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I 

    PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan suatu sistem dan cara untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan juga merupakan suatu usaha 

sadar yang dibutuhkan untuk manusia menunjang perannya di masa mendatang. 

Pada posisi ini, pendidikan multikultural memegang peranan penting. Sebab 

pendidikan merupakan lapangan sentral dalam upaya menerjemahkan serta 

mensosialisasikan gagasan multikultural, sehingga menjadi kenyataan perilaku. 

Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, 

tulus, dan toleran terhadap masyarakat yang plural. Dengan pendidikan 

multikultural diharapkan adanya kelenturan mental bangsa menghadapi benturan 

konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.  

 

Proses pembelajaran guru merupakan ujung tombak pertama dalam penyampaian 

informasi di dunia pendidikan. Oleh karena itu guru dituntut harus kreatif dan 

inovatif dalam proses pembelajaran dikelas, yaitu dengan cara menggunakan 

bahan ajar dan model pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik dapat 

menerima dengan suatu keadaan yang menyenangkan dan bermakna. 
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SMA Negeri 1 Kotagajah merupakan sekolah yang di dalamnya terdapat 

keberagaman budaya. Hal ini terlihat jelas bahwa banyak perbedaan, baik pada 

etnik, bahasa, agama, dan adat istiadat. Selama ini proses pembelajaran  tentang 

keragaman budaya di SMAN 1 Kotagajah masih sangat rendah untuk 

dikembangkan dalam kurikulum sekolah khususnya pada mata pelajaran 

sosiologi. Rendahnya kesadaran guru  untuk memperkenalkan budaya-budaya 

siswa yang ada di lingkungan sekolah sebagai bahan ajar menjadikan siswa tidak 

mampu mengenali warisan budaya sendiri apalagi budaya lain. Berdasarkan 

prasurvai yang dilakukan peneliti dan diperkuat dengan data guru BK, kesadaran 

multikultur di SMAN 1 Kotagajah masih rendah terlihat dari beberapa 

pelanggaran yang pernah terjadi antara lain perkelahian, etika, dan kedisiplinan. 

 

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang ada di 

SMAN 1 Kotagajah terhadap keadaan jumlah siswa/i, terdapat siswa yang berjenis 

kelamin perempuan maupun laki-laki terdiri dari bermacam agama, bahasa dan 

budaya yang beragam sesuai dengan daerah asal orang tuanya. Ada yang 

beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Berasal dari daerah Lampung asli, 

Jawa, Sunda, dan Bali. Berikut data keberagaman siswa yang ada di SMA N 1 

Kotagajah. 

Tabel 1.1  Keadaan jumlah siswa SMA N 1 Kotagajah berdasarkan agama yang  

dianut dan asal suku 

 

No Kls 

 Agama   Asal suku   

Islam 
Krsten/

Katolik 
Hindu 

Budh

a 

Lampu

ng 

Jawa 

 

Sund

a 
Bali 

JML 

Siswa 

1 X 290 14 33 1 20 219 55 33 327 

2 XI 253 15 22  32 210 42 22 306 

3 XII 202 13 12  26 146 38 12 222 

JML 745 42 67 1 78 575 135 67 855 

Sumber Data siswa SMAN 1 Kotagajah TP 2014/2015 
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Berdasarkan data tabel tersebut terlihat bahwa keadaan siswa-siswi SMA N 1 

Kotagajah tersebut terdiri dari berbagai agama dan latar belakang suku yang 

beragam. Adapun guru-guru IPS yang ada di SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah berjumlah 14 orang dengan rincian mata pelajaran sebagai 

berikut,  2 orang guru bidang studi Sosiologi, 2 orang guru bidang studi Geografi, 

5 orang guru bidang studi Ekonomi, dan 5 orang guru bidang studi Sejarah. 

Adapun latar belakang pendidkan guru-guru IPS yang ada di SMA Negeri 1 

Kotagajah semua berpendidikan sarjana (S1). 

