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3.1 Memahami pengetahuan dasar
Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan
yang berfungsi untuk mengkaji gejala
sosial di masyarakat. 
4.1 Melakukan kajian, diskusi dan
menyimpulkan fungsi Sosiologi
dalam memahami berbagai gejala
sosial yang terjadi di masyarakat

Fungsi sosiologi
dalam mengenali
gejala sosial di
masyarakat

Konsep dasar
sosiologi Ciri-ciri
Sosiologi sebagai Ilmu

L2 LL
2b

Menentukan ciri-ciri sosiologi
sebagai ilmu pengetahuan.

PGK-
L1

X/1 Teks
Informatif
Sosial
Budaya

Ciri-ciri sosiologi

3.1 Memahami pengetahuan dasar
Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan
yang berfungsi untuk mengkaji gejala
sosial di masyarakat. 
4.1 Melakukan kajian, diskusi dan
menyimpulkan fungsi Sosiologi
dalam memahami berbagai gejala
sosial yang terjadi di masyarakat

Fungsi sosiologi
dalam mengenali
gejala sosial di
masyarakat

Konsep dasar
sosiologi Objek Kajian
Sosiologi

L2 LL
2a

Mengidentifikasi objek kajian
sosiologi

PG-1 X/1 Teks
Informatif
Sosial
Budaya

Obyek sosiologi

3.2 Menerapkan konsep-konsep
dasar Sosiologi untuk memahami
hubungan sosial antar individu, antara
individu dan kelompok serta antar
kelompok  
4.2 Melakukan kajian, diskusi, dan
menyimpulkan konsep-konsep dasar
Sosiologi untuk memahami hubungan
sosial antar individu, antara individu
dan kelompok serta antar kelompok

Hubungan sosial
antar individu, antara
individu dan
kelompok serta antar
kelompo

Hubungan sosial L2 LL
2b

Menentukan proses sosial
dissosiatif

PG-1 X/1 Teks
Informatif
Sosial
Budaya

Dissosiatif
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3.2 Menerapkan konsep-konsep
dasar Sosiologi untuk memahami
hubungan sosial antar individu, antara
individu dan kelompok serta antar
kelompok  
4.2 Melakukan kajian, diskusi, dan
menyimpulkan konsep-konsep dasar
Sosiologi untuk memahami hubungan
sosial antar individu, antara individu
dan kelompok serta antar kelompok

Hubungan sosial
antar individu, antara
individu dan
kelompok serta antar
kelompo

Faktor yang
mempengaruhi
interaksi sosial

L2 LL
2b

Menghubungkan faktor yang
mempengaruhi interaksi sosial
dengan realitas sosial

MJDK X/1 Teks
Informatif
Sosial
Budaya

Faktor interaksi
sosial

3.2 Menerapkan konsep-konsep
dasar Sosiologi untuk memahami
hubungan sosial antar individu, antara
individu dan kelompok serta antar
kelompok  
4.2 Melakukan kajian, diskusi, dan
menyimpulkan konsep-konsep dasar
Sosiologi untuk memahami hubungan
sosial antar individu, antara individu
dan kelompok serta antar kelompok

Hubungan sosial
antar individu, antara
individu dan
kelompok serta antar
kelompo

Norma sosial L2 LL
2a

Menentukan benar atau salah
norma sosial tententu dengan
benar

PGK-
BS-1

X/1 Teks
Informatif
Sosial
Budaya

Norma sosial

3.3 Mengaitkan realitas sosial dengan
menggunakan konsep-konsep dasar
Sosiologi untuk mengenali berbagai
gejala sosial di masyarakat 
4.3 Mengaitkan realitas sosial dengan
menggunakan konsep-konsep dasar
Sosiologi untuk mengenali berbagai
gejala sosial di masyarakat.

