
  

 
 

 

Catatan: 
- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) yang 
disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 
Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 
- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan kebutuhan 
anak didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan berbagai sumber 
pengetahuan, serta konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah sesuatu yang sangat 
dianjurkan. Rencana pembelajaran ini bisa menjadi sumber inspirasi. 
- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang dapat 
diakses oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di www.sekolah.mu/tanpabatas 
. 

 
JUDUL MATERI/TOPIK 

Tujuan belajar Memahami berbagai metode penelitian sosial yang sederhana untuk 
mengenali gejala sosial di masyarakat 

Materi/topik  Merancang penelitian sosial (1) 

Kelas X IPS (Sosiologi) 

Alat/media WAG Kelas, WAG Kelompok siswa 

Bahan/materi Nama bahan/materi 
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-
dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/diskusi/ 
 
Nama bahan/materi 
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-
dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/materi-2/ 

 
Penilaian 

 

 
 

 Alokasi 
waktu 

Langkah dan Penjelasan Instruksi teks WA Penilaian 

1. 10 – 15 
menit 

Tujuan:  
membuka pelajaran dan 
memberi motivasi pada siswa 
untuk berpartisipasi secara aktif 
 
GURU:  
Menyapa kelas dan melakukan 
presensi online. Guru melihat 
siswa yang belum “hadir“ di WAG 
kelas.  

Selamat pagi semuanya. Semoga kita 
semua dalam keadaan sehat. Terima 
kasih bagi yang sudah hadir tepat 
waktu di WAG kita.    
 
Hari ini kita masih melakukan belajar 
dari rumah. Ingat ini bukan masa libur, 
karena itu kita perlu meluangkan 
waktu setiap hari untuk mengikuti 
aktivitas belajar secara online. 

 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/diskusi/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/diskusi/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/materi-2/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/materi-2/


  

 
 

 
Tujuan pencatatan ini bukan 
untuk menghukum atau 
menyatakan siswa “membolos“ 
atau tidak hadir tanpa izin 
(karena tidak semua siswa 
memiliki akses internet atau 
smartphone). Tujuannya adalah 
untuk mencari cara agar para 
siswa yang tidak hadir tersebut 
bisa mengakses materi dan 
pengalaman belajar. Guru bisa 
menggunakan skrip yang 
disediakan. 
 
SISWA:  
Memantau WAG kelas; 
memberitahu guru bahwa 
dirinya sedang aktif memantau di 
WAG kelas; membantu guru 
untuk mengidentifikasi rekan 
sekelas yang masih offline; 
membantu guru mencarikan 
teman yang masih offline agar 
masuk dan memantau WAG 
kelas. 

 
Tapi sebelumnya kita coba cek siapa 
saja yang sudah masuk dan hadir 
dalam WAG saat ini. Minta tolong 
masing-masing mengirim pesan 
kehadiran di WAG. Jika ada yang belum 
hadir, apakah ada yang punya 
informasi siapa dan mengapa?  
 
Apakah ada yang bisa membantu 
untuk mengajaknya ikut hadir? 
 
Baik, jika sudah siap, mari kita mulai 
dengan memahami tujuan dan proses 
belajar hari ini. 
 

2. 10 -15 
menit 

GURU:  
Mengirim penjelasan tentang 
tujuan dan proses belajar, 
kemudian berdialog untuk 
memastikan bahwa siswa 
mengerti apa yang perlu mereka 
lakukan.  
 
SISWA:  
Menyimak / membaca instruksi, 
kemudian mengajukan 
pertanyaan klarifikasi. 
 
 

Tahukah kamu, Penelitian merupakan 
salah satu cara yang dilakukan individu 
atau kelompok untuk mencari 
informasi, ilmu pengetahuan baru, 
menguji teori yang sudah ada dengan 
menggunakan metode ilmiah 
 
Bila kita sudah terbiasa menlakukan 
penelitian sosial, maka kita tidak akan 
mudah percaya akan informasi yang 
tidak jelas di masyarakat (HOAX) 
 
Nah, sebagai seorang yang 
berintelektual tinggi dan memiliki 
pengetahuan. Kita akan mengkaji lebih 
dalam hubungan pengetahuan dengan 
penelitian sosial. 
 
kita semua tahu, pengetahuan menjadi 
dasar dalam melakukan penelitian 
sosial, dengan pengetahuan seseorang 
dapat melakukan penelitian, 

 



  

 
 

sebaliknya penelitian dapat dilakukan 
untuk mendapatkan pengetahuan 
baru.  
 