  

Berdasarkan hasil observasi prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

pembelajaran sosiologi kelas XI, pada kompetensi dasar  memahami penerapan 

prinsip-prinsip kesetaraan dalam menyikapi keberagaman untuk menciptakan 

kehidupan harmonis dalam masyarakat. Dalam materi tersebut diharapkan guru 

dapat melakukan pengalian tentang keragaman budaya sebagai contoh dari 

berbagai budaya-budaya siswa yang ada di lingkungan sekolah. Namun dalam 

kenyataannya guru masih belum mengekplorasi materi tentang keragaman 

budaya-budaya siswa tersebut. Hal ini terlihat dari siswa kurang memahami 

budaya sendiri apalagi memahami keragaman budaya  yang ada di sekitar 

lingkungan sekolah. Sebagai contoh siswa yang berlatar belakang kedua orang 

tuanya berbeda suku, misalnya ayahnya Lampung, ibunya Jawa maka siswa 

tersebut kurang memahami budaya dari orang tuanya. Dalam hal bahasa sehari-

hari saja siswa yang berlatar belakang orang tua berbeda suku sering 

menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah kedua orang tuanya. 

Penggunaan bahasa sehari-hari pun dalam berinteraksi siswa yang bersuku selain 
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Jawa lebih sering menggunakan bahasa Jawa. Sehingga hal ini menyebabkan 

dominasi bahasa Jawa dalam interaksi dibandingkan bahasa lain khususnya 

bahasa lampung. 

 

Pada wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 62 siswa 

kelas XI IPS 1 dan XI IPS 3 SMAN 1 Kotagajah diperoleh data sebagai berikut: 

hanya 15 siswa atau sekitar 24% yang mengetahui keberagaman budaya yang ada 

di sekolah, dan 47 siswa atau sekitar 76% tidak mengetahui keberagaman budaya 

yang ada dilingkungan sekolah. Materi tentang keragaman budaya secara lebih 

mendalam siswa masih belum mengenal. Hal ini dikarenakan materi sosiologi 

mengenai masyarakat multikultural hanya diberikan berupa konsep-konsep 

tentang mewujudkan masyarakat multikultural, namun dalam pelaksanaannya 

siswa belum dapat mempraktekkan nilai-nilai multikultur tersebut. Nilai-nilai 

multikultur itu antara lain toleransi antara budaya satu dengan budaya yang lain, 

nilai menghormati dan tulus antara satu siswa dengan siswa yang lain.  

 

Berdasarkan data guru BK, di sekolah SMAN 1 Kotagajah pernah terjadi 

benturan-benturan yang di sebabkan salah paham diantara siswa. Siswa saling 

ejek-mengejek,  labelisasi pada suku pribumi (Lampung) yaitu dengan sebutan 

“mbelung” disertai dengan kata-kata kasar sehingga terjadilah perkelahian siswa 

yang yang disebabkan kurangnya nilai-nilai toleransi pada siri siswa dalam 

berinteraksi. Seperti contoh kasus perkelahian yang terjadi antara siswa yang 

bersuku lampung (pribumi) dengan siswa bersuku Jawa sehingga menyebabkan 

anak tersebut harus dikembalikan kepada orang tuanya. Apalagi belum lama ini 

masyarakat  disekitar Lampung Tengah khususnya di Bekri dan di Raman Utara 
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pernah terjadi konflik antar suku yaitu suku Lampung dengan suku Jawa yang 

disebabkan masalah pencurian sapi.  Dari peristiwa tersebut berdampak pada 

ketentraman, kerukunan, kebersamaan masyarakat yang pudar, karena kurangnya 

kesadaran hukum, norma, dan etika dari masing-masing pihak dalam menangani 

masalah pancurian sapi tersebut. Dari studi kasus tersebut diatas siswa diharapkan 

bisa menerapkan cara hidup saling menghormati, menghargai, taat hukum, etika 

dan norma. Dalam menyelesaikan setiap permasalahan hendaknya janganlah 

menggunakan cara kekerasan dan main hakim sendiri, sehingga tidak memicu 

konflik.  