Konsep-konsep
dasar Sosiologi
untuk mengenali
berbagai gejala
sosial di masyarakat

Ragam Gejala Sosial
Mengenai Perilaku
menyimpang

L3
LL2b

Menentukan faktor penyebab
penyimpangan sosial berdasarkan
teori penyimpangan sosial

PG-1 X / 2 Teks
Informatif
Sosial

Perilaku
menyimpang



2/7/22, 4:42 AM Admin: Ekspor Kisi - Kisi

https://telaah.smajatim.com/kisis/export-kisi/33 3/16

KD LM Materi LK IPK BS Kls_smt KK TB

3.3 Mengaitkan realitas sosial dengan
menggunakan konsep-konsep dasar
Sosiologi untuk mengenali berbagai
gejala sosial di masyarakat 
4.3 Mengaitkan realitas sosial dengan
menggunakan konsep-konsep dasar
Sosiologi untuk mengenali berbagai
gejala sosial di masyarakat.

Konsep-konsep
dasar Sosiologi
untuk mengenali
berbagai gejala
sosial di masyarakat

Ragam Gejala Sosial
Mengenai Mobilitas
Sosial

L2
LL2a

Menentukan saluran mobilitas
sosial

PGK-
BS-L1

X / 2 Teks
Informatif
Sosial

Mobilitas Sosial

3.4 Memahami berbagai metode
penelitian sosial yang sederhana
untuk mengenali gejala sosial di
masyarakat. 
4.4 Melakukan penelitian sosial yang
sederhana untuk mengenali ragam
gejala sosial dan hubungan sosial di
masyarakat.

Metode penelitian
sosial yang
sederhana untuk
mengenali gejala
sosial di masyarakat.

Jenis-Jenis Penelitian
Sosial

L1
LL2a

Mengklasifikasi jenis-jenis
penelitian

PG-1 X / 2 Teks
Informatif
Sosial

Jenis Penelitian
Sosial

3.3 Mengaitkan realitas sosial dengan
menggunakan konsep-konsep dasar
Sosiologi untuk mengenali berbagai
gejala sosial di masyarakat 
4.3 Mengaitkan realitas sosial dengan
menggunakan konsep-konsep dasar
Sosiologi untuk mengenali berbagai
gejala sosial di masyarakat.

Konsep-konsep
dasar Sosiologi
untuk mengenali
berbagai gejala
sosial di masyarakat

Ragam Gejala Sosial
Mengenai Sosialisasi

L2
LL2a

Menentukan tahapan sosialisasi
yang dialamai oleh individu

PGK-
BS-1

X / 2 Teks
Informatif
Sosial

Sosialisasi
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3.1 Memahami pengelompokan social
dimasyarakat dari sudut pandang dan
pendekatan sosiologis. 
4.1. Menalar tentang terjadinya
pengelompokan sosial di masyarakat
dari sudut pandang dan pendekatan
sosiologi

Kelompok sosial Pengelompokan social
Terbentuknya
kelompok sosial

L3 -Menjelaskan pembentukan
kelompok sosial -Mengidentifikasi
ciri atau bentuk masyarakat
multikultural -Menjelaskan
hubungan struktur sosial
multikultural dengan dinamiuka
sosial masyarakat -Menjelaskan
latar belakang terbentuknya
masyarakat multikultural -
Mengidentifikasi perilaku yang
sesuai dengan masyarakat
multikultural

PGK-
BS-1

XI/1 Teks
Informatif
Saintifik

Kelompok sosial

3.1 Memahami pengelompokan social
dimasyarakat dari sudut pandang dan
pendekatan sosiologis. 
4.1. Menalar tentang terjadinya
pengelompokan sosial di masyarakat
dari sudut pandang dan pendekatan
sosiologi

Kelompok sosial Pengelompokan social
Terbentuknya
kelompok sosial

L3 -Menjelaskan pembentukan
kelompok sosial -Mengidentifikasi
ciri atau bentuk masyarakat
multikultural -Menjelaskan
hubungan struktur sosial
multikultural dengan dinamiuka
sosial masyarakat -Menjelaskan
latar belakang terbentuknya
masyarakat multikultural -
Mengidentifikasi perilaku yang
sesuai dengan masyarakat
multikultural

PGK-
BS-L1

XI/1 Teks
Informatif
Saintifik

Kelompok sosial
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3.1 Memahami pengelompokan social
dimasyarakat dari sudut pandang dan
pendekatan sosiologis. 
4.1. Menalar tentang terjadinya
pengelompokan sosial di masyarakat
dari sudut pandang dan pendekatan
sosiologi

