teknik pembelajaran yang kontekstual sesuai 

dengan dunia nyata.  

Perintah: 

Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi yang ada di bahan 

bacaan, kerjakan aktivitas pembelajaran di bawah ini secara mandiri terlebih 

dahulu, kemudian berkelompok yang terdiri atas 4 – 5 orang.  

Pertama, bacalah petunjuk pengerjaan yang ada, kemudian diskusikan dengan 

kelompok Anda. Tuangkan atau tuliskan pekerjaan Anda di kertas plano, 
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presentasikan dengan menggunakan strategi two stay two stray (dua tinggal 

dan dua bertamu) atau window shopping. Perintah ini berlaku untuk kedua 

model. 

Aktivitas 1 

Pada aktivitas pembelajaran pertama ini menggunakan model Discovery 

Learning. Peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin 

diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian 

mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan 

mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. 

Tahap pembelajaran Kegiatan pembelajaran 

1. Stimulation 

(simullasi/Pemberian 

rangsangan)  

1) Disajikan  6 gambar, peserta didik diminta mengamati 

gambar di bawah ini : 

 

(1) Mobilitas sosial di pasar tanah abang 

 

(2) Keragaman di pasar tanah abang 

  

           (3) Konflik                          (4) Integrasi 
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          (5) masalah sosial di pasar tanah abang 

 

             (6) Perilaku menyimpang di pasar tanah abang 

2) Jika ingin lebih jelas lagi, baca kembali bahan bacaan 

yang telah disediakan sehingga informasi yang Anda 

dapatkan lengkap! 

2. Problem statement 

(pertanyaan/identifikasi 

masalah) 

1) Berdasarkan pengamatan, identifikasi fakta dan 

permasalahan secara mandiri, kemudian diskusikan 

secara berkelompok. 

2) Peserta didik merumuskan pertanyaan dan di arahkan 

oleh guru agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

seperti : 

a) Mengapa penting mempelajari pengaruh interaksi 

sosial terhadap kehidupan sosial budaya? 

b) Menurut pendapatmu apakah pengaruh interaksi 

sosial terhadap kehidupan sosial budaya? 

c) Bagaimana interaksi sosial mempengaruhi 

kehidupan sosial budaya? 

3. Data collection 

(pengumpulan data) 

1) Peserta didik dalam kelompoknya dengan bimbingan 

guru melakukan pencarian/ pengumpulan data 

dengan referensi buku-buku/sumber lain yang relevan 

dan dengan browshing internet agar dapat 
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menjelaskan konsep pengaruh interaksi sosial 

terhadap kehidupan sosial budaya dan memberikan 

gambaran pengaruh interaksi sosial terhadap 

kehidupan sosial budaya. 

2) Peserta didik mengumpulkan data hasil pengamatan 

gambar dan pencarian data melalui browshing internet 

atau buku/sumber lain yang relevan. 

4) Data processing 

(pengolahan Data) 

1) Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dan mengolah 

informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

pencarian data melalui browshing internet atau 

buku/sumber lain yang relevan dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada LK. 

2) Peserta didik menuangkan hasil diskusi kelompok 

kedalam LK dan menyusun bahan paparan untuk 

disajikan dalam presentasi. 

5) Verification 

(pembuktian) 

1) Peserta didik memverifikasi hasil pengamatan dan 

pengolahan informasi melalui diskusi kelompok serta 

mencocokkan hasil verifikasi dengan merujuk buku 

tertentu 

2) Peserta didik dengan difasilitasi guru menanggapi dan 

memcocokkan hasil paparan presentasi kelompok lain 

3) Peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas jawaban soal-soal LK yang telah dikerjakan 

oleh peserta didik. 

6) Generalization (menarik 

kesimpulan/generalisasi) 

1) Guru memberikan penguatan dan tanggapan mengenai 

jalannya diskusi. 

2) Peserta didik membuat resume dengan bimbingan 

guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
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Aktivitas 2 

Pada aktivitas pembelajaran kedua menggunakan model Problem based 

Learning. Melalui aktivitas ini, peserta didik diberikan masalah nyata yang 

kontekstual sehingga mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka 

mahir dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis serta membangun 

pengetahuan baru secara individual maupun kelompok sebagai bekal dalam 

menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.  

Tahap Aktivitas Pembelajaran 

Tahap ke-1 

Orientasi masalah 

1) Penayangan video tentang pengaruh interaksi sosial 

terhadap kehidupan sosial budaya, peserta didik 

mengamati video dan menjawab pertanyaan guru tentang 

jenis masalah yang ditayangkan dalam video, berikut :  

- Video 1 :  https://youtu.be/NiOzNxvQz0w 

- Video 2 : https://youtu.be/vhtADyBnf3k  

- Video 3 : https://youtu.be/cA0gX5KSbxE 

- Video 4 : https://youtu.be/2ZhSA9IWPkU 

2) Peserta didik menuliskan berbagai informasi yang 

dianggap penting terkait “pengaruh interaksi sosial 

terhadap kehidupan sosial budaya” 

3) Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang 

“pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial 

budaya” 

4) Peserta didik menganalisis masalah sosial yang muncul 

terkait “pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan 

sosial budaya” berdasarkan tayangan video yang telah 

diperoleh. 

Tahap ke-2 

Mengorganisasi 

masalah 

1) Peserta didik membagi kelompok sesuai perintah untuk 

mendiskusikan permasalahan sosial yang timbul terkait 

https://youtu.be/NiOzNxvQz0w
https://youtu.be/cA0gX5KSbxE
https://youtu.be/2ZhSA9IWPkU
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“pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial 

budaya” dari tayangan video  

2) Masing-masing peserta didik mengomunikasikan terkait 

pokok masalah yang telah diperoleh di langkah 

sebelumnya. 

3) Peserta didik mengungkapkan apa yang mereka ketahui 

tentang masalah sosial berdasarkan tayangan video, dan 

menanya apa yang ingin mereka ketahui dari masalah, 

serta ide apa yang bisa digunakan untuk memecahkan 

masalah dalam diskusi 

4) Peserta didik dalam kelompok menetapkan pokok-pokok 

masalah yang dianggap paling penting, kemudian 

dikemas dalam bentuk pertanyaan menjadi sebuah 

rumusan masalah. Sebelum dibuat pertanyaan, peserta 

didik meneliti pertanyaan yang diajukan melalui Lembar 

Kegiatan. 

5) Peserta didik dibantu guru merumuskan sejumlah 

pertanyaan yang mengacu pada tujuan pembelajaran 

sebagai berikut : 

- Permasalahan sosial apakah yang muncul akibat 

“pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial 

budaya”? 

- Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah sosial 

akibat “pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan 

sosial budaya”? 

- Seandainya kamu sebagai pejabat, upaya apa yang 

akan ditempuh dalam mengatasi masalah sosial yang 

muncul akibat “pengaruh interaksi sosial terhadap 

kehidupan sosial budaya”? 
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6) Peserta didik dibantu guru mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar dalam LK yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap ke-3 

Penyelidikan 

individual atau 

kelompok 

1) Peserta didik melakukan penyelidikan secara individu 

dengan bimbingan guru dengan mengumpulkan informasi 

atau data, kemudian berbagi informasi yang diperoleh 

dengan temannya dalam kelompok yang telah ditetapkan.  

2) Peserta didik melakukan penyelidikan melalui diskusi 

kelompok dengan mengasosiasi, mengidentifikasi dan 

menganalisis solusi secara kolaboratif dan kooperatif 

serta mengomunikasikan hasil diskusi secara efektif 

dalam kelompok.  

3) Semua solusi yang didapat kemudian ditulis oleh masing-

masing anggota dan selanjutnya ditampung oleh seorang 

peserta didik yang ditunjuk dalam kelompok.   

4) Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LK yang 

disediakan 

Tahap ke-4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

1) Peserta didik dalam kelompok bersama guru 

menentukan solusi masalah yang paling tepat dari 

berbagai dari solusi yang peserta didik temukan, 

kemudian membuat rencana tindak lanjut sebagai upaya 

keluar dari permasalahan pengaruh interaksi sosial 

terhadap kehidupan sosial budaya.  

2) Peserta didik dengan bimbingan guru melalui diskusi 

kelompok mengolah data hasil penyelesaian masalah 

dapat dalam bentuk tulisan, diagram, atau gambar yang 

disajikan dalam bentuk laporan yang disertai dengan 

media presentasi dalam kertas plano/manila 

3) Peserta didik secara berkelompok menempel kertas 

plano/manila di dinding-dinding kelas.  
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4) Peserta didik menyajikan hasil kerja kelompok melalui 

presentasi atau window shopping untuk bertukar pikiran 

mengenai pemecahan masalah sosial 

Tahap ke-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

1) Diskusi kelas dengan dimoderatori dan difasilitatori oleh 

guru membuat alternatif solusi akibat pengaruh interaksi 

sosial budaya dengan memisahkan antara  pengaruh 

interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dengan 

pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan budaya. 

2) Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan. 

3) Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan 

secara bersama berdasarkan hasil solusi 

permasalahan yang telah disepakati dan berdasarkan 

hasil berbagi pengetahuan dengan kelompok lainnya. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

Nama Kelompok : ......................... 

Anggota  : ......................... ........................... ....................... 

     ..........................  ...........................  ........................ 

Tujuan  : Memahami konsep pengaruh interaksi sosial terhadap 

kehidupan sosial budaya dengan baik 

 Petunjuk Kerja : 

a. Amati tayangan gambar pembelajaran yang diberikan dan gunakan 

rujukan/referensi tertentu! 

b. Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang! 

c. Kerjakan dengan kerja sama, penuh percaya diri dan rasa tanggung 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

d. Diskusikan dan laporkan hasil diskusimu secara tertulis pada kertas 

plano! 

e. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok Anda di depan kelas dengan 

kegiatan window shopping!. 

f. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan kesimpulan! 

Pertanyaan lembar kerja: 

1. Berdasarkan tayangan gambar di atas, berikan gambaran tentang 

pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya? 

No Pengaruh interaksi sosial terhadap 

kehidupan sosial budaya 

Gambaran pengaruh interaksi sosial 

terhadap kehidupan sosial budaya 

1 Mobilitas sosial  

2 Keragaman masyarakat  

3 Konflik sosial  

4 Integrasi Sosial  

5 Masalah sosial  

6 Perilaku menyimpang  
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2. Berikan penjelasan  Anda  mengenai konsep materi di bawah ini yang 

berkaitan dengan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial 

budaya! Sertakan rujukan yang menjadi sumber penjelasan materi! 

 

No 

Pengaruh 

interaksi sosial 

terhadap 

kehidupan 

sosial budaya 

Konsep Penjelasan Rujukan 

1 Mobilitas sosial a. Pengertian mobilitas 

sosial 

b. Jenis mobilitas sosial 

c. Saluran mobilitas sosial 

d. Faktor yang 

mempengaruhi 

mobilitas sosial 

  

2 Keragaman 

masyarakat 

a. Agama 

b. Suku bangsa 

c. Kebudayaan 

d. Pekerjaan  

  

3 Konflik sosial a. Pengertian konflik 

sosial 

b. Bentuk-bentuk konflik 

sosial 

c. Penyebab konflik 

sosial 

d. Akibat konflik sosial 

  

4 Integrasi Sosial a. Pengertian integrasi 

sosial 

  



Unit Pembelajaran 

Pengaruh Interaksi Sosial  

Terhadap Kehidupan Sosial Budaya 

 
 99 

b. Bentuk integrasi sosial 

c. Faktor pendorong 

integrasi sosial 

5 Masalah sosial a. Pengertian masalah 

sosial 

b. Jenis masalah sosial 

c. Faktor penyebab 

masalah sosial 

  

6 Perilaku 

menyimpang 

a. Pengertian perilaku 

menyimpang 

b. Ciri-ciri perilaku 

menyimpang 

c. Jenis perilaku 

menyimpang 

d. Penyebab perilaku 

menyimpang 

  

 

Lembar Kerja Peserta Didik 2 

Nama Kelompok : ......................... 