Secara teori ada cara yang tepat untuk 
mendapat pengetahuan : 
1. Modus otorita, cara mendapat 

pengetahuan dengan cara atau jalan 
kita bertanya atau mendapatkan 
penjelasan dari orang yang dianggap 
lebih tau atau ahli dalam bidang 
tersebut.  

2. Pengalaman seseorang, bisa 
didapat melalui pengalaman pribadi 
atau belajar dari pengalaman orang 
lain ketika melakukan interaksi 
dalam masyarakat.  

3. Penalaran deduktif, didapat dari 
penalaran yang berasal dari hal-hal 
umum (kesimpulan) ke hal-hal 
khusus (penjelasan). 

4. Penalaran induktif, didapat dari 
penalaran yang berasal dari hal-hal 
khusus ke hal-hal umum.    

 
Baik disadari ataupun tidak semua 
kejadian dan tingkah laku yang 
dilakukan oleh manusia dapat  menjadi 
bagian yang menarik untuk kita teliti.  
 
Yuk langsung kita belajar bersama-
sama. Sudah siapkan semuanya..  

 10 -15 
menit 

GURU:  
Mengirim pesan untuk 
mengakses materi belajar.  
 
SISWA:  
Klik tautan video tersebut secara 
individual dan bersamaan. 

Saat ini kita sedang menghadapi 
WABAH VIRUS CORONA COVID-19 
Kita tau, banyak media meliput 
informasi mengenai wabah virus 
corona ini.  
Bila kita melihat teori sosiologi 
mengenai modus otorita, maka 
langkah utama yang kita lakukan dalam 
pengumpulan data dengan mencari 
sumber sebanyak-banyaknya dari 
orang-orang yang memang layak dan 
memiliki kewenagan yang kredibel atas 
informasi tersebut, tanpa kita 
mengesampingkan pengalaman dari 

 



  

 
 

orang-orang yang bisa sembuh dari 
virus corona dll. 
 
Silahkan kamu klik tautan berikut ini 
https://www.sekolah.mu/courses/sosi
ologi-kelas-x-sma-ips-dinas-
pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-
jumat-3-april-2020/aktivitas/materi-2/

 

 10 -15 
menit 

GURU:  
Menanyakan kepada siswa, 
apakah ada yang belum 
dipahami dari penjelasan materi 
di video. Lalu mempersilakan 
siswa lain untuk menjawab 
pertanyaan temannya 
 
SISWA:  
Bertanya kepada guru jika ada 
materi yang belum dipahami 
dari video yang sudah ditonton, 
serta menjawab pertanyaan 
temannya jika mengetahui 
jawabannya. 

Semuanya sudah menonton videonya, 
kan? Bagaimana? Sudah paham 
belum?  
 
Silakan bertanya jika masih 
belum paham, ya. 
 
(murid mengajukan pertanyaan) 
 
Ada yang bisa menjawab pertanyaan 
dari teman kalian?  
gurumu mempersilakan bagi yang 
ingin menjawab. Tidak perlu takut 
untuk salah. Kita akan diskusi sama-
sama untuk mencari jawabannya 

 

 30-45 
menit 

GURU: Mengirim pesan untuk 
mengakses dan mengerjakan 
soal. 
 
SISWA: Klik tautan video 
tersebut, untuk berdiskusi 
secara bersama-sama. 

Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, 
kita akan mendiskusikan sebuah 
fenomena yang terjadi dalam 
kehidupan kita dalam ruang lingkup  
sosiologi untuk materi merancang 
penelitian sosial 
 
Silahkan klik tautan berikut ini ya 
https://www.sekolah.mu/courses/sosi
ologi-kelas-x-sma-ips-dinas-
pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-
jumat-3-april-2020/aktivitas/diskusi/ 

 

 
 

https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/materi-2/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/materi-2/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/materi-2/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/materi-2/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/diskusi/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/diskusi/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/diskusi/
https://www.sekolah.mu/courses/sosiologi-kelas-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-kegiatan-jumat-3-april-2020/aktivitas/diskusi/


  

 
 

  GURU: 
● Mengecek apakah semua 

sudah menyelesaikan sesi 

diskusinya serta bagaimana 

pandangan mereka mengenai 

hasilnya. 