Kelompok sosial Pengelompokan social
Terbentuknya
kelompok sosial

L3 -Menjelaskan pembentukan
kelompok sosial -Mengidentifikasi
ciri atau bentuk masyarakat
multikultural -Menjelaskan
hubungan struktur sosial
multikultural dengan dinamiuka
sosial masyarakat -Menjelaskan
latar belakang terbentuknya
masyarakat multikultural -
Mengidentifikasi perilaku yang
sesuai dengan masyarakat
multikultural

PG-1 XI/1 Teks
Informatif
Saintifik

Kelompok sosial

3.2. Mengidentifikasi dan
menganalisis berbagai permasalahan
sosial yang muncul dalam
masyarakat. 
4.2. memberikan respon dalam
mengatasi permasalahan sosial yang
terjadi dimasyarakat dengan cara
memahami kaitan pengelolmpokan
sosial dengan kecenderungan
eksklusi dan timbulnya permasalahan
sosial

Permasalahan sosial Masalah sosial L3 -menggambarkan permasalahan
sosial -mengidentifikasi masalah
sosial -menjelaskan kemiskinan
sebagai salah satu masalah sosial
- menjelaskan masalah eksklusi
sosial

PG-1 XI/1 Teks
Informatif
Saintifik

Kelompok sosial
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3.2. Mengidentifikasi dan
menganalisis berbagai permasalahan
sosial yang muncul dalam
masyarakat. 
4.2. memberikan respon dalam
mengatasi permasalahan sosial yang
terjadi dimasyarakat dengan cara
memahami kaitan pengelolmpokan
sosial dengan kecenderungan
eksklusi dan timbulnya permasalahan
sosial

Permasalahan sosial Masalah sosial L3 -menggambarkan permasalahan
sosial -mengidentifikasi masalah
sosial -menjelaskan kemiskinan
sebagai salah satu masalah sosial
- menjelaskan masalah eksklusi
sosial

IJS XI/1 Teks
Informatif
Saintifik

Kelompok sosial

3.2. Mengidentifikasi dan
menganalisis berbagai permasalahan
sosial yang muncul dalam
masyarakat. 
4.2. memberikan respon dalam
mengatasi permasalahan sosial yang
terjadi dimasyarakat dengan cara
memahami kaitan pengelolmpokan
sosial dengan kecenderungan
eksklusi dan timbulnya permasalahan
sosial

Permasalahan sosial Masalah sosial L3 -menggambarkan permasalahan
sosial -mengidentifikasi masalah
sosial -menjelaskan kemiskinan
sebagai salah satu masalah sosial
- menjelaskan masalah eksklusi
sosial

PGK-
L1

XI/1 Teks
Informatif
Saintifik

Kelompok sosial
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3.1 Memahami pengelompokan social
dimasyarakat dari sudut pandang dan
pendekatan sosiologis. 
4.1. Menalar tentang terjadinya
pengelompokan sosial di masyarakat
dari sudut pandang dan pendekatan
sosiologi

Kelompok sosial Pengelompokan social
Terbentuknya
kelompok sosial

L3 -Menjelaskan pembentukan
kelompok sosial -Mengidentifikasi
ciri atau bentuk masyarakat
multikultural -Menjelaskan
hubungan struktur sosial
multikultural dengan dinamiuka
sosial masyarakat -Menjelaskan
latar belakang terbentuknya
masyarakat multikultural -
Mengidentifikasi perilaku yang
sesuai dengan masyarakat
multikultural

MJDK XI/1 Teks
Informatif
Saintifik

Kelompok sosial

3.4 Menganalisis konflik sosial dan
cara memberikan respons untuk
melakukan resolusi konflik demi
terciptanya kehidupan yang damai di
masyarakat. 
4.4 Memetakan konflik untuk dapat
melakukan resolusi konflik dan
menumbuhkembangkan perdamaian
di masyarakat.