Anggota  : ......................... ........................... ....................... 

     ..........................  ...........................  ........................ 

Tujuan  : Menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap 

kehidupan sosial budaya dengan tepat 

 Petunjuk Kerja : 

1. Simak pertanyaan yang ada, kemudian diskusikan secara kelompok 

terdiri dari 4-5 orang! 

2. Kerjakan dengan jujur, sportif dan menjunjung tinggi nilai saling 

menghargai!  

3. Gunakan format berikut untuk data awal menyusun laporan! 
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4. Tulis hasil kerja kelompok pada kertas plano dan presentasikan di 

depan kelas dengan window shopping! 

 

Pertanyaan lembar kerja : 

Berdasarkan tayangan video : 

1. Analisis masalah social budaya yang muncul akibat pengaruh negatif 

interaksi social dengan memisahkan pengaruh interaksi social terhadap 

kehidupan social dan kehidupan budaya! 

2. Solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut? 

3. Nilai PPK apa saja yang diperlukan untuk mengatasi masalah social 

budaya tersebut? 

4. Seandainya kamu adalah salah satu dari pengambil kebijakan di daerah 

tersebut, rencana tindak apakah yang dapat segera diambil? Jelaskan 

secara rinci pada kolom terakhir! 

 

Pengaruh 
Interaksi Sosial 
Terhadap 
Kehidupan 
Sosial Budaya 

Masalah 
yang 

Muncul 

Solusi dan 
Deskripsinya 

PPK/Nilai-nilai 
yang 

diperlukan 

Rencana 
Tindakan 

Anda 

Pengaruh 
Interaksi Sosial 
Terhadap 
Kehidupan Sosial  

    

Pengaruh 
Interaksi Sosial 
Terhadap 
Kehidupan 
Budaya 

    

C. Bahan Bacaan 

Interaksi sosial berpengaruh positif dan negatif. Apabila interaksi sosial 

tersebut menguntungkan pihak yang berkepentingan maka berpengaruh 
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positif, sebaliknya interaksi sosial berpengaruh negatif apabila interaksi sosial 

yang terjadi mengarah kepada pertentangan yang menimbulkan masalah yang 

tidak terselesaikan. Oleh karena itu, penting mempelajari pengaruh interaksi 

sosial terhadap kehidupan sosial budaya agar kita cepat mengatasi masalah 

yang ditimbulkannya. Bentuk-bentuk pengaruh interaksi sosial terhadap 

kehidupan sosial budaya, antara lain : mobilitas sosial, pluralitas masyarakat, 

konflik sosial, integrasi sosial, masalah sosial, dan perilaku menyimpang.  

Mobilitas Sosial 

Mobilitas sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial 

yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial 

(Soekanto, 2006 : 219). Menurut Setiadi dan Kolip (2011 : 503) mobilitas 

sosial adalah bentuk perpindahan status dan peranan seseorang atau 

sekelompok orang dari kelas sosial yang lebih rendah ke kelas sosial yang lebih 

tinggi, atau dari kelas sosial yang tinggi ke kelas sosial yang lebih rendah 

(vertical) atau perpindahan kelas sosial dengan derajat yang searah atau 

horizontal.  

Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam 

kelompok itu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya atau 

tergantung sifat hubungan interaksi sosialnya. Berdasarkan pengertian di atas, 

tipe-tipe mobilitas sosial yang prinsipil dapat dibagi dua macam, yaitu 

mobilitas social horizontal dan vertical. Sesuai dengan arahnya maka terdapat, 

maka terdapat dua jenis mobilitas yang vertical yaitu yang naik (social 

climbing) dan yang turun (social sinking). Jadi interaksi sosial mempengaruhi 

jenis mobilitasnya, yaitu vertical naik atau turun atau horizontal. Untuk 

melakukan mobilitas sosial diperlukan saluran. Saluran-saluran mobilitas 

yang terpenting adalah angkatan bersenjata, Lembaga-lembaga keagamaan, 

sekolah, organisasi politik, ekonomi dan keahlian dalam pelaksanaan 

mobilitas sosial vertical dalam masyarakat. 
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Keadaan ekonomi seseorang yang sulit mendorong ia berinteraksi dengan 

individu atau kelompok lain untuk memecahkan kesulitan hidupnya. Berbagai 

saluran mobilitas sosial ia pakai untuk membantu perpindahan status 

sosialnya. Ia memilih saluran pendidikan untuk berinteraksi dan setelah 

memperoleh ijazah mendaftar sebagai ASN. Ia berasal dari keluarga petani, 

kemudian diterima sebagai ASN berarti ia mengalami mobilitas sosial vertical 

naik. Organisasi politik merupakan saluran untuk berinteraksi yang dapat 

menaikkan status seseorang dengan cepat. Jika ia mempunyai hubungan 

dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat, ia akan dipilih sebagai 

pemimpin. Selain alasan keadaan ekonomi dan situasi politik seseorang 

terdorong melakukan interaksi sosial untuk menaikkan statusnya; juga 

didorong oleh status sosial, motif keagamaan, faktor demografi dan keinginan 

untuk melihat daerah lain. 

Pluralitas Masyarakat Indonesia 

Pluralitas masyarakat adalah keberagaman atau keragaman masyarakat yang 

terdiri dari keragaman agama, suku bangsa, kebudayaan, dan pekerjaan.  

1)  Keragaman agama  

Interaksi sosial dengan daerah atau negara lain mempengaruhi keyakinan 

yang dianut suatu bangsa. Agama Hindu dan Budha merupakan agama 

yang paling tua di anut oleh bangsa Indonesia. Setelah masuk bangsa Arab 

dan Eropa, kemudian muncul agama baru yang dianut bangsa Indonesia, 

yaitu Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. 

2) Keragaman suku bangsa  

suku bangsa dibedakan berdasarkan Bahasa dan adat istiadat yang 

tercermin pada pola dan gaya hidup, yang apabila dirinci meliputi : 

perbedaan Bahasa, tata susunan kekerabatan, adat istiadat dan mata 

pencaharian (Budiwati, 2005 : 71). Adanya interaksi social suatu suku 

dengan suku lain menyebabkan pola dan gaya hidup, bahkan perpecahan 
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antara suku itu sendiri, sebagi contoh : suku baduy terbagi menjadi dua 

suku baduy dalam dan suku baduy luar. 

3) Kebudayaan  

Pengaruh kebudayaan masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan-

kerajaan tradional sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi sosial antara 

bangsa pribumi dengan bangsa lain melalui kegiatan perdagangan. Contoh 

pengaruh bangsa India adalah ngaben, kesenian tari, dll. Demikian pula, di 

zaman modern sekarang muncul budaya baru, seperti berpakaian ala pank, 

gaya hidup, dll. Walaupun ada pengaruh modernisasi, budaya asli 

Indonesia harus dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Upaya pelestarian 

budaya itu melalui pewarisan budaya. Pewarisan budaya (transmission of 

cultur) yaitu proses mewariskan budaya (unsur-unsur budaya dari satu 

generasi ke generasi manusia atau masyarakat berikutnya melalui proses 

pembudayaan  atau proses belajar budaya (Awaludin dan Tantoro, 2018 : 

165) 

4) Pekerjaan 

Meluasnya interaksi sosial menuntut penambahan tuntutan dan jenis 

pekerjaan. Kemajuan teknologi informasi menjadikan setiap individu 

dapat berinteraksi melewati batas-batas negara melalui jaringan 

elektronik. Hal ini menuntut keahlian dan pengetahuan serta menambah 

jenis pekerjaan, seperti : operator jasa online, teknisi jaringan, dll.  

 

Konflik dan Integrasi Sosial 

 Secara sederhana konflik dapat diartikan sebagai perselisihan atau 

persengketaan antara dua orang atau lebih kekuatan baik secara individu atau 

kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling 

menjatuhkan atau menyingkirkan atau mengalahkan atau menyisihkan 

(Setiadi dan Kolip, 2011 : 348). Proses integrasi berarti proses penyesuaian 

diantara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada di alam kehidupan sosial 
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sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi 

masyarakat (Budiwati, 2005 : 73).  

Soerjono Soekanto dalam Taupan (2014 : 159-160) membagi konflik sosial 

menjadi lima bentuk khusus, yaitu sebagai berikut : 

1) Konflik antar individu 

Merupakan konflik yang melibatkan interaksi sosial antara dua orang lebih 

yang mempunyai perbedaan untuk menentukan dan memilih isu, tindakan 

atau tujuan yang ketiga-tiganya sama-sama penting artinya. 

2) Konflik antar kelas sosial 

Gangguan keseimbangan berkaitan dengan kepentingan invidu atau 

kelompok sehubungan dengan adanya kelompok baru dalam suatu 

interaksi sosial. Contohnya : konflik antara majikan dengan pembantu. 

3) Konflik rasial 

konflik ini timbul dalam interaksi sosial karena perbedaan-perbedaan ras. 

Konflik seperti ini biasanya terjadi karena adanya kelompok ras yang 

menjadi mayoritas. Sebagai contoh konflik antara ras kulit putih dengan 

ras kulit hitam di AS. 

4) Konflik politik 

konflik ini terjadi karena dalam berinteraksi terjadi perbedaan 

kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Contohnya 

konflik antara partai politik di Indonesia. 

5) Konflik internasional 

Konflik ini terjadi dalam hubungan antar negara yang masing-masing 

mempunyai perbedaan kepentingan sehingga berpengaruh kepada 

kedaulatan negara. Contohnya, konflik antara Israel dengan Palestina 

dalam memperebutkan wilayah. 

Jika interaksi sosial yang terjadi mematuhi tata aturan, maka tercipta pola-

pola harmoni sosial. Pola-pola harmoni sosial mengarah pada kerjasama antar 

anggota masyarakat. Selanjutnya harmoni sosial ini akan menghasilkan 
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integrasi sosial, yaitu pola sosial dimana para anggota masyarakatnya dalam 

keadaan bersatu padu menjalin kerjasama (Setiadi dan Kolip : 2011 : 78). 

Berikut integrasi sosial yang terjadi : 

1) Kerjasama 

Pada dasarnya orang melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Ia melakukan kerjasama dengan orang lain sebagai 

cara mencapai kepentingan Bersama. 

2) Akomodasi 

Dalam berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat, adakalanya 

menemui pertentangan. Pertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan 

tanpa merugikan orang lain, tetapi diambil solusi terbaik. Akomodasi 

merupakan cara menyelesaikan masalah tanpa menghancurkan pihak 

lawan. 

3) Asimilasi 

Interaksi sosial yang intensif antara individu atau kelompok yang 

mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda akan membentuk 

kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Jika kebudayaan asli 

berubah sifat dan bentuk maka terjadi asimilasi kebudayaan. 

