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MATA PELAJARAN: SOSIOLOGI 

Level Kognitif 
Keteraturan 

Sosial, Nilai, dan 

Norma Sosial 

Struktur, Konflik,  dan 

Mobilitas, dan Kelompok 

Sosial dalam Masyarakat 

Multikultural 

Perubahan Sosial dan 

Lembaga Sosial 
Penelitian Sosial 

Pengetahuan dan 

Pemahaman 

 Menyebutkan 

 Mengidentifikasi 

 Menunjukkan 

 Menjelaskan 

 Menentukan 

 Mengkategorikan 

 Membedakan 

Peserta didik 

mampu memahami 

dan menguasai 

tentang: 

-  fungsi sosiologi 

-  nilai dan norma, 

interaksi sosial, 

keteraturan 

sosial, 

   sosialisasi, dan   

penyimpangan 

sosial 

 

Peserta didik mampu 

memahami dan 

menguasai tentang: 

-  struktur sosial 

-  stratifikasi sosial 

-  konflik sosial 

-  mobilitas sosial 

-  kelompok sosial 

 

 

Peserta didik mampu 

memahami dan 

menguasai tentang: 

-  perubahan sosial 

-  lembaga sosial 

 

 

 

 

 

Peserta didik mampu 

memahami dan 

menguasai tentang: 

-  penelitian sosial 

-  jenis-jenis penelitian 

sosial 

-  prosedur dan metode 

penelitian 

-  instrumen pengumpulan 

data 

-  kegunaan penelitian 

sosial 

 

 

Aplikasi 

 Memberi contoh 

 Membandingkan 

 Menghubungkan 

 Menerapkan 

 Menginterpretasi 

 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang: 

-  nilai dan norma 

dalam 

pengembangan 

 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang: 

-  bentuk struktur 

sosial dalam 

fenomena kehidupan 

 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang: 

-  perubahan sosial 

dalam masyarakat 

dalam kehidupan 

 

Peserta didik mampu 

mengaplikasikan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang: 

-  penentuan topik 

penelitian 

-  perumusan masalah 
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Level Kognitif 
Keteraturan 

Sosial, Nilai, dan 

Norma Sosial 

Struktur, Konflik,  dan 

Mobilitas, dan Kelompok 

Sosial dalam Masyarakat 

Multikultural 

Perubahan Sosial dan 

Lembaga Sosial 
Penelitian Sosial 

kepribadian 

-  perilaku 

menyimpang 

   dan sikap anti sosial 

-  sosialisasi dalam 

pembentukan 

kepribadian 

 

 

-  konflik sosial dan 

bentuk 

akomodasinya 

-  mobilitas sosial dan 

dinamika sosial 

-  kelompok sosial 

dalam masyarakat 

multikultural 

masyarakat 

-  peran dan fungsi 

lembaga sosial  dalam 

masyarakat 

 

 

 

 

 

penelitian 

-  rancangan penelitian 

(jenis, data, sampel 

instrumen, dan teknik 

analisis data 

penelitian) 

 

 

 

 

 Penalaran 

 Menyimpulkan 

 Merumuskan 

 Menganalisis 

 Mensintesis 

 Mengevaluasi 

 Memprediksi 

 Memecahkan masalah 

  

  Peserta didik 

mampu 

menggunakan 

nalar dalam 

mengkaji tentang: 

-  fungsi sosiologi 

dalam mengkaji 

hubungan 

masyarakat 

-  proses interaksi 

sosial dalam 

pengembangan 

pola keteraturan 

sosial 

 

    

   Peserta didik mampu 

menggunakan nalar 

dalam mengkaji 

tentang: 

 - hubungan antara 

struktur sosial dengan 

mobilitas sosial 

-  berbagai permasalahan 

yang terjadi dalam 

masyarakat 

multikultural dan 

solusinya 

 

 

 

Peserta didik mampu 

menggunakan nalar 

dalam mengkaji 

tentang: 

-  dampak perubahan 

sosial dalam 

kehidupan 

masyarakat 

-  masyarakat 

multikultural 

dalam bingkai 

NKRI 

 

 

 

 

Peserta didik mampu 

menggunakan nalar 

dalam mengkaji 

tentang: 

-  kesesuaian jenis 

penelitian dengan 

data penelitian 

-  pengolahan data  

penelitian dan 

interpretasi hasil 

penelitian 

 

  

 