 

Pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pendidikan dan di rancang untuk 

budaya dari ras yang berbeda dalam pendidikan. Sebenarnya pendidikan 

multikultural merupakan fenomena yang relatif baru di dalam dunia pendidikan. 

Alhasil, dapat dikatakan sampai saat ini, bahwa wawasan multikulturalisme di 

Indonesia masih rendah. Sehingga sering terjadi konflik dan benturan antar etnis,  

karena kurangnya pemahaman multikulturalisme. Untuk itu dipandang sangat 

penting dalam sistem kurikulum agar peserta didik memiliki kepekaan dalam 

menghadapi gejala-gejala dan masalah yang berakar pada suatu perbedaan.  

 

Pendidikan multikultural menekankan keanekaragaman dalam kesederajatan. 

Keanekaragaman dalam kesederajatan yang dimaksud seperti persamaan HAM, 

prinsip etika dan moral, penegakan hukum, dan keadilan pada setiap orang dari 

berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya dan agama. 
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Dalam artikel Multikultural-Stranas 2009 oleh Farida Hanum, dkk menyatakan 

bahwa pentingnya pendidikan multikultural diberikan kepada anak sejak dini 

dengan harapan agar anak mampu memahami bahwa di dalam lingkungan mereka 

dan juga di lingkungan lain terdapat keragaman budaya. Keragaman budaya 

tersebut berpengaruh terhadap tingkah laku, sikap, pola pikir manusia sehingga 

manusia tersebut memiliki cara- cara (usage), kebiasaan (folk ways), aturan-aturan 

(mores) bahkan adat istiadat (customs) yang berbeda satu sama lain. Dengan 

pendidikan multikultural diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental 

bangsa menghadapi benturan konflik sosial. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembelajaran multikultur menawarkan satu 

alternatif melalui modul  yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di 

masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman budaya, bahasa, 

agama, status sosial, gender, kemampuan dan umur. Bahan ajar ini tidak hanya 

bertujuan agar siswa mudah mempelajari pelajaran yang sedang diterangkan, akan 

tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku 

humanis, pluralis, dan demokratis.  

 

Pembelajaran berbasis multikultur ini dapat diterapkan dalam pembelajaran 

Sosiologi, dimana kajian Sosiologi sangat erat sekali dengan kebudayaan, 

lingkungan dan kehidupan bermasyarakat. Fakta dalam pembelajaran Sosiologi 

sekarang ini masih banyak yang hanya fokus pada penyampaian materi. Mereka 

hanya mengejar target sesuai dengan kurikulum tanpa memasukan wawasan 

multikultural didalamnya. Belum kepada anak diajak untuk memaknai suatu 

peristiwa kehidupan senyatanya terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga pada 

akhirnya memunculkan individu-individu yang egoistis, sukuisme, dan 

primordial. Padahal hal itu semua sangat bertentangan dengan pola kehidupan 

bangsa Indonesia  yang penuh dengan keberagaman budaya. 
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Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran sosiologi jumlahnya belum   

mencukupi kebutuhan siswa, karena jumlahnya yang masih terbatas. Namun 

buku-buku tersebut masih bersifat umum dan perlu upaya untuk mengembangkan 

materi berdasarkan kebutuhan belajar siswa (need assesmen). Bahan ajar lain 

sebagai pendukung dalam pembelajaran adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

berasal dari penerbit luar. Demikian perlu suatu pembaharuan dalam penyampaian 

pembelajaran Sosiologi  menjadi suatu pembelajaran yang berwawasan 

multikultur sehingga siswa tidak hanya dijejali materi saja, namun ada nilai yang 

terkandung dalam pembelajaran yang dapat dijadikan dasar siswa dalam hidup 

bermasyarakat nantinya.  

 

Tabel 1.2 Jumlah Buku-Buku Sosiologi Yang Ada Di Perpustakaan Sekolah  

SMA N 1 Kotagajah 

 

No Judul Buku Jumlah 

buku 

1. Sosiologi  XI  Kun Maryanti dan Juju Suryawati, Esis 2014.  36 

2. Sosiologi  XI, Dwi Mulyono, Global 2014 35 

3. Sosiologi XI, paket pemerintah 2006 30 

 Jumlah 101 

Sumber Perpustakaan SMAN 1 Kotagajah 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah buku sosiologi yang ada masih sangat 

terbatas jumlahnya, dimana setelah selesai pembelajaran sosiologi siswa wajib 

mengembalikan buku sosiologi yang dipinjam ke perpustakaan sekolah. Adapun 

materi yang terkandung dalam buku sosiologi tersebut masih kurang, khususnya 

pada materi multikultur masih sangat sempit cakupannya. Hal ini menyebabkan 

sebagian besar siswa belum mencapai KKM, dan sebagaian besar siswa kurang 

antusias saat mengikuti pembelajaran sosiologi. 
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Keadaan seperti ini menyebabkan kegiatan pembelajaran akan sulit mencapai 

tujuan pembelajaran karena fasilitas buku-buku yang ada di perpustakaan belum 

menunjang dan siswa merasa sulit untuk memahami materi pelajaran. Dengan 

adanya permasalahan tersebut  yang mendorong peneliti membuat modul 

sosiologi berbasis multikultur. 

 

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 

sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana 

dan didesain untuk membantu peserta didik mengasai tujuan belajar yang spesifik. 

Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan 

evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga 

peserta didik dapat belajar dengan kecepatan masing-masing (Depdiknas, 2008 :4) 

 

Guru dapat mendesain modul sendiri untuk pemenuhan  kebutuhan bahan ajar 

siswanya, dan untuk dapat mendesain modul pelajaran tidaklah mudah, 

dibutuhkan waktu dan sumber-sumber yang mendukung. Modul yang digunakan 

juga harus dilakukan perbaikan dan pengembangan. Prinsip-prinsip   

pengembangan modul meliputi analisis kebutuhan, pengembangan desain modul, 

implementasi, penilaian, evaluasi dan validasi serta jaminan kualitas (Depdiknas, 

2008: 17) Pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang 

diperlukan sebagai modul, yaitu membelajarkan diri (self instruction), mandiri 

(self contained), berdiri sendiri (stand alone), daya adaptasi (adaptasi), dan 

bersahabat/akrab (user frindly).  Belajar menggunakan modul menuntut sarana 

dan prasarana sekolah yang mendukung dalam pembelajaran. Dari sisi ruang 

kelas, ruang kelas mendapat penerangan yang cukup, sehingga tingkat 
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keterbacaan modul baik. Motivasi siswa dalam belajar juga harus tinggi, sehingga 

aktivitas pembelajaran siswa meningkat dan mendapatkan pembelajaran yang 

kondusif. 

 

Penelitian pengembangan modul Sosiologi berbasis pendidikan multikultur ini 

dimunculkan sebagai sebuah variasi baru pada pembelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan efektifitas pembelajaran Sosiologi di sekolah SMA Negeri 1 

Kotagajah. Efektifitas pembelajaran diperlukan untuk dapat meningkatkan 

kesadaran nilai-nilai multikultur pada diri siswa. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi 

diantaranya yaitu: 

1.2.1 Beragamnya latar belakang budaya peserta didik di sekolah 

1.2.2 Minimnya bahan ajar Sosiologi berbasis multikultural yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

1.2.3 Rendahnya sikap-sikap toleransi pada diri siswa 

1.2.4 Sebagian besar siswa belum mencapai KKM 

1.2.5 Sebagian besar siswa kurang antusias saat mengikuti pembelajaran 

Sosiologi 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dalam penelitian ini di batasi pada  

1.3.1 Pengembangan desain modul Sosiologi kelas XI yang dapat 

meningkatkan kesadaran multikultur siswa SMA Negeri 1 Kotagajah. 

1.3.2 Pembelajaran Sosiologi yang efektif dan menyenangkan dapat benar-

benar dimengerti sehingga nilai-nilai multikultur dapat di terapkan 

oleh siswa. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah maka, dapat dirumuskan 

masalah penelitian adalah rendahnya kesadaran siswa terhadap pendidikan 

mutikultur. Dengan demikian permasalahan yang diajukan adalah: 

1.4.1 Bagaimanakah desain dan sintak modul Sosiologi berbasis 

multikultur siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kotagajah dapat 

meningkatkan kesadaran pendidikan multikultur pada diri siswa? 

1.4.2 Bagaimana perbedaan efektifitas hasil belajar siswa yang 

menggunakan modul sosiologi berbasis multikultur dengan yang 

tidak menggunakan modul sosiologi berbasis multikultur dalam 

meningkatkan  kesadaran multikultur siswa kelas XI  SMA Negeri 1 

Kotagajah. 

 

Dengan demikian, Judul tesis ini adalah: Pengembangan Modul Sosiologi berbasis 

multikultural pada siswa SMA kelas XI. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1.5.1 Menghasilkan desain dan sintak modul Sosiologi berbasis multikultur 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kotagajah dapat meningkatkan 

kesadaran pendidikan multikultur pada diri siswa. 

1.5.2 Menguji perbedaan efektifitas hasil belajar siswa yang menggunakan 

modul sosiologi berbasis multikultur dengan yang tidak 

menggunakan modul sosiologi berbasis multikultur dalam 

meningkatkan  kesadaran multikultur siswa kelas XI  SMA Negeri 1 

Kotagajah. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan ini sebagai berikut. 

 

1.6.1 Kegunaan  Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat mengembangkan keilmuan terutama di 

bidang bahan ajar berbentuk pengembangan, khususnya pengembangan modul 

Sosiologi berbasis multikultural pada siswa SMA kelas XI. 

 

1.6.2 Kegunaan Praktis 

 

1. Bagi siswa, meningkatkan kesadaran multikultur siswa melalui modul yang 

dikemas secara utuh dan sistematis. 
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2. Bagi guru, tersedianya sumber belajar dan memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

3. Bagi sekolah, untuk meningkatkan efektifitas dan memotivasi untuk  

pembinaan guru-guru mata pelajaran lain dan menghasilkan kualitas 

pembelajaran yang akan berdampak pada kualitas pendidikan. 

 

1.7 Spesifik Produk Yang Diharapkan 

 

Pengembangan ini menghasilkan produk berupa modul pelajaran sosiologi  

berbasis multikultur yang digunakan untuk kepentingan pelajaran satu semester. 

Paket modul  ini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada kompetensi 

dasar memahami penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dalam menyikapi 

keberagaman untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat.  

Komponen yang terdapat dalam buku paket ini adalah. 

1. Halaman muka (cover) 

2. Kata pengantar 

3. Daftar isi 

4. Peta modul dicantumkan pada bagian awal setiap kompetensi untuk 

menginformasikan kompetensi, dan sub kompetensi yang harus dikuasai 

siswa 

5. Materi pelajaran dicantumkan pada bagian awal setiap kompetensi untuk 

menginformasikan materi pelajaran yang harus dikuasai siswa. 

6. Tujuan pembelajaran dicantumkan pada bagian awal setiap kompetensi 

untuk menginformasikan tujuan pembelajran yang akan dicapai seteah 

pembelajaran. 
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7. Uraian materi yang diorganisaikan berdasarkan tujuan kegiatan 

pembelajaran untuk setiap kompetensi. 

8. Rangkuman, disajikan pada akhir uraian untuk setiap kompetensi. 

9. Glosarium, merupakan kumpulan-kumpulan kata-kata penting (kamus). 

10. Evaluasi, diberikan pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Lembar kerja 

siswa bertujuan untuk mengukur apakah pencapaian yang telah 

dirumuskan atau belum tercapai. 