4) Akulturasi 

Akulturasi terjadi apabila individu atau kelompok sosial tertentu 

berinteraksi dengan individu atau kelompok asing, yang kemudian 

kebudayaan asing tersebut melebur ke dalam kebudayaan asli, tanpa 

menghilangkan kepribadian kedua unsur kebudayaan tersebut. Hal ini 

akan memperkaya khasanah budaya nasional.  
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Masalah Sosial 

Masalah sosial merupakan gejala-gejala yang mengganggu kelanggengan-

kelanggengan integritas hubungan sosial di dalam masyarakat (Setiadi dan 

Kolip, 2011 : 926). Masalah social adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur 

kebudayaan dalam masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok 

sosial (Ekowati dan Tantoro, 2007 : 17). Masalah sosial yang sering muncul 

dalam interaksi sosial, antara lain : 

1) kemiskinan 

2) kejahatan/kriminalitas 

3) disorganisasi keluarga (perpecahan keluarga) 

4) masalah generasi muda  

5) peperangan 

6) pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat (pelacuran, alkoholisme, 

homoseksualitas) 

7) masalah kependudukan 

8) masalah lingkungan hidup 

9) masalah birokrasi 

Masalah sosial di atas merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu 

dengan kelompok, atau antar kelompok. Interaksi sosial tersebut berkisar 

pada ukuran nilai adat istiadat, tradisi dan ideologi, yang ditandai dengan 

suatu proses sosial yang disosiasif. Masalah sosial di atas timbul karena adanya 

ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang 

membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya 

keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga 

menyebabkan kepincangan ikatan sosial dan kegoyahan dalam kehidupan 

kelompok. Secara garis besar, masalah sosial yang timbul bersumber pada 

faktor-faktor ekonomis, biologis, psikologis dan kebudayaan. 
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Perilaku Menyimpang 

Walaupun sudah ada tatanan nilai dan norma yang mengatur kehidupan 

perilaku bagi setiap orang, tetapi perilaku menyimpang itu tetap ada dari 

jaman nabi Adam sampai dengan sekarang. Permasalahan itu timbul karena 

cara manusia berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang tidak tepat 

untuk mencapai tujuan. Semua orang mempunyai tujuan dan kehendak untuk 

mencapai kepuasan diri. Jika dalam memenuhi tujuannya manusia 

berinteraksi dengan manusia lain dengan cara-cara yang baik, maka terjadi 

keharmonisan hubungan dalam kehidupan sosial. Tetapi, jika dalam mencapai 

tujuan itu dilakukan tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang ada di 

masyarakat, tindakan tersebut merusak kehidupan sosial dan tindakan 

teresebut dinamakan perilaku menyimpang.  

Perilaku menyimpang adalah semua perilaku manusia yang dilakukan baik 

secara individual maupun kelompok tidak sesuai dengan nilai dan norma yang 

berlaku di dalam kelompok tersebut (Setiadi dan Kolip, 2011 : 188). Suntari 

(2005 : 11) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku dari 

warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata 

peraturan, dan norma social yang berlaku di masyarakat atau kelompok sosial 

tertentu. 
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Paul Horton dalam Setiadi dan Kolip (2011 : 194-196) mengemukakan ada 

enam ciri-ciri perilaku meyimpang di antaranya : 

1) Penyimpangan harus dapat didefinisikan, yaitu perilaku tersebut memang 

benar-benar telah dicap sebagai penyimpangan karena merugikan banyak 

orang atau membikin keresahan masyarakat, walaupun kenyataannya 

tidak semua perilaku menyimpang merugikan orang lain. Contoh : seorang 

laki-laki yang mengenakan atribut dan asesoris wanita. 

2) Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak, artinya tidak semua 

perilaku menyimpang dianggap negatif, tetapi adakalanya perilaku 

menyimpang itu justru mendapat pujian. Contoh : seorang tentara yang 

membelot, dianggap pahlawan oleh musuhnya. 

3) Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, artinya tidak ada satu 

pun manusia yang sepenuhnya berperilaku selurus-lurusnya sesuai 

dengan nilai dan norma sosial atau sepenuhnya berperilaku menyimpang. 

4) Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, artinya suatu 

tindakan yang senyatanya jika dilihat dari budaya yang berlaku di dalam 

struktur masyarakat tersebut dianggap conform, namun oleh peraturan 

hukum positif dianggap penyimpangan. Contoh : adat masyarakat Jawa di 

hari-hari tertentu memiliki kebiasaan membuang bunga atau sesaji di di 

perempatan jalan umum. 
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5) Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, maksudnya 

adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi 

keinginannya tanpa harus menentang nilai dan norma tetapi sebenarnya 

perbuatan itu menentang nilai dan noram. Contoh : kebiasan di birokrasi 

menerima suap, mengklaim sebagai hibah. 

6) Penyimpangan sosial bersifat adaptif (penyesuaian), artinya tindakan ini 

tidak menimbulkan ancaman disintegrasi sosial, tetapi justru diperlukan 

untuk memelihara integritas sosial. Contoh : gerakan sosial politik pro 

demokrasi yang menentang keberadaan pemerintah yang otoriter. 
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Beberapa perilaku menyimpang yang di tolak oleh masyarakat pada 

umumnya adalah : 

1) Penyimpangan seksual 

2) Hubungan seksual di luar nikah 

3) Penyalahgunaan narkotika 

4) Perkelahian antar pelajar 

5) Pembunuhan 

6) Minum-minuman keras 

 
Sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang (Setiadi dan Kolip, 2011 : 215-

227) adalah : 

1) Sikap mental yang tidak sehat 

2) Ketidakharmonisan dalam keluarga 

3) Pelampiasan rasa kecewa 

4) Dorongan kebutuhan ekonomi 

5) Pengaruh lingkungan dan media massa 

6) Keinginan untuk dipuji 

7) Proses belajar yang menyimpang 

8) Ketidaksanggupan menyerap norma 

9) Proses sosialisasi nilai-nilai subkultur menyimpang 

10) Kegagalan dalam proses sosialisasi 

11) Adanya ikatan sosial yang berlainan.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Pembahasan Contoh Soal USBN Tahun 2016/2017 

1. Jawaban C. Sumatra Barat, gambar tersebut merupakan tari piring yang 

gerakannya  diambil dari langkah-langkah dalam silat Minangkabau. 

Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatra Barat dan secara 

umum menjadi simbol masyarakat Minangkabau. 

2. Jawaban D penyimpangan negatif, karena waria adalah individu berciri 

fisik kelamin pria. Jika ia menampilkan diri sebagai seorang perempuan 

dengan berpakaian  perempuan, maka dipandang sebagai bentuk 

penyimpangan perilaku yang negatif.  

3. Jawaban B penyimpangan yang bersifat positif. Tindakan yang dilakukan 

perempuan tersebut merupakan bentuk penyimpangan perilaku, karena 

lazimnya seorang gojeg adalah laki-laki. Perilaku menyimpang adalah 

perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat. Berdasarkan sifatnya perilaku menyimpang tidak hanya 

bersifat negatif, namun ada juga yang bersifat positif. Perilaku 

menyimpang positif adalah perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan 

norma yang berlaku pada masyarakat namun berdampak positif karena 

mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Tindakan 

perempuan tersebut termasuk penyimpangan yang bersifat positif, 

karena ada unsur memperkaya atau alasan ekonomi untuk mendapatkan 

penghasilan. 
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Pembahasan Contoh Soal USBN Tahun 2017/2018 

1. Jawaban B lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Salah satu 

penyebab perilaku menyimpang adalah kondisi keluarga. Kurang 

perhatian dari orangtua menyebabkan proses sosialisasi dan 

pembentukan kepribadian mengalami hambatan dalam mentransfer 

nilai-nilai. Siswo mengalami proses belajar yang menyimpang, yaitu bolos 

sekolah dan terlibat dalam geng motor. 

2. Jawaban B meningkatkan kesadaran bagi masyarakat. Masyarakat yang 

mempunyai peliharaan hewan unggas harus melakukan kebiasaan 

pemeriksaan. Kebiasaan memeriksa hewan unggas agar tercipta 

lingkungan yang bersih dan sehat itu tumbuh dari kesadaran. 

Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat merupakan bentuk 

penyelesaian masalah sosial. 

3. Jawaban D kurangnya kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan hidup. Kasus 

pemerasan, perampokan dan pencurian merupakan perbuatan yang 

merugikan banyak orang atau membikin keresahan masyarakat. 

Perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi menentang 

nilai dan norma sehingga termasuk penyimpangan sosial. 

Pembahasan Contoh Soal USBN Tahun 2018/2019 

1. Jawaban C Menggunakan wayang sebagai media pembelajaran di kelas. 

Upaya pelestarian warisan budaya dengan penggunaan wayang di kelas 

merupakan cara pewarisan budaya secara langsung. Cara tersebut melalui 

proses sosialisasi (belajar atau mempelajari budaya). Pewarisan budaya 

(transmission of cultur) yaitu proses mewariskan budaya (unsur-unsur 

budaya dari satu generasi ke generasi manusia atau masyarakat 

berikutnya melalui proses pembudayaan (proses belajar budaya). 

Membuat lembaga dan peraturan bukan merupakan proses pembudayaan. 

Sedangkan mengajarkan wayang pada semua pelajaran kurang tepat, 

karena setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda. 
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2. Jawaban B teman pergaulan. Membolos sekolah merupakan perbuatan 

yang menyimpang karena melanggar peraturan sekolah. Salah satu 

penyebab penyimpangan sosial adalah adanya ikatan ikatan sosial yang 

berlainan. Anak tersebut terikat kesetian dengan teman pergaulannya. 

Perbuatan tersebut oleh teman pergaulannya dianggap conform, namun 

oleh sekolah dianggap menyimpang.  

3. Jawaban C 3 dan 4, yaitu suku Sunda dan Baduy. Sunda adalah kelompok 

etnis yang berasal dari bagian barat pulau Jawa. Kebanyakan dari mereka 

hidup di Jawa Barat. Sedangkan suku Baduy tinggal di wilayah kabupaten 

Lebak, Banten. Suku Minangkabau atau disingkat Minang, secara geografis 

meliputi daratan Sumatra Barat, separuh daratan Riau, bagian utara 

Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatra Utara, dan barat daya 

Aceh. Suku Batak terdapat di wilayah Sumatra Utara. Suku bangsa yang 

dikategorikan sebagai Batak adalah Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, 

Angkola, dan Mandailing. 

B. Mengembangkan Soal HOTS 

Teknik pengembangan soal HOTS untuk USBN mengacu pada pedoman yang 

dikeluarkan oleh Puspendik. Penekanan HOTS pada  transfer dari satu konteks 

ke konteks lain; memproses dan menerapkan informasi; melihat hubungan 

antar informasi yang berbeda; menggunakan informasi untuk menyelesaikan 

masalah, mengukir gagasan dan informasi secara kritis dengan meminimalkan 

aspek ingatan atau pengetahuan. HOTS (High Other Thingking Skills) adalah 

kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall), menyatakan 

kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite), tetapi 

melibatkan kemampuan menalar (seperti mencari arti dari 

konteks/stimulus). Jadi ciri-ciri soal HOTS adalah ada stimulus baik berupa 

gambar, cerita, uraian kasus, tabel atau grafik. 
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) 

Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Alokasi Waktu : 10 menit 
Jumlah Soal  : 3 
Tahun Pelajaran :  2018/2019  

 

NO 
Kompetensi yang 

Diuji 
Lingkup Materi Materi Indikator Soal No 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

 

1 

Menganalisis 

pengaruh interaksi 

sosial terhadap 

kehidupan sosial 

budaya 

Dinamika interaksi 

manusia dengan 

lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

Pengaruh 

interaksi sosial 

terhadap 

penyimpangan 

perilaku 

Peserta didik dapat 

menganalisis pengaruh 

interaksi sosial terhadap 

penyimpangan perilaku 

yang  disajikan dalam 

bentuk kasus 

1 L3 PG 

2 

 

Menganalisis 

pengaruh interaksi 

sosial terhadap 

Dinamika interaksi 

manusia dengan 

lingkungan alam, 

Pengaruh 

interaksi sosial 

Peserta didik dapat 

menganalisis mobilitas 

sosial akibat pengaruh 

2 L3 PG 
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NO 
Kompetensi yang 

Diuji 
Lingkup Materi Materi Indikator Soal No 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

kehidupan sosial 

budaya 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

terhadap 

mobilitas sosial 

interaksi sosial yang  

disajikan dalam bentuk 

kasus 

3 

 

Menganalisis 

pengaruh interaksi 

sosial terhadap 

kehidupan sosial 

budaya 

Dinamika interaksi 

manusia dengan 

lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

Pengaruh 

interaksi sosial 

terhadap 

pluralitas 

masyarakat 

Indonesia 

Peserta didik dapat 

menganalisis pengaruh 

interaksi sosial terhadap 

kehidupan budaya yang  

disajikan dalam bentuk 

kasus 

3 L3 PG 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMP Kurikulum : 2013 

Kelas :  VIII Bentuk Soal : Pilihan Ganda   

Mata Pelajaran :  IPS Nama Penyusun :  Dr. Subkhan Rojuli, SE, M.Pd  

PAKET - A 
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KOMPETENSI DASAR  

3.2 Menganalisis pengaruh 

interaksi sosial dalam ruang 

yang berbeda terhadap 

kehidupan sosial dan budaya 

serta pengembangan 

kehidupan kebangsaan 

Buku Sumber : 

1. Awaludin, Y dan Tantoro, S. 

2018. Modul PKB IPS SMP KK 

G. Jakarta : Kemendikbud 

2. Setiawan, dkk. 2017. IPS 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta : 

Kemendikbud 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

 
Nomor 

Soal 

1 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Seorang remaja ikut dalam salah satu grup media sosial. Ia mengikuti judi online 

dalam grup tersebut. Ia menyerap nilai-nilai dalam grup tersebut yang akhirnya 

menjadi gemar berjudi. Ternyata interaksi sosial tersebut memberikan arti pada 

pribadi si remaja yang kemudian ada umpan balik. 

Terkait kasus di atas, konsep interaksi sosial yang tepat adalah… 

A. Pengaruh interaksi sosial terhadap budaya 

B. Pengaruh interaksi sosial terhadap perilaku 

C. Pengaruh interaksi sosial terhadap gerak sosial 

D. Pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi sosial 

 

LINGKUP MATERI 

Dinamika interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 
 

MATERI 

Pengaruh Interaksi Sosial 

Terhadap Kehidupan Sosial 

Budaya 

 

Kunci 
Jawaban 

B 

INDIKATOR SOAL 

v   
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Peserta didik dapat 

menganalisis pengaruh 

interaksi sosial terhadap 

penyimpangan perilaku yang  

disajikan dalam bentuk kasus 

 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 
Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMP Kurikulum : 2013 

Kelas :  VIII Bentuk Soal : Pilihan Ganda   

Mata Pelajaran :  IPS Nama Penyusun :  Dr. Subkhan Rojuli, SE, M.Pd  

KOMPETENSI DASAR  

3.2 Menganalisis pengaruh 

interaksi sosial dalam ruang 

yang berbeda terhadap 

kehidupan sosial dan budaya 

Buku Sumber : 

1. Awaludin, Y dan Tantoro, S. 

2018. Modul PKB IPS SMP KK 

G. Jakarta : Kemendikbud 

Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

PAKET - A 

v   



1
1

8
 

 
 

   

serta pengembangan 

kehidupan kebangsaan 

2. Setiawan, dkk. 2017. IPS 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta : 

Kemendikbud 

 
Nomor 

Soal 

2 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Tarjo adalah seorang pekerja bangunan. Pergi pagi dan pulang sore setiap hari. 

Keadaan ekonomi yang sulit mendorong Tarjo berpikir keras untuk 

memecahkannya. Banyak ruang interaksi social untuk membantu perpindahan 

status sosialnya, namun ia memilih berinteraksi social secara tatap muka online 

di Universitas Terbuka. Ia memilih Universitas Terbuka sebagai sarana belajar 

jarak jauh. Setelah memperoleh ijazah, ia mendaftar sebagai ASN dan lulus tes. 

Terkait kasus di atas, konsep interaksi sosial yang tepat adalah… 

A. Pengaruh interaksi sosial terhadap budaya 

B. Pengaruh interaksi sosial terhadap perilaku 

C. Pengaruh interaksi sosial terhadap gerak sosial 

D. Pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi sosial 

LINGKUP MATERI 

Dinamika interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 
 

MATERI 

Pengaruh Interaksi Sosial 

Terhadap Kehidupan Sosial 

Budaya 

 

Kunci 

Jawaban 

C 

INDIKATOR SOAL 

Peserta didik dapat 

menganalisis mobilitas sosial 

akibat pengaruh interaksi 
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sosial yang  disajikan dalam 

bentuk kasus 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMP Kurikulum : 2013 

Kelas :  VIII Bentuk Soal : Pilihan Ganda   

Mata Pelajaran :  IPS Nama Penyusun :  Dr. Subkhan Rojuli, SE, M.Pd  

KOMPETENSI DASAR  

3.2 Menganalisis pengaruh 

interaksi sosial dalam ruang 

yang berbeda terhadap 

kehidupan sosial dan budaya 

serta pengembangan 

kehidupan kebangsaan 

Buku Sumber : 

1. Awaludin, Y dan Tantoro, S. 

2018. Modul PKB IPS SMP KK 

G. Jakarta : Kemendikbud 

2. Setiawan, dkk. 2017. IPS 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta : 

Kemendikbud 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

 Nomor 
Soal 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

PAKET - A 

v   



1
2

0
 

 
 

   

LINGKUP MATERI 3 
 

Kemajuan teknologi informasi mempermudah masuknya berbagai nilai-nilai dari 

luar yang bertentangan dengan moral dan etika dalam tatanan sosial masyarakat 

kita. Individu atau kelompok masyarakat dapat berinteraksi dengan secara 

terbuka tanpa halangan batas-batas negara secara online. Tetapi disisi lain 

membawa dampak kemajuan, karena adanya transfer IPTEK yang 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan, seperti membajak sawah memakai 

tractor. Hal tersebut menyebabkan, kebiasaan gotong royong menipis karena 

tergantikan oleh mesin. 

Kasus di atas menunjukkan bahwa ada pengaruh interaksi social terhadap… 

A. Mobilitas sosial 

B. Penyimpangan sosial 

C. Kehidupan budaya 

D. Integrasi sosial 

 

 

 

Dinamika interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 
 

MATERI 

Pengaruh Interaksi Sosial 

Terhadap Kehidupan Sosial 

Budaya  

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR SOAL 

Peserta didik dapat 

menganalisis pengaruh 

interaksi sosial terhadap 

kehidupan budaya yang  

disajikan dalam bentuk kasus 
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.2. Menganalisis pengaruh 

interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan 

budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan dan 4.2 Menyajikan hasil 

analisis tentang  pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap 

kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan di 

kelas VIII. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator 

yang dikembangkan perlu mancapai level analisis (C4).  Artinya, KD ini sudah 

menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada 

peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi 

peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan 

waktu kepada untuk mengembangkan kreativitasnya. 

Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan.  Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran di topik pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial 

budaya menggunakan pendekatan scientific dengan model Discovery Learning, 

model Problem Based Learning dengan metode window shopping, presentasi 

dan diskusi dengan jumlah pertemuan yang disesuaIkan dengan karakteristik 

materi. Seperti telah diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan 

model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada 

peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan 

menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep 

sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan yang 

mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep 

dengan merumuskannya terlebih dahulu.  

Adapun konten yang dikembangkan pada topik pengaruh interaksi sosial 

terhadap kehidupan sosial budaya terdiri atas: 1) Mobilitas sosial; 2) 
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Pluralitas masyarakat Indonesia; 3) Konflik dan integrasi sosial; 4) Masalah 

sosial; dan 5) Perilaku menyimpang. Topik ini merupakan konten yang kaya 

akan pengetahuan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat 

mendorong serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia 

nyata, unit ini menyajikan masalah sosial yang berkaitan dengan kemacetan 

jalan akibat pedagang PKL, kriminalitas seperti penjambretan karena adanya 

kerumunan orang yang berinteraksi di pasar, dan parkir liar yang mengganggu 

ketertiban. Selain itu, fenomena kontekstual lainnya yang dapat disajikan oleh 

Saudara, di antaranya munculnya kelompok-kelompok sosial yang 

meresahkan masyarakat, seperti kelompok preman pasar. Saudara dapat 

menyajikan fenomena kontekstual melalui penyajian berita yang terdapat di 

media informasi atau mendorong peserta didik menggali informasi kepada 

narasumber yang relevan. 

Berkaitan dengan penilaian, topik ini muncul dalam instrumen tes USBN 

selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level 

koginitif  C1 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu meningkatkan kemampuan 

peserta didik menganalisis topik ini dengan baik sebagaimana tuntutan dalam 

kompetensi dasar. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal 

pengetahuan topik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. 

Artinya, saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal 

yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui ketercapaian peningkatan kompetensi 

pembelajaran khususnya pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen 

ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya. 

Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.  

 

Lembar Persepsi Pemahaman Subunit 

No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar  

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas 
pembelajaran dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang 
disajikan dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 
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6 Memahami dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik 
Lembar Kerja peserta didik yang 
dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh 
dengan baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah   
 

  

Jumlah Total  
 

 
Keterangan 

1=tidak menguasai 

2 = cukup menguasai 

3 = menguasai 

4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 

Skor = Jumlah Total X 100 

     40 
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Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang subunit ini 

dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 

anda memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, 

cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu 

mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator 

atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan 

penilaian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan 

baik. 

>  90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan 

penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan 

sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman 

lain di MGMP untuk membelajarkan subunit ini. 
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PENGANTAR 

Unit ini disusun sebagai bahan pengayaan dari materi-materi tentang 

perubahan sosial budaya yang sudah ada pada Buku Siswa dan modul 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan serta mengacu kepada soal-soal 

USBN tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan oleh 

guru untuk membekali siswa menghadapi USBN dengan tetap membelajarkan 

keterpaduan dalam IPS, khususnya pada kelas IX sebagai pendamping Buku 

Guru dan Buku Siswa. 

Unit ini merupakan salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk 

memahami topik perubahan sosial budaya. Melalui pembahasan materi yang 

terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk 

mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan 

indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan 

bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri 

sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara 

mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang 

memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan 

bacaan tentang aplikasi topik perubahan sosial budaya di kehidupan sehari-

hari, soal-soal tes USBN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam 

menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar 

kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi 

pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta 

didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-

komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat 

dengan mudah memfasilitasi peserta didik menganalisis perubahan sosial 
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budaya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan mendorong peserta didik 

mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Topik Perubahan Sosial Budaya yang dikembangkan pada bahan bacaan 

terdiri atas topik 1) Pengertian Perubahan sosial budaya; 2) Bentuk 

Perubahan Sosial Budaya; 3) Faktor Penyebab Perubahan Sosial Budaya; 4) 

Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial Budaya; 5) Dampak 

Perubahan Social Budaya. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan  LKPD 

perubahan sosial budaya. LKPD yang dikembangkan secara aplikatif agar guru 

mudah mengimplementasikannya di kelas. 
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KOMPETENSI DASAR  

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas 

VIII. Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target 

kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi 

oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat 

pada Tabel 1 : 

Tabel 1 Target Kompetensi Dasar 

NO KOMPETENSI 

DASAR 

TARGET KD KELAS 

KD PENGETAHUAN   

1 3.2 Menganalisis 

perubahan 

kehidupan sosial 

budaya Bangsa 

Indonesia dalam 

menghadapi arus 

globalisasi untuk 

memperkokoh 

kehidupan 

kebangsaan 

- Menganalisis perubahan 

kehidupan sosial budaya Bangsa 

Indonesia dalam menghadapi arus 

globalisasi untuk memperkokoh 

kehidupan kebangsaan  

 

 

IX 

KD KETERAMPILAN   

2 4.2 Menyajikan 

hasil analisis 

tentang 

perubahan 

- Menyajikan hasil analisis 

perubahan kehidupan sosial 

budaya Bangsa Indonesia dalam 

menghadapi arus globalisasi untuk 

IX 
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kehidupan sosial 

budaya Bangsa 

Indonesia dalam 

menghadapi arus 

globalisasi untuk 

memperkokoh 

kehidupan 

kebangsaan. 

memperkokoh kehidupan 

kebangsaan  

  

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian 

kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar. Indikator yang dikembangkan dalam unit ini 

hanya sampel yang didasarkan atas intensitas kemunculan soal-soal USBN tiga 

tahun terakhir. Oleh karena itu, guru diharapkan mengembangkan sendiri 

indikator berdasarkan kompetensi dasar. 

Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori, 

yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Karena  

keterbatasan waktu, unit ini tidak mengembangkan semua indikator dari 

target kompetensi dasar. Berikut ini rincian beberapa indikator yang 

dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 di kelas IX dengan target 

kompetensi dasar menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya Bangsa 

Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan 

kebangsaan : 
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Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi 

KELAS IX 
IPK PENDUKUNG IPK KUNCI IPK PENGAYAAN IPK KETRAMPILAN 
3.2.1 Menjelaskan 

pengertian 
perubahan sosial 
budaya 

3.2.2 Menggali 
pengertian 
perubahan sosial 
budaya dari 
beberapa sumber 

3.2.3 Mengklasifikasikan 
bentuk-bentuk 
perubahan sosial 
budaya 

 

3.2.4 Membandingkan 
pengertian-
pengertian 
perubahan 
sosial 

3.2.5 Membandingkan 
bentuk-bentuk 
perubahan 
sosial 

3.2.6 Menelaah faktor 
penyebab 
perubahan 
sosial budaya 

3.2.7 Menelaah faktor 
pendorong 
perubahan 
sosial budaya 

3.2.8Menelaah 
penghambat 
perubahan sosial 
budaya  

3.2.9Menegaskan 
dampak positif 
perubahan sosial 
budaya 

3.2.10Memecahkan 
dampak negatif 
perubahan sosial 
budaya 

3.2.11 Mengevaluasi 
dampak 
positif 
perubahan 
sosial budaya  

3.2.12 Mengevaluasi 
dampak 
negatif 
perubahan 
sosial budaya 

4.2.1 mengumpulkan 
informasi tentang 
perubahan sosial 
budaya 

4.2.2 menyusun bahan 
paparan tentang 
perubahan sosial 
budaya 

4.2.3 Menyajikan hasil 
paparan tentang 
perubahan sosial 
budaya 

4.2.4 Menyempurnakan 
bahan paparan 
tentang 
perubahan sosial 
budaya 

4.2.5 Membuat solusi 
dampak negatif 
perubahan sosial 
budaya 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu mencari kepuasan. Itu adalah sifat 

naluriah manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan 

berbagai cara. Cara yang dilakukan selalu berubah-ubah mengikuti kondisi 

perubahan lingkungan. Hal tersebut sudah dilakukan manusia sejak jaman pra 

sejarah hingga sekarang. Sebagai contoh : manusia pra sejarah hidup 

berpindah-pindah untuk mencari makanan. Demikian pula sekarang, manusia 

harus mengikuti perkembangan jaman dalam memenuhi tuntutan hidupanya. 

Jika tidak demikian, maka manusia akan tertinggal dan tidak bisa bersaing 

dengan manusia lain. 

Kondisi masyarakat sekarang sangat berbeda dengan kehidupan di masa lalu 

yang cenderung lambat dalam berkembang. Fenomena globalisasi membawa 

pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Anak-

anak sekarang pun mempunyai sikap dan perilaku yang lebih bebas dan 

modern sebagai pengaruh berbagai informasi yang mereka dapatkan. 

Globalisasi informasi mempermudah masuknya berbagai nilai-nilai dari luar 

yang bertentangan dengan moral dan etika dalam tatanan sosial masyarakat 

kita. Sebagai contoh : gaya berpakaian wanita yang modis dan minim, dan anak 

laki-laki yang bertindik dan memakai anting-anting. Gaya berpakaian dan 

berperilaku tersebut merupakan bentuk perubahan sosial yang kecil sebagai 

akibat pengaruh budaya barat. Arus informasi mempengaruhi masyarakat 

Indonesia untuk melakukan reformasi pada tahun 1998. Hal tersebut 

membawa perubahan besar di segala bidang. 

Globalisasi mendorong manusia untuk melakukan perubahan dari cara 

berwirausaha dengan wawasan lokal dan nasional menuju cara berwirausaha 

dengan wawasan global. Sebagai contoh, munculnya perusahaan unicorn. 

Indonesia memiliki 4 perusahaan unicorn dari tujuh unicorn yang berada di 
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Asia Tenggara, yaitu : bukalapak, gojeg, traveloka dan tokopedia. Untuk 

mendukung perkembangan ekonomi digital tersebut, pemerintah melakukan 

pembangunan infrastruktur yaitu satelit palapa ring. Pemerintah telah 

melakukan pembangunan berkelanjutan sejak periode revolusi fisik (1945-

1949) sampai dengan periode reformasi (1999-sekarang). 

Perkembangan teknologi informasi mempercepat perubahan sosial budaya  

masyarakat, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat beralih dari cara-cara tradisional 

ke cara-cara modern, misalnya : menggunakan traktor dalam membajak 

sawah, menyimpan uang di bank, mengundang hajatan melalui grup WA, 

belajar keterampilan secara online, dan lain-lain. 

 

Gambar 1 Perempuan bertato dan berambut warna hijau 

Sumber: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Perusahaan unicorn 

Sumber: www.google.com 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal USBN tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 

2018/2019 dengan topik Perubahan Sosial Budaya pada Kompetensi Dasar 

3.2. Menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya Bangsa Indonesia 

dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan 

kebangsaan, di kelas lX (Permendikbud Nomor 37, 2018).  Soal-soal ini 

disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk 

menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika 

Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Perubahan Sosial 

Budaya. 

A. Contoh Soal USBN Tahun 2016/2017 

Contoh peristiwa yang menunjukkan bentuk perubahan sosial kecil adalah…. 

A. Pergantian kepala daerah. 

B. Pergantian kurikulum. 

C. Peperangan antar suku. 

D. Perkembangan mode pakaian. 

Analisis Soal 

Kelas : IX 

Jenis Soal : Paket Susulan 

Level Kognitif : L2 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.3 Mengklasifikasi bentuk perubahan sosial 

budaya 

Diketahui : - 

Ditanyakan : Contoh peristiwa yang menunjukkan bentuk 

perubahan sosial kecil 
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Materi yang 

dibutuhkan 

 Perubahan Sosial Budaya 

B. Contoh Soal USBN Tahun 2017/2018 

Perhatikan pernyataan berikut ini:  

1). Inovasi         

2). Kontak dengan budaya lain  

3). Peperangan 

4). Revolusi  

Dari pernyataan di atas yang tergolong sebagai faktor internal terjadinya 

perubahan sosial adalah nomor…..  

A. 1 dan 2                            

B. 1 dan 4  

C. 2 dan 3   

D. 2 dan 4 

Analisis Soal 

Kelas : IX 

Jenis Soal : Paket A 

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.6 Menelaah faktor penyebab perubahan sosial 

budaya 

Diketahui : Diberikan empat pernyataan 

Ditanyakan : Penyebab internal terjadinya perubahan sosial 

budaya 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Perubahan Sosial Budaya 
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C. Contoh Soal USBN Tahun 2018/2019 

Kemajuan teknologi informasi mendorong perubahan sosial secara cepat. Hal 

tersebut menyebabkan kegiatan masyarakat yang terlihat secara kasap mata 

beralih ke dunia maya. Perubahan dapat mengarah ke positif maupun negatif. 

Berikut kaitan adanya transportasi umum online (ojek dan taksi) dengan 

perubahan sosial secara positif, kecuali .... 

 A. Bentrokan antara ojek online dan ojeg konvensional   

 B. Memudahkan pemesanan melalui aplikasi 

 C. Mudah memprediksi waktu perjalanan melalui aplikasi 

 D. Mudah mencari driver taksi lewat HP 

 

Analisis Soal 

Kelas : IX 

Jenis Soal : Paket Utama 

Level Kognitif : L3 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.2.7 Menelaah faktor pendorong perubahan 

sosial budaya 

Diketahui :  Pendorong perubahan sosial budaya 

Ditanyakan : Perubahan sosial secara positif dari modernisasi 

transportasi online 

Materi yang 

dibutuhkan 

 Perubahan Sosial Budaya 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan topik perubahan sosial budaya. Bahan pembelajaran 

dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha 

memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini 

berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang 

digunakan dan bahan bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Bahan pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik 

perubahan sosial budaya. Materi yang dibelajarkan terdiri atas pengertian 

perubahan sosial budaya, bentuk perubahan sosial budaya, faktor penyebab 

perubahan sosial budaya, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial 

budaya, serta dampak perubahan sosial budaya. Adapun aktivitas 

pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang telah 

ditetapkan, dapat dicapai dengan beberapa kali pertemuan sesuai dengan 

karakteritik materi. Pembelajaran berbasis aktivitas menggunakan 

pendekatan, strategi, model atau teknik pembelajaran yang kontekstual sesuai 

dengan dunia nyata.  

Perintah: 

Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi yang ada di bahan 

bacaan, kerjakan aktivitas pembelajaran di bawah ini secara mandiri terlebih 

dahulu, kemudian berkelompok yang terdiri atas 4 – 5 orang.  
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Pertama, bacalah petunjuk pengerjaan yang ada, kemudian diskusikan dengan 

kelompok Anda. Tuangkan atau tuliskan pekerjaan Anda di kertas plano, 

presentasikan dengan menggunakan strategi two stay two stray (dua tinggal 

dan dua bertamu) atau window shopping. Perintah ini berlaku untuk kedua 

model. 

Aktivitas 1 

Pada aktivitas pembelajaran pertama menggunakan model Discovery 

Learning. Peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin 

diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian 

mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan 

mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. 

Tahap pembelajaran Kegiatan pembelajaran 

1. Stimulation 

(simullasi/Pemberian 

rangsangan)  

1) Disajikan 4 gambar yang berbeda, peserta didik 

diminta mengamati gambar di bawah ini :  

 

           (1)                               (2) 

 

                          (3)                                               (4) 

2) Jika ingin lebih jelas lagi, bacalah bahan bacaan yang 

telah disediakan sehingga informasi yang Anda 

dapatkan lengkap! 
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2. Problem statement 

(pertanyaan/identifikasi 

masalah) 

1) Berdasarkan pengamatan, identifikasi fakta dan 

permasalahan secara mandiri, kemudian diskusikan 

secara berkelompok. 

2) Peserta didik merumuskan pertanyaan dan di arahkan 

oleh guru agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

seperti : 

a. Mengapa penting mempelajari perubahan sosial 

budaya? 

b. Berdasarkan pengamatan Anda, apa yang dapat 

Anda identifikasi :  

a) Gambar 1 tentang apa? 

b) Gambar 2 tentang apa? 

c) Gambar 3 tentang apa? 

d) Gambar 4 tentang apa? 

c. Jelaskan pengertian tentang perubahan sosial 

budaya! 

d. Dari keempat gambar tersebut, klasifikasikan 

mana yang termasuk perubahan besar dan mana 

yang termasuk perubahan kecil? 

3) Data collection 

(pengumpulan data) 

2) Peserta didik dalam kelompoknya dengan bimbingan 

guru melakukan pencarian/pengumpulan data dengan 

referensi buku-buku/sumber lain yang relevan dan 

dengan browshing internet agar dapat menjawab 

pertanyaan terkait pengertian perubahan sosial 

budaya dan klasifikasi bentuk perubahan sosial 

budaya dengan menuliskan semua data yang diperoleh 

yang ada kemudian diskusikan secara berkelompok. 

3) Peserta didik mengumpulkan data hasil pengamatan 

gambar dan pencarian data melalui browshing internet 

atau buku/sumber lain yang relevan. 
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4) Data processing 

(pengolahan Data) 

1) Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dan mengolah 

informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

pencarian data melalui browshing internet atau 

buku/sumber lain yang relevan dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada LK. 

2) Peserta didik menuangkan hasil diskusi kelompok 

kedalam LK dan mempresentasikannya kepada 

kelompok lain. 

5) Verification 

(pembuktian) 

1) Peserta didik memverifikasi hasil pengamatan dan 

pengolahan informasi melalui diskusi kelompok serta 

mencocokkan hasil verifikasi dengan merujuk buku 

tertentu 

2) Peserta didik dengan difasilitasi guru menanggapi dan 

memcocokkan hasil paparan presentasi kelompok lain 

3) Peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas jawaban soal-soal LK yang telah dikerjakan 

oleh peserta didik. 

6) Generalization (menarik 

kesimpulan/generalisasi) 

1) Guru memberikan penguatan dan tanggapan 

mengenai jalannya diskusi. 

2) Peserta didik membuat resume dengan bimbingan 

guru tentang point-point penting yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 

Aktivitas 2 

Pada aktivitas pembelajaran kedua menggunakan model Problem Based 

Learning. Melalui aktivitas ini, peserta didik diberikan masalah nyata yang 

kontekstual sehingga mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka 

mahir dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis serta membangun 
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pengetahuan baru secara individual maupun kelompok sebagai bekal dalam 

menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.  

Tahap Aktivitas Pembelajaran 

Tahap ke-1 

Orientasi masalah 

1) Penayangan dua video tentang perubahan sosial budaya, 

peserta didik mengamati video dan menjawab pertanyaan 

guru tentang jenis masalah yang ditayangkan dalam video, 

berikut :  

Video 1 : https://youtu.be/HxfODZ5H-AQ 

Video 2 : https://youtu.be/xlPeYHoVOxk  

2) Peserta didik membandingkan pengertian dan bentuk 

perubahan sosial budaya dari informasi dua video yang 

ditayangkan 

3) Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang faktor 

penyebab perubahan sosial budaya;  faktor penghambat 

dan pendorong perubahan sosial budaya; serta dampak 

positif dan negatif yang timbulkannya. 

4) Peserta didik menelaah faktor penyebab perubahan sosial 

budaya;  faktor penghambat dan pendorong perubahan 

sosial budaya; serta mengevaluasi dampak positif dan 

negatif perubahan sosial budaya berdasarkan tayangan 

video yang telah diperoleh. 

Tahap ke-2 

Mengorganisasi 

masalah 

1) Peserta didik membagi kelompok sesuai perintah untuk 

mendiskusikan pengertian dan bentuk perubahan sosial 

budaya; faktor penyebab perubahan sosial budaya;  

faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial 

budaya; serta mengevaluasi dampak positif dan negatif 

yang ditimbulkannya dari tayangan video  

https://youtu.be/HxfODZ5H-AQ
https://youtu.be/xlPeYHoVOxk
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2) Masing-masing peserta didik mengomunikasikan terkait 

pokok masalah yang telah diperoleh di langkah 

sebelumnya. 

3) Peserta didik mengungkapkan apa yang mereka ketahui 

tentang pengertian dan bentuk perubahan sosial budaya; 

faktor penyebab perubahan sosial budaya;  faktor 

penghambat dan pendorong perubahan sosial budaya; 

serta mengevaluasi dampak positif dan negatif yang 

ditimbulkannya berdasarkan tayangan video, dan 

menanya apa yang ingin mereka ketahui dari masalah, 

serta ide apa yang bisa digunakan untuk memecahkan 

masalah dampak negatif perubahan sosial budaya dalam 

diskusi 

4) Peserta didik dalam kelompok menetapkan pokok-pokok 

masalah yang dianggap paling penting, kemudian 

dikemas dalam bentuk pertanyaan menjadi sebuah 

rumusan masalah. Sebelum dibuat pertanyaan, peserta 

didik meneliti pertanyaan yang diajukan melalui Lembar 

Kegiatan. 

5) Peserta didik dibantu guru merumuskan sejumlah 

pertanyaan yang mengacu pada tujuan pembelajaran 

sebagai berikut : 

- Bagaimana perubahan sosial budaya dahulu dengan 

sekarang? 

- Adakah perbedaaan bentuk perubahan sosial budaya 

dahulu dengan sekarang? Jelaskan! 

- Apa yang menyebabkan perubahan sosial budaya? 

- Apa yang menjadi pendorong dan penghambat 

perubahan sosial budaya? 
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- Bagaimana upaya mengatasi dampak negatif 

perubahan sosial budaya? 

6) Peserta didik dibantu guru mengorganisasikan tugas 

belajar dalam LK yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

Tahap ke-3 

Penyelidikan 

individual atau 

kelompok 

1) Peserta didik melakukan penyelidikan secara individu 

dengan bimbingan guru dengan mengumpulkan informasi 

atau data, kemudian berbagi informasi yang diperoleh 

dengan temannya dalam kelompok yang telah ditetapkan.  

2) Peserta didik melakukan penyelidikan melalui diskusi 

kelompok dengan mengasosiasi, mengidentifikasi dan 

menganalisis solusi secara kolaboratif dan kooperatif 

serta mengomunikasikan hasil diskusi secara efektif 

dalam kelompok.  

3) Semua solusi yang didapat kemudian ditulis dan disusun 

sebagai bahan paparan oleh masing-masing anggota dan 

selanjutnya ditampung oleh seorang peserta didik yang 

ditunjuk dalam kelompok.   

4) Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LK yang 

disediakan 

Tahap ke-4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

1) Peserta didik dalam kelompok bersama guru 

menentukan upaya mengatasi dampak negatif 

perubahan sosial budaya yang paling tepat dari berbagai 

dari solusi yang peserta didik temukan.  

2) Peserta didik dengan bimbingan guru melalui diskusi 

kelompok mengolah data hasil penyelesaian masalah 

dalam bentuk tulisan, diagram, atau gambar yang 

disajikan dalam bentuk laporan yang disertai dengan 

media presentasi dalam kertas plano/manila 
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3) Peserta didik secara berkelompok menyempurnakan 

bahan paparan, kemudian menempel kertas 

plano/manila di dinding-dinding kelas.  

4) Peserta didik menyajikan hasil kerja kelompok melalui 

presentasi atau window shopping untuk bertukar pikiran 

mengenai pemecahan masalah sosial 

Tahap ke-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

1) Diskusi kelas dengan dimoderatori dan difasilitatori oleh 

guru memecahkan dampak negatif perubahan sosial 

budaya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

2) Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan. 

3) Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan 

secara bersama berdasarkan hasil solusi 

permasalahan yang telah disepakati dan berdasarkan 

hasil berbagi pengetahuan dengan kelompok lainnya. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 

Nama Kelompok : ......................... 

Anggota  : ......................... ........................... ....................... 

     ..........................  ...........................  ........................ 

Tujuan  : Memahami perubahan sosial budaya dengan baik 

 Petunjuk Kerja : 

a. Amati tayangan gambar yang diberikan dan gunakan 

rujukan/referensi tertentu! 

b. Kerjakan secara berkelompok 4-5 orang! 

c. Kerjakan dengan kerja sama, penuh percaya diri dan rasa tanggung 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

d. Diskusikan dan laporkan hasil diskusimu secara tertulis pada kertas 

plano! 

e. Presentasikan hasil pekerjaan kelompok anda di depan kelas dengan 

kegiatan window shopping!. 

f. Catat dan tanggapi semua hasil diskusi untuk bahan kesimpulan! 

 

Pertanyaan lembar kerja: 

1. Berdasarkan tayangan gambar di atas, klasifikasikan bentuk perubahan 

sosial budaya? 

Gambar Deskripsi bentuk perubahan 

sosial budaya 

Klasifikasi 

1   

2   

3   

4   
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2. Berikan deskripsi  Anda  mengenai konsep materi di bawah ini yang 

berkaitan dengan perubahan sosial budaya! Sertakan rujukan yang 

menjadi sumber deskripsi materi! 

 

No Konsep Materi Deskripsi Rujukan 

1 Pengertian perubahan 

sosial budaya dari 

beberapa sumber 

  

2 Bentuk perubahan sosial 

budaya : 

a. Perubahan lambat  

b. perubahan cepat 

c. Perubahan kecil 

d. Perubahan besar 

e. Perubahan yang 

dikehendaki atau 

perubahan yang 

direncanakan 

f. Perubahan yang tidak 

dikehendaki atau 

perubahan yang tidak 

direncanakan 

  

 

Lembar Kerja Peserta Didik 2 

Nama Kelompok : ......................... 

Anggota  : ......................... ........................... ....................... 

     ..........................  ...........................  ........................ 

Tujuan  : Menganalisis perubahan sosial budaya dengan tepat 

 Petunjuk Kerja : 
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1. Simak pertanyaan yang ada, kemudian diskusikan secara kelompok 

terdiri dari 4-5 orang! 

2. Kerjakan dengan jujur, sportif dan menjunjung tinggi nilai saling 

menghargai!  

3. Gunakan format berikut untuk data awal menyusun laporan! 

4. Tulis hasil kerja kelompok pada kertas plano dan presentasikan di 

depan kelas dengan window shopping! 

 

Pertanyaan lembar kerja : 

1. Analisislah bentuk, faktor penyebab, pendorong dan penghambat 

perubahan sosial budaya berdasarkan tayangan video!  

2. Berdasarkan informasi dari video yang ada, apa dampak positif dan 

negatif perubahan sosial tersebut? 

3. Solusi atau upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

dampak negatif  perubahan sosial budaya tersebut? 

4. Berdasarkan kejadian pada perubahan sosial budaya ini, nilai PPK apa 

saja yang diperlukan untuk mengatasi dampak negatif yang 

ditimbulkannya? 

 

No Bentuk 
Perubahan 
sosial 
budaya 

Faktor 
penyebab 

Faktor 
pendorong 

Faktor 
penghambat 

Dampak 
positif 

Dampak 
negatif 

PPK/Nilai-
nilai yang 

diperlukan 

Upaya/ 
Solusi 

Video 1 

1         

2         

3 Dst        

Video 2 

1         

2         

3 Dst        
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5. Bandingkan pengertian perubahan sosial budaya dari dua video 

tersebut dengan merujuk beberapa sumber di bawah ini! 

No Sumber Analisis perbandingan 

Video 1 Video 2 

1 Baharudin (2015 : 180)   

2 Max Weber dalam 

Syapsan, dkk (2010 : 17) 

  

3 W. Kornblum dalam 

Syapsan, dkk (2010 : 17) 

  

C. Bahan Bacaan 

Pengertian Perubahan Sosial Budaya 

Masyarakat selalu mengalami perubahan sejak jaman dahulu sampai dengan 

sekarang. Munculnya fenomena globalisasi  saat ini membawa perubahan di 

segala bidang, termasuk sosial dan budaya. Perubahan tersebut dapat 

menguntungkan ataupun merugikan manusia. Oleh karena itu, penting 

mempelajari perubahan sosial budaya agar kita siap menghadapi perubahan 

sosial budaya yang akan terjadi dan dapat mengantisipasi masalah yang 

ditimbulkannya. 

Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya strukutur 

sosial dan pola budaya masyarakat yang terjadi di sepanjang masa dalam 

setiap masyarakat (Baharudin, 2015 : 180). 

Menurut Max Weber dalam Syapsan, dkk (2010 : 17) perubahan sosial budaya 

adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya 

ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya (ditulis dalam buku Sociological 

Writings). 
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W. Kornblum dalam Syapsan, dkk (2010 : 17) berpendapat bahwa perubahan 

sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap 

dalam jangka waktu yang lama (ditulis dalam buku Sociology in Changing 

World). 

William F. Ogburn dalam Soekanto (2006 : 262) mengemukakan bahwa ruang 

lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik 

yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh 

besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.  

Bentuk Perubahan Sosial Budaya 

Perubahan sosial budaya dapat di bedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu 

(Soekanto, 2006 : 268-274): 

1) Perubahan lambat dan perubahan cepat 

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-

rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat 

dinamakan evolusi. Contoh evolusi : perubahan sistem mata pencaharian 

dari berburu ke pertanian dan perubahan sistem kekeluargaan dalam 

masyarakat. Sedangkan perubahan sosial budaya yang berlangsung 

dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok 

kehidupan masyarakat dinamakan revolusi. Contoh revolusi : revolusi 

industri di Inggris dan proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 

Agustus 1945. 

2) Perubahan kecil dan perubahan besar 

Perubahan-perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi 

pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh 

langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan mode pakaian, 

misalnya, tak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam 

keseluruhannya, karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan 

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya, suatu proses 

industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris, misalnya, 
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merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada 

masyarakat. Pelbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan akan ikut 

terpengaruh misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan 

kekeluargaan, stratifikasi dan seterusnya. 

3) Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan 

perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak 

direncanakan. 

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan 

yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh 

pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. 

Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak 

direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa 

dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan 

dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan 

masyarakat. 

Contoh perubahan yang terjadi di lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sejak akhir kekuasaan Belanda, sekaligus merupakan 

perubahan-perubahan yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki. 

Perubahan yang dikehendaki menyangkut bidang politik dan 

administrasi, yaitu suatu perubahan dari sistem sentralisme autokratis ke 

suatu desentralisasi demokratis. Perubahan yang tidak dikehendaki 

adalah hilangnya peranan bangsawan secara berangsur-angsur 

tergantikan oleh perangkat desa. 

Faktor Penyebab Perubahan Sosial Budaya 

Menurut Soekanto (2006 : 283) dan Setiadi dan Kolip (2011 : 623) sebab-

sebab perubahan sosial budaya bersumber dari masyarakat itu sendiri dan 

ada yang letaknya di luar. Sebab-sebab yang bersunber dalam masyarakat itu 

sendiri, antara lain : 

1) bertambah atau berkurangnya penduduk  
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2) penemuan-penemuan baru 

3) peperangan atau konflik 

4) terjadinya pemberontakan atau revolusi 

Sebab-sebab perubahan sosial budaya dari luar masyarakat, antara lain : 

1) sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar 

manusia 

2) peperangan 

3) pengaruh kebudayaan masyarakat lain 

Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial Budaya 

Menurut Soekanto (2006 : 287) faktor pendorong dan penghambat perubahan 

sosial budaya sebagai berikut : 

1) faktor pendorong 

a) kontak dengan kebudayaan lain 

b) sistem pendidikan formal yang maju 

c) sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan 

untuk maju 

d) toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang 

bukan merupakan delik 

e) sistem terbuka lapisan masyarakat 

f) penduduk yang heterogen 

g) ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan 

h) orientasi ke masa depan 

i) nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki 

hidupnya 

2) faktor penghalang 

a) kurangnya hubungan dengan masyarakat lain 

b) perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat 

c) sikap masyarakat yang sangat tradisional 

d) adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat 
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e) rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrase kebudayaan 

f) prasangka terhadap hal-hal baru atau asing sikap yang tertutup 

g) hambatan-hambatan yang bersifat ideologis 

h) adat atau kebiasaan 

Dampak Perubahan Sosial Budaya 

Selain berdampak positif, perubahan sosial budaya juga berdampak negatif 

yaitu menimbulkan masalah. Masalah-masalah yang timbul sebagai dampak 

negatif perubahan sosial budaya, antara lain (Ahmadi, 1985 : 120; Budiwati, 

2005 : 145-146; Setiadi dan Kolip, 2011 : 730) :  

a. Kesenjangan sosial ekonomi 

Kesenjangan sosial ekonomi mengandung arti adanya perbedaan tingkat 

kesejahteraan dan kemakmuran dalam suatu masyarakat, atau secara garis 

besar pengertiannya adalah sebagai berikut : 

a) Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin dalam, jurang 

antara yang diperintah dan yang memerintah, juga ‘jurang’ antara yang 

berspesialisasi dan yang tidak 

b) Konsumerisme, keinginan memiliki barang-barang tanpa 

memperhitungkan kegunaan barang dari kebutuhannya 

c) Timbulnya demonstrasi efek dari para orang kaya baru yang 

menonjolkan kekayaannya  

d) Bertambahnya jumlah tuntutan dan macam sifat kebutuhan 

b. Pencemaran lingkungan alam 

Dampak yang paling menonjol dari bidang teknologi yang mengakibatkan 

adanya mekanisasi adalah lahirlah berbagai pencemaran. Dampak 

lingkungan alam/ masyarakat: 

a) Polusi udara : sesak napas, mata pedih, pandangan kabur 

b) Polusi tanah : lahan pertanian menjadi rusak 

c) Polusi air : air tidak bersih dan tidak sehat 
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Sebagai akibat rusaknya lingkungan hidup akan menjadi bumerang kepada 

manusia, seperti timbulnya kekeringan, kebakaran, pencemaran air sungai 

yang akan membawa malapetaka bagi manusia. 

c. Masalah kriminalitas 

Factor penyebab kriminalitas, antara lain : 

a) Krisis ekonomi akibat tidak seimbangnya tenaga kerja dan lapangan 

kerja 

b) Keinginan yang tidak tersalur akibat dari perkembangan ekonomi yang 

terlalu cepat pada sector material saja 

c) Tekanan mental akibat ketidaksiapan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang makin kompleks dan heterogen 

d) Dendam akibat pertentangan yang tidak segera diatasi 

d. Kenakalan remaja 

Factor penyebab kenakalan remaja, adalah : 

a) Perubahan struktur ekonomi keluarga 

Dengan adanya modernisasi kegiatan ekonomi beralih dari keluarga ke 

sector industri sehingga orang tua harus meninggalkan keluarga untuk 

bekerja dan berkarir. Akibatnya orang tua tidak bisa lagi mengasuh 

anak-anaknya kurang optimal. 

b) Disorganisasi keluarga 

Kerenggangan ikatan keluarga atau disorganisasi keluarga adalah 

pecahnya keluarga sebagai unit karena anggotanya gagal memenuhi 

kewajibannya berdasarkan peranan sosialnya. Secara sosiologis 

disorganisasi keluarga terjadi antara lain, karena : 
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- Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar 

pernikahan 

- Putusnya perkawinan akibat perceraian, pisah ranjang 

- Kurang komunikasi keluarga 

- Krisis keluarga, karena kepala keluarga meninggal dunia, dihukum, 

keseimbangan kejiwaan terganggu.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Pembahasan Contoh Soal USBN Tahun 2016/2017 

Jawaban D. Perkembangan mode pakaian. Perubahan-perubahan kecil 

adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur 

social yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi 

masyarakat. Perubahan mode pakaian, misalnya, tak akan membawa 

pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhannya, karena tidak 

mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. Sebaliknya, pergantian kepala daerah, pergantian 

kurikulum dan peperangan antar suku mengakibatkan perubahan-

perubahan yang besar menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Pembahasan Contoh Soal USBN Tahun 2017/2018 

Jawaban B. 1 dan 4, yaitu inovasi dan revolusi. Sedangkan kontak dengan 

budaya lain dan peperangan merupakan faktor eksternal terjadinya 

perubahan sosial. Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil 

pengembangan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan/sistem yang 

baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Revolusi 

adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat 

dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. 

Pembahasan Contoh Soal USBN Tahun 2018/2019 

Jawaban A. Bentrokan antara ojek online dan ojeg konvensional 

merupakan konflik sosial yang merenggangkan hubungan. Jadi interaksi 

sosial antara ojek online dan ojeg konvensional yang terjadi mengarah 
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kepada perubahan sosial yang bersifat negatif. Sedangkan memudahkan 

pemesanan melalui aplikasi, mudah memprediksi waktu perjalanan 

melalui aplikasi dan mudah mencari driver taksi lewat HP merupakan 

perubahan sosial yang bersifat positif karena mengefektifkan waktu. 

B. Mengembangkan Soal HOTS 

Teknik pengembangan soal HOTS untuk USBN mengacu pada pedoman 

yang dikeluarkan oleh Puspendik. Penekanan HOTS pada  transfer dari 

satu konteks ke konteks lain; memproses dan menerapkan informasi; 

melihat hubungan antar informasi yang berbeda; menggunakan informasi 

untuk menyelesaikan masalah, mengukir gagasan dan informasi secara 

kritis dengan meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. HOTS (High 

Other Thingking Skills) adalah kemampuan berpikir yang tidak sekadar 

mengingat (recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa 

melakukan pengolahan (recite), tetapi melibatkan kemampuan menalar 

(seperti mencari arti dari konteks/stimulus). Jadi ciri-ciri soal HOTS 

adalah ada stimulus baik berupa gambar, cerita, uraian kasus, tabel atau 

grafik.  
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) 

Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Alokasi Waktu : 10 menit 
Jumlah Soal  : 3 
Tahun Pelajaran : 2018/2019  

 

NO 
Kompetensi yang Diuji 

Lingkup Materi Materi Indikator Soal No 
Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

 

1 

Menganalisis perubahan 

kehidupan sosial budaya 

Bangsa Indonesia dalam 

menghadapi arus globalisasi 

untuk memperkokoh 

kehidupan kebangsaan 

Dinamika interaksi 

manusia dengan 

lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

Perubahan 

sosial 

budaya 

Peserta didik dapat 

mengevaluasi 

dampak positif dan 

negatif perubahan 

sosial budaya yang  

disajikan dalam 

bentuk kasus 

1 L3 Uraian 



1
6

4
 

 
 

 

NO 
Kompetensi yang Diuji 

Lingkup Materi Materi Indikator Soal No 
Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

2 

 

Menganalisis perubahan 

kehidupan sosial budaya 

Bangsa Indonesia dalam 

menghadapi arus globalisasi 

untuk memperkokoh 

kehidupan kebangsaan 

Dinamika interaksi 

manusia dengan 

lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

Perubahan 

sosial 

budaya 

Peserta didik dapat 

menganalisis faktor 

pendorong dan 

penghambat 

perubahan sosial 

budaya yang  

disajikan dalam 

bentuk tabel 

2 L3 PG 

3 

 

Menganalisis perubahan 

kehidupan sosial budaya 

Bangsa Indonesia dalam 

menghadapi arus globalisasi 

untuk memperkokoh 

kehidupan kebangsaan 

Dinamika interaksi 

manusia dengan 

lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

Perubahan 

sosial 

budaya 

Peserta didik dapat 

menemukan dampak 

perubahan social 

dari dari aspek 

ekonomi dari 

pernyataan yang 

disajikan 

3 L3 PG 
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMP Kurikulum : 2013 

Kelas :  IX Bentuk Soal : Uraian   

Mata Pelajaran :  IPS Nama Penyusun : Dr. Subkhan Rojuli, SE, M.Pd  

KOMPETENSI DASAR  

3.2 Menganalisis perubahan 

kehidupan sosial budaya 

Bangsa Indonesia dalam 

menghadapi arus globalisasi 

untuk memperkokoh 

kehidupan kebangsaan 

Buku Sumber : 

1. Awaludin, Y dan Tantoro, S. 

2018. Modul PKB IPS SMP KK 

G. Jakarta : Kemendikbud 

2. Setiawan, dkk. 2018. IPS 

SMP/MTs Kelas IX. Jakarta : 

Kemendikbud 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

 
Nomor 

Soal 

1 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) lahir sebagai upaya penguatan daya tahan 

kawasan dan merespon terhadap ketidakpastian ekonomi. Perubahan 

lingkungan strategis dan social budaya dapat dicermati dalam beberapa hal, 

antara lain ketidakpastian ekonomi yang tinggi dan paradoksial, terjadi 

persaingan yang semakin ketat, semakin berkembangnya teknologi informasi 

LINGKUP MATERI 

Dinamika interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 

 

v   

PAKET - A 



1
6

6
 

 
 

 

MATERI dan komunikasi, meningkatnya volume perdagangan antar negara, 

transnasionalisasi keuangan dan investasi, batas antarnegara (borderless) 

hampir tidak kentara, dan menguatnya ekonomi neoliberal. Evaluasilah dampak 

positif dan negatif perubahan tersebut?  

Perubahan Sosial Budaya 

 

Kunci 
Jawaban 

 
INDIKATOR SOAL 

Peserta didik dapat 

mengevaluasi dampak positif 

dan negatif perubahan sosial 

budaya yang  disajikan dalam 

bentuk kasus 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 
Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMP Kurikulum : 2013 

Kelas :  IX Bentuk Soal : Pilihan Ganda   

Mata Pelajaran :  IPS Nama Penyusun : Dr. Subkhan Rojuli, SE, M.Pd  

KOMPETENSI DASAR  Buku Sumber : Pengetahuan/ 

Pemahaman 
Aplikasi Penalaran 

PAKET - A 

v   
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3.2 Menganalisis perubahan 

kehidupan sosial budaya 

Bangsa Indonesia dalam 

menghadapi arus globalisasi 

untuk memperkokoh 

kehidupan kebangsaan 

1. Awaludin, Y dan Tantoro, S. 

2018. Modul PKB IPS SMP KK 

G. Jakarta : Kemendikbud 

2. Setiawan, dkk. 2018. IPS 

SMP/MTs Kelas IX. Jakarta : 

Kemendikbud 

 
Nomor 

Soal 

2 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan factor pendorong dan penghalang perubahan social budaya berikut : 

No Faktor pendorong Faktor penghalang 

1 kontak dengan kebudayaan lain sistem pendidikan formal yang maju 

2 sistem terbuka lapisan masyarakat kurangnya hubungan dengan 

masyarakat lain 

3 orientasi ke masa depan sikap masyarakat yang sangat 

tradisional 

4 nilai bahwa manusia harus 

senantiasa berikhtiar hidup 

adat atau kebiasaan 

LINGKUP MATERI 

Dinamika interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 
 

MATERI 

Perubahan Sosial Budaya 

INDIKATOR SOAL 



1
6

8
 

 
 

 

Peserta didik dapat 

menganalisisi faktor 

pendorong dan penghambat 

perubahan sosial budaya yang  

disajikan dalam bentuk tabel 

 

Kunci 

Jawaban 

D 

5 prasangka terhadap hal-hal baru 

atau asing sikap yang tertutup 

ketidakpuasan masyarakat terhadap 

bidang-bidang kehidupan 

 

Dari table di atas, faktor pendorong dan penghalang perubahan social budaya yang 

kurang tepat ditunjukkan nomor…. 

A. 1 dan 3 

B. 1 dan 5 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 5 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMP Kurikulum : 2013 

Kelas :  IX Bentuk Soal : Pilihan Ganda   

Mata Pelajaran :  IPS Nama Penyusun : Dr. Subkhan Rojuli, SE, M.Pd  

KOMPETENSI DASAR  Buku Sumber : Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

PAKET - A 

v   
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3.2 Menganalisis perubahan 

kehidupan sosial budaya 

Bangsa Indonesia dalam 

menghadapi arus globalisasi 

untuk memperkokoh 

kehidupan kebangsaan 

1. Awaludin, Y dan Tantoro, S. 

2018. Modul PKB IPS SMP KK 

G. Jakarta : Kemendikbud 

2. Setiawan, dkk. 2018. IPS 

SMP/MTs Kelas IX. Jakarta : 

Kemendikbud 

 
Nomor 

Soal 

3 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan dampak perubahan social berikut ini : 

1) Konsumerisme, keinginan memiliki barang-barang tanpa 

memperhitungkan kegunaan barang dari kebutuhannya 

2) Tekanan mental akibat ketidaksiapan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang makin kompleks dan heterogen 

3) Kenakalan remaja sebagai akibat kurang pengawasan orang tua yang 

sibuk bekerja 

4) Bertambahnya jumlah tuntutan dan macam sifat kebutuhan 

5) Munculnya berbagai pencemaran sebagai dampak mekanisasi 

LINGKUP MATERI 

Dinamika interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 
 

MATERI 

Perubahan Sosial Budaya 

INDIKATOR SOAL 



1
7

0
 

 
 

 

Peserta didik dapat 

menemukan dampak 

perubahan social dari dari 

aspek ekonomi dari 

pernyataan yang disajikan 

 

Kunci 
Jawaban 

D 

Dari daftar tersebut yang termasuk dampak perubahan dari aspek ekonomi 

adalah….. 

A. 1),  3) 

B. 2), 4) 

C. 3), 5) 

D. 1), 4) 
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.2. Menganalisis 

perubahan kehidupan sosial budaya Bangsa Indonesia dalam menghadapi 

arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan dan 4.2 

Menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya Bangsa 

Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan 

kebangsaan di kelas IX. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa 

indikator harus mencapai level analisis (C4).  Adapun KD keterampilan 

menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti 

Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada untuk mengembangkan 

kreativitasnya. 

Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan.  Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran di topik perubahan sosial budaya menggunakan pendekatan 

scientific dengan model Discovery Learning dan model Problem Based Learning 

dengan metode window shopping, presentasi dan diskusi dengan jumlah 

pertemuan yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Seperti telah 

diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan model yang dapat 

membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. 

Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD 

yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat 

kognitifnya dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan 

konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan 

merumuskannya terlebih dahulu.  

Adapun konten yang dikembangkan pada topik perubahan sosial budaya 

terdiri atas: 1) Pengertian Perubahan sosial budaya; 2) Bentuk Perubahan 

Sosial Budaya; 3) Faktor Penyebab Perubahan Sosial Budaya; 4) Faktor 
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Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial Budaya; 5) Dampak Perubahan 

Social Budaya. Topik ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan 

kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta 

memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-

hari yang berkaitan topik ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, subunit ini 

menyajikan perubahan sosial budaya yang besar maupun kecil. Contoh 

perubahan sosial budaya yang kecil adalah meniru cara berpakaian modis dan 

bergaya rambut punk atau mohawk. Sedangkan contoh perubahan sosial 

budaya besar adalah munculnya unicorn sehingga memindahkan aktivitas 

sosial budaya masyarakat secara online. Saudara dapat menyajikan fenomena 

kontekstual melalui penyajian berita yang terdapat di media informasi atau 

mendorong peserta didik menggali informasi kepada narasumber yang 

relevan. 

Berkaitan dengan penilaian, topik ini muncul dalam instrumen tes USBN 

selama tiga tahun terakhir, jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level 

koginitif  C1 (L1). Oleh karena itu, Saudara perlu meningkatkan kemampuan 

peserta didik menganalisis topik ini dengan baik sebagaimana tuntutan dalam 

kompetensi dasar. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal 

pengetahuan topik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. 

Artinya, saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal 

yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

  



Unit Pembelajaran 

Perubahan Sosial Budaya 

 
 173 

UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui ketercapaian peningkatan kompetensi 

pembelajaran khususnya pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen 

ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya. 

Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.  

Lembar Persepsi Pemahaman Subunit 

No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar  

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran 
dapat mengembangkan HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan 
dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta 
didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar 
Kerja peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh dengan 
baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 
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10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan 
dengan tepat 

    

Jumlah   
 

  

Jumlah Total  
 

 
Keterangan 

1=tidak menguasai 

2 = cukup menguasai 

3 = menguasai 

4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 

Skor = Jumlah Total X 100 

     40 

 
Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 

membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan 

penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang subunit ini dan 

mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai anda 

memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 

membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian 

berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum 

dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan 

melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara 

dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 

membelajarkan subunit ini. 
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PENUTUP 

Paket Unit Pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.2 dan 

4.2 di kelas VII, VIII, dan IX . KD pengetahuan di kelas VII dapat diketahui 

bahwa tuntutan indikator hanya mencapai C2 (L1), sehingga perlu 

dikembangkan pembelajaran yang mencapai kompetensi analisis (C4).  KD 

pengetahuan di kelas VIII dan IX dapat diketahui bahwa tuntuan indikator 

mencapai kompetensi analisis (C4). Namun beberapa konsep pengetahuan 

pada KD 3.2 dan 4.2 di kelas VIII dan IX tidak dibelajarkan dalam KD di kelas 

sebelumnya, sehingga perlu dikembangkan pembelajaran pada level satu (L1). 

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi lagi 

perlu dikembangkan pembelajaran yang mencapai kompetensi evaluasi (C5). 

Kompetensi dasar yang dibelajarkan pada paket unit ini dikembangkan 

menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini menjadi 

acuan bagi guru untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar. Indikator 

yang dikembangkan dalam paket unit ini hanya sampel yang didasarkan atas 

intensitas kemunculan soal-soal USBN tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, 

guru diharapkan mengembangkan sendiri indikator berdasarkan kompetensi 

dasar. Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai 

dengan tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga 

kategori, yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator 

pengayaan. Karena  keterbatasan waktu, unit ini tidak mengembangkan semua 

indikator dari target kompetensi dasar.  

Indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 di kelas VII 

pada unit 1 didasarkan target kompetensi dasar mengidentifikasi interaksi 

social dalam ruang dan mengidentifikasi pengaruh interaksi social terhadap 

kehidupan sosial dalam nilai dan norma. Indikator yang dikembangkan pada 

Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 di kelas VIII pada unit 2 didasarkan target 
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kompetensi dasar menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang 

berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya. Indikator yang dikembangkan 

pada Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 di kelas IX pada unit 3 didasarkan  target 

kompetensi dasar menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya Bangsa 

Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan 

kebangsaan. 

Aktivitas pembelajaran di paket unit interaksi sosial dan perubahan sosial 

budaya menggunakan pendekatan scientific dengan model Discovery Learning, 

dan  model Problem Based Learning dengan metode window shopping, 

presentasi dan diskusi untuk membantu membekalkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi kepada peserta didik. Selain itu, pembelajaran juga dipandu 

dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan 

konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan yang 

mengedepankan konstruktivisme.  

Paket Unit Pembelajaran ini terdiri dari tiga unit, yaitu : 1) interaksi sosial; 2) 

pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya; dan 3) 

perubahan sosial budaya. Dalam paket unit pembelajaran ini dilengkapi 

dengan pengetahuan kontekstual bagi peserta didik sehingga peserta didik 

dibelajarkan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan unit 

ini.  

Berkaitan dengan penilaian, pengembangan instrumen dalam paket unit 

pembelajaran ini didasarkan soal USBN selama tiga tahun terakhir. 

Berdasarkan analisis, soal-soal USBN tersebut secara umum masih dalam taraf 

level koginitif  yang rendah (L1). Oleh karena itu, kemampuan peserta didik 

harus ditingkatkan dengan aktivitas pembelajaran dan pemberian soal yang 

berorientasi HOTS.  
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