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perkotaan,
dan kota,
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Materi Pokok
Kegiatan

Pembelajaran

Sumber
Bahan

Silabus Diskusi Literatur
yang

relevan

. Batasan pengertian
sosiologi Perdesaan dan
perkotaan

r Ciri-ciri desa dan kota

Ceramah, tanYa
jawab, dan diskusi
kelompok

1,2,8

r Klasifikasi dan tiPologi
desa

o Klasifikasi dan tiPologi
kota

Ceramah, tanYa
jawab, dan diskusi
kelompok

1,2, 4
fo$**deskriPsiKan

*' dtrulogi desa dan kota

- l-lencjeskriPsikan
t*ndisi flsik dan sosial* ludsya desa
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t:',lts

li:i:ijrl l

i:r:, ll:

Tinjauan geografis desa
Tinjauan sosiologis desa
Tinjauan antroPologis
desa

o

a

a

Ceramah, tanYa
jawab, dan
presentasi
kelompok

1,2,3

l,'trendeskriPsikan
* eondisi fisik dan sosial

' hudaYa kota

h{endeskriPsikan
ientang
*erkembangan desa

a

Tinjauan geografis kota
Tinjauan sosiologis kota
Tinjauan antroPologis kota

a

a

Ceramah, tanYa
jawab, dan
presentasi
kelompok

1,3, 4,7

-Perkem banga n masya rakat
desa ditinjau dari masa
pramodernisasi, Pasca
modernisasi, dan era
olobalisasi

Ceramah, tanYa
jawab, dan
presentasi

2,5,8

h{endeskriPsikan
tentang
perkembangan kota

ffi
interaksi sosial
masyarakat desa

] MendeskriPsikan
r interaksi sosial
i masyarakat kota
I

4:,i,.i
.$TT

*i

t

Perkembangan masYarakat
kota ditinjau dari masa
pramodernisasi, Pasca
modernisasi, dan era
olobalisasi

Ceramah, tanYa
jawab, diskusi

1,3, 4

. lnteraksi individu dengan
individu di Perdesaan

. lnteraksi antar kelomPok
satu dengan Yang lain di

perdesaan
o Bentuk interaksi sosial di

oerdesaan

Ceramah, tanYa i 2, 5, 8
jawab, diskusi 

i

kelompok, dan 
Ipresentasi 
i

Ceramah, tanYa i

jawab, diskusi 
l

kelompok, dan 
ipresentasi 11,4,7,8

. lnteraksi individu dengan
individu di Perkotaan

. lnteraksi antar kelomPok
satu dengan Yang lain di
perkotaan

r Bentuk interaksi sosial di

oerkotaan
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.,,,,.1,,,., perdesaan dalam
,,;, ' perspektif sosiologis

'1.,;,,' , Mendeskripsikan
i:ir' , r fflas!6r6kot

r Analisis tentang latar
belakang kondisi sosial
masyarakat perdesaan
paada perspektif sosiologi
klasik

r Analisis tentang latar
belakang kondisi sosial
masyarakat perdesaan
paada perspektif sosiologi
modern

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

2,5,8

. Analisis tentang latar
belakang kondisi sosial
masyarakat perkotaan
paada perspektif sosiologi
klasik

. Analisis tentang latar
belakang kondisi sosial
masyarakat perkotaan
paada perspektif sosiologi
modern

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

1, 4,7, I

iil.,i,, : h4endeskriPsikan

|A r kebudayaan pada*9
masyarakat

Teoriteori kebudayaan
dan implikasinya dalam
masyarakat perdesaan

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi

iil::::.: . Mendeskripsikan
ttf,,,,fffi I kebudayaan pada

masvarakat perkotaan

o Teori-teori kebudayaan
dan implikasinya dalam
masvarakat perkotaan

Ceramah, tanya
jawab, dan

Mendeskripsikan
ketergantungan
antara masyarakat
desa pada

Ketergantungan masyarakat
desa pada kota dari segi:
sosial, budaya, politik,
ekonomi, dan

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi

Mendeskripsikan
ketergantungan
antara masyarakat
kota pada masyarakat
desa

Ketergantungan masyarakat
kota pada desa dari segi:
sosial, budaya, politik,
ekonomi, dan

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi

1, 4, 6,7

Mendeskripsikan dan
menganalisis tentang
struktur sosial pada
masyarakat desa

Deskripsidan analisis
tentang nilaidan norma
sosial, pranata sosial,
stratifikasi dan diferensiasi
sosial pada masyarakat
desa

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi
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,', . menganalisis tentang

Fy struktur sosial pada
masyarakat desa

,1.,,,, r Mendeskripsikan dan Deskripsidan analisis
tentang nilaidan norma
sosial, pranata sosial,
stratifikasi dan diferensiasi
sosial pada masyarakat
kota

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi

ti, ,' , Mendeskripsikan dan
lil:;., : rnenganalisis tentang
ii..;: , : proses sosialisasi di

e& masyarakatr@ 
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Deskripsidan analisis
tentang: tujuan sosialisasi
pada masyarakat
perdesaan, model-model
sosialisasi pada masyarakat
perdesaan, agen-agen
sosialisasi pada masyarakat

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

2,5,8

rflr:r

Mendeskripsikan dan
menganalisis tentang
proses sosialisasi di
rnasyarakat perkotaan

Deskripsidan analisis
tentang: tujuan sosialisasi
pada masyarakat
perkotaan, model-model
sosialisasi pada masyarakat
perkotaan, agen-agen
sosialisasi pada masyarakat

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

1,3,4,6,
8

Ujian Tengah Semester 1

,, ! Mendeskripsikan dan
i,, l ; menganalisistentang
:: :' t nrnaaa r rrlranioaai Ait'. i proses urbanisasi di.::i. : masyarakatt:: '

1.. #'t i perdesaan

r Deskripsi dan analisis
tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi
masyarakat desa
melakukan urbanisasi

. Deskripsi dan analisis
tentang dampak
urbanisasi bagi
masvarakat desa

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

2, 5,6,8

Mendeskripsikan dan
menganalisis tentang
urbanisasipada
masyarakat perkotaan

. Deskripsi dan analisis
tentang faktor-fakior yang
mempengaruhi kondisi
perkotaan menjadi pemicu
dan penarik bagi
urbanisator untuk
melakukan urbanisasi

. Analisis dampak
urbanisasi bagi

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

1, 2, 3, 4,
6,8

Mendeskripsikan dan
menganalisis tentang
perkembangan desa
dari berbagai sektor

Deskripsi dan analisis
tentang perkembangan
desa dalam kehidupan
sosial, budaya, ekonomi,

itik, dan ketenaoakeri

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

2, 5,6,8
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$ ; menganalisis tentang
li':.t. : Perkembangan kota
iiar:,,, . I dari berbagai sektor

:i, : Mendeskripsikan dan

.,,, ' kehidupan

. Deskripsi dan analisis
tentang teori
perkembangan kota serta
implementasinya dalam
kehidupan masyarakat
perkotaan

. Deskripsi dan analisis
tentang perkembangan
kota dalam kehidupan
sosial, budaya, ekonomi,
politik, dan

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

1,3, 4,6,
8

Mendeskripsikan dan
menganalisis tentang
perubahan sosial
budaya pada
masyarakat
perdesaan

Deskripsidan analisis
tentang: faktor-faktor yang
mendorong terjadinya
perubahan sosial budaya
beserta sifalsifat dan
dampaknya bagi kehidupan
masvarakat perdesaan

Ceramah, tanya
jawab, diskusi
kelompok, dan
presentasi

2,5,6,8

:ii. I Mendeskripsikan dan
rl' i menganalisistentang'i,l ; perubahan sosialtr

I budaya pada

1.,, : ma$yarakat perkotaan

Deskripsi dan analisis
tentang : faktor-faktor yang
mendorong terjadinya
perubahan sosial budaya
beserta sifat-sifat dan
dampaknya bagi kehidupan

Ceramah, tanya
jawab, dan
presentasi

1, 3, 4, 6,
I

Ujian Tengah semester 2

:i.' i Observasi pada

ir, ! masyarakat desa'..:' I tentang dampak
"e8 ' sosial ekonomi dan

budaya sebagai
akibat dari perubahan
sosialdan

Deskripsidan analisis
tentang dampak sosial
ekonomi dan budaya
sebagai akibat dari
perubahan sosialdan
budaya pada masyarakat

2, 5,6, 8

akibat dari perubahan
sosialdan budaya
pada masyarakat

, I MemPresentasikan
I hasil observasi

,. i tentang dampak
,-, j sosial ekonomidan,ffi j nudaya sebagai

Presentasi hasil observasi
tentang dampak sosial
ekonomi dan bLdaya
sebagai akibat dari
perubahan sosial dan
budaya yang muncul di
perdesaan

Tanya jawab, dan
presentasi

1,3, 4,6,
8
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K*mpetensi Dasar

ii,,.:,: . *fu*gobservasi dalam
il , n*asyarakat kota
i;ir,r 1 ,*m*tang dampak
ii:,,,,". i msial ekOnOmi dan

s4rdaya sebagai
;.1;1.ir, ' . a*,1!bat dari perubahan

,:ttrl' , wsi*ldan budaya
. p'*,tlg terjadi dalam

.,,:.:.,:' , f',f:l6SVafakat kOta

Deskripsi dan analisis
tentang dampak sosial
ekonomi dan budaya pada
masyarakat perkotaan
sebagai akibat dari
perubahan sosial dan
budaya

Tanya jawab, dan
presentasi

1,3, 4,6,
8, dan

literatur
yang

relevan

li:,i',,:, ffirnpresentasikan
ilir'. , r fmsilobservasi
i.,i,' t'te*'atang dampak
l:t,.,:, I wlal ekonomi dan

budaya sebagai
i:rt', i akibat dari perubahan
:::, , w**aldan budaya
:jt, I Pda masYarakat
rr.,, I mgrkOtaan

Presentasi hasil observasi
tentang dampak sosial
ekonomi dan budaya
sebagai akibat dari
perubahan sosialdan
budaya pada masyarakat
kota

Tanya jawab, dan
presentasi

1, 3, 4, 6,
8, dan
literatur
yang

relevan

, &&nnpresentasikan
,, {#r'ltang solusi yang
. Srencanakan untuk
' ruengatasidampak
r s*sialekonomidan
, fo*daya yang bersifat
: negetif di masyarakat

' p*rdesaan sebagai
, aki.bat dari perubahan
, *osial budaya yang

Presentasi tentang solusi
yang direncanakan untuk
mengatasidan
mengantisipasi terjadinya
dampak sosial dan ekonomi
yang bersifat negatif di
masyarakat perdesaan

Tanya jawab, dan
presentasi

2, 5,6,9,
dan

literatur
yang

relevan

l::
k
Eg

4.,::

: *dempresentasikan
tentang solusi yang
tirencanakan untuk

r mengatasidampak
' *.nslalekonomidan
I irudaya yang bersifat
m*gatif di masyarakat
p*sliotaan sebagai
a,iqibat dari perubahan

Presentasi tentang solusi
yang direncanakan untuk
mengatasi terjadinya
dampak sosial dan ekonomi
serta budaya sebagai akibat
dari adanya perubahan
sosial budaya yang muncul
di perkotaan.

Tanya jawab, dan
presentasi

1,3,4,6,
8, dan

literatur
yang

relevan
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