11. Daftar pustaka dicamtumkan pada akhir buku pelajaran dengan maksud 

memberikan informasi kepada siswa untuk mengkaji pelajaran lebih 

mendalam dan mendapatkan wawasan lebih jauh tentang materi pelajaran 

yang disampaikan. 

 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian dan pengembangan ini sebagai berikut. 

 

1.8.1 Ruang Lingkup Obyek Penelitian 

 

Obyek penelitian ini adalah Pengembangan modul Sosiologi berbasis multikultur 

siswa kelas XI SMAN 1 Kotagajah. 

 

1.8.2 Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup tempat penelitian adalah di SMAN 1 Kotagajah Lampung 

Tengah tahun pelajaran 2014/ 2015. 
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1.8.3 Ruang Lingkup Ilmu 

 

Penelitian pengembangan ini berdasarkan ruang lingkup keilmuannya mengenai 

pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Secara kajian ruang lingkup pengembangan 

modul Sosiologi berbasis multikultural pada  siswa SMA kelas XI. Merupakan 

pembelajaran dimana pendidikan multikultural menekankan keanekaragaman 

dalam kesedarajatan. Keanekaragaman dalam kesederajatan yang dimaksud 

seperti persamaan HAM, prinsip etika dan moral, penegakan hukum, dan keadilan 

pada setiap orang dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya dan 

agama.  

 

Menurut Woolever dalam Pargito (2010: 33-34) pendidikan ilmu pengetahuan 

sosial terdapat 5 (lima) perpektif, tidak saling menguntungkan secara ekslusif, 

melainkan saling melengkapi. Menurut National Council for Social Studies 

(NCSS,1988: 11) mengemukakan bahwa karakteristik IPS adalah (1)involves a 

search for pattern in our liver; (2) involves both the content and processes of 

learning; (3) requires information processing; (4) social studies s sciences; (5) 

involves the development and analysis of one’s own value and application 

requires ploblem solving and decision making of these   values in social action. 

 

Kelima trasisi / perpektif itu adalah sebagai berikut 

1. Ilmu pengetahuan sosial sebagai tramisi kewarganegaraan. 

2. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembangan pribadi. 

3. Ilmu pengetahuan sosial sebagai refleksi inquiri. 

4. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan imu-ilmu sosial. 
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5. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengambilan keputusan yang rasional dan aksi 

sosial. 

 

Pengembangan bahan Ajar Sosiologi berbasis multikultural hal ini  menelaah 

perpektif  ke (2), dan perpektif  ke (5). Dalam proses pengembangan pribadi pada 

perpektif ke (2) yang akan berdampak pada perkembangan dan perubahan 

perilaku lebih baik dan menjadi warga negara yang baik setelah melaksanakan 

pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural, siswa akan akan memahami bahwa 

di dalam lingkungan mereka dan juga di lingkungan lain terdapat keragaman 

budaya. Perpektif ke (5)  Pengembangan modul Sosiologi berbasis multikultural, 

diharapkan siswa dapat menjadi seorang yang mampu mengambil keputusan yang 

baik dan menyadari dalam interaksinya terdapat keragaman dan perbedaan dengan 

manusia yang lain sehingga dapat memunculkan sikap dan berprilaku humanis, 

pluralis, dan demokratis. 

 

Selanjutnya maka dapat dirumuskan bahwa ruang lingkup penelitian ini dilakukan 

dalam penyusunan Pengembangan modul Sosiologi berbasis multikultural antara 

lain mencakup hal-hal sebagai berikut. 

 

1. Pengembangan modul Sosiologi berbasis multikultur pada SMAN1 Kotagajah 

dapat meningkatkan kesadaran pendidikan multikultur pada diri siswa. 

2. Pengujian efektifitas modul sosiologi berbasis multikultur dapat meningkatkan 

kesadaran pendidikan multikultur siswa di SMAN 1 Kotagajah.  