● Memberikan gambaran umum 

tentang pengetahuan dasar 

ilmu Sosiologi dikaitkan 

dengan merancang penelitian 

sosial 

● Masing-masing siswa 

menjelaskan tentang hasil 

diskusi dan tanggapannya 

tentang “pengetahuan dasr 

sosiologi dikaitkan dengan 

merancang penelitian sosial” 

● Menyimpulkan secara 

bersama-sama tentang 

perkembangan fenomena 

sosial yang ada dimasyarakat 

dikaitkan dengan rancangan 

penelitian sosial 

Semuanya sudah menyaksikan video 
pembelajaran kita yang kedua kan.    
 
Nah, mari kita diskusikan bersama 
antara kedua video pembelajaran 
diatas dengan mengaitkan materi 
merancang penelitian sosial kita saat 
ini 
 
Pastinya kalian punya pendapat 
masing-masing kan, nanti kita bisa 
saling memberikan pendapatnya.  
 
Namun jangan lupa kita tetap harus  
menghargai pendapat kawan mu 
mengenai kasus diatas.  
  
 
 

 

3. 20 - 30 
menit 

GURU: Menutup pelajaran 
dengan memandu proses 
refleksi. 
Dan menginformasikan kepada 
siswa, pada pertemuan 
berikutnya kita akan membahas 
lebih lanjut mengenai materi ini 
 
SISWA: Merefleksikan apa yang 
mereka pelajari dari diskusi dan 
materi ini. 

Sebagai penutup, refleksikan apa yang 
anda pelajari dari aktivitas ini. 
Tuliskan setidaknya 2 hal baru yang 
anda pelajari hari ini. 
 
Selain itu, tuliskan juga opini anda 
tentang kualitas proses diskusi. Dalam 
skala 1-10, seberapa berkualitaskah 
diskusi tersebut? Dan mengapa hal 
tersebut bisa terjadi? 
 
Tetap semangat dan selamat 
belajar!!! 

 

 
Catatan 

--- 

Mari ambil peran dalam #sekolahlawancorona untuk menjadi bagian dari jaringan Sekolah Merdeka Belajar, 

Merdeka Berkolaborasi dan Merdeka Berkarya  

  



  

 
 

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk mengajar secara live di Kelas.mu Belajar LIVE hubungi  

08568402400 / 085795725418 untuk mengatur jadwal #mengajartanpabatas bersama Komunitas Guru Belajar 

Nusantara. 

 

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk berkarya bersama, berkolaborasi membuat rencana 

pembelajaran harian yang digunakan oleh lembaga dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, silahkan hubungi 

jaringansekolah@sekolahmu.co.id atau 081317564416 

 

Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung #kerjabarenganlawancorona. Sekolah-sekolah berikut 

telah menjadi relawan yang memastikan semua dan setiap anak #belajartanpabatas 

 

SDN Cakung Timur 09 SDN Ujung Menteng 02 
SDN Cakung Timur 04 

Pagi 
SDN Ujung Menteng 03 

Pagi SDN Cakung Timur 06 Sekolah Cikal SD Negeri Ledok 5 

SLB Negeri Binjai SDIT Samba Taruma 
Sekolah Alam Bambu 

Item 
SD Islam Al Azhar 60 

Pekalongan SMPN 1 SMPN 7 SMPN 8 

SMPN 40 SMPN 41 SMPN 75 SMPN 92 SMPN 107 SMPN 116 SMPN 119 

SMPN 135 SMPN 182 SMPN 211 SMPN 229 SMPN 231 SMPN 263 
SMP Lazuardi Al Falah 

GIS 

SMP Ar Rahman Islamic 
School Bukit Cinere 

SMPN 21 Hulu Sungai 
Tengah SMAN 1 SMAN 8 SMAN 10 SMAN 22 SMAN 25 

SMAN 28 SMAN 33 SMAN 38 SMAN 39 SMAN 54 SMAN 60 SMAN 71 

SMAN 73 SMAN 74 SMAN 77 SMAN 103 SMAN 111 
SMK Prakarya 
Internasional SMK Yadika 2 

SMK Muhammadiyah 
Kota Pekalongan 

SMK Darussalam 
Makassar SMK Negeri 7 Makassar     

 

 

Daftar lengkap komunitas dan organisasi di Jaringan Semua Murid Semua Guru 

juga korporasi yang peduli dapat dilihat di www.sekolah.mu/tanpabatas. 

mailto:jaringansekolah@sekolahmu.co.id
http://www.sekolah.mu/tanpabatas