Penyebab konflik
dalam masyarakat

Penyebab Terjadinya
Konflik

L1 Mengidentifikasi penyebab
terjadinya konflik yang terjadi di
masyarakat

PG-1 XI/2 Informatif
Saintifik

Konflik Sosial dalam
Masyarakat

3.4 Menganalisis konflik sosial dan
cara memberikan respons untuk
melakukan resolusi konflik demi
terciptanya kehidupan yang damai di
masyarakat. 
4.4 Memetakan konflik untuk dapat
melakukan resolusi konflik dan
menumbuhkembangkan perdamaian
di masyarakat.

Berbagai bentuk
konflik sosial

Bentuk-bentuk Konflik L1 Mengidentifikasi bentuk-bentuk
konflik yang terjadi di masyarakat

PG-1 XI /2
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3.4 Menganalisis konflik sosial dan
cara memberikan respons untuk
melakukan resolusi konflik demi
terciptanya kehidupan yang damai di
masyarakat. 
4.4 Memetakan konflik untuk dapat
melakukan resolusi konflik dan
menumbuhkembangkan perdamaian
di masyarakat.

Konflik Sosial dan
akomodasi
penyelesaiannya

Dampak Konflik L2 Mengidentifikasi dampak positif
dari konflik

PGK-
L1

XI/2 Informatif
Saintifik

Konflik Sosial dalam
Masyarakat

3.4 Menganalisis konflik sosial dan
cara memberikan respons untuk
melakukan resolusi konflik demi
terciptanya kehidupan yang damai di
masyarakat. 
4.4 Memetakan konflik untuk dapat
melakukan resolusi konflik dan
menumbuhkembangkan perdamaian
di masyarakat.

Konflik dan
Kekerasan

Perbedaan antara
Konflik dan Kekerasan

L3 Menganalisi perbedaan antara
konflik dan kekerasan

PGK-
BS-L1

XI/2 Informatif
Saintifik

Konflik Sosial dalam
Masyarakat

3.5 Menganalisis cara melakukan
pemecahan masalah untuk mengatasi
permasalahan sosial, konflik dan
kekerasan di masyarakat. 
4.5 Melakukan penelitian sederhana
yang berorientasi pada pemecahan
masalah berkaitan dengan
permasalahan sosial dan konflik yang
terjadi di masyarakat sekitar

Pemecahan Masalah
sosial

Metode Pemecahan
Masalah Sosial

L1 Mengidentifikasi berbagai metode
penyelsaian masalah sosial
berdasarkan konteks
permasalahan yang terjadi

PGK-
BS-1

XI/2 Informatif
Saintifik

Pemecahan masalah
untuk mengatasi
permasalahan
sosial, konflik dan
kekerasan di
masyarakat.
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3.5 Menganalisis cara melakukan
pemecahan masalah untuk mengatasi
permasalahan sosial, konflik dan
kekerasan di masyarakat. 
4.5 Melakukan penelitian sederhana
yang berorientasi pada pemecahan
masalah berkaitan dengan
permasalahan sosial dan konflik yang
terjadi di masyarakat sekitar

Pemecahan Masalah
sosial

Bentuk-bentuk
Pemecahan Masalah
Sosial

L2 Mengidentifikasi bentuk
pemecahan masalah yang terjadi
akibat konflik sosial

MJDK XI/2 Informatif
Saintifik

Pemecahan masalah
untuk mengatasi
permasalahan
sosial, konflik dan
kekerasan di
masyarakat.

3.1. Memahami berbagai jenis dan
faktor-faktor perubahan sosial serta
akibat yang ditimbulkannya dalam
kehidupan masyarakat 
4.1. Menalar berdasarkan
pemahaman dari pengamatan dan
diskusi tentang perubahan sosial dan
akibat yang ditimbulkannya

Perubahan Sosial
dan dampaknya

Dampak perubahan
sosial Dampak negatif
perubahan sosial

L2 Menentukan pernyataan yang
merupakan dampak negatif
perubahan sosial

PG-1 XII/I Teks
Informatif

Perubahan sosial di
era pandemi

3.1. Memahami berbagai jenis dan
faktor-faktor perubahan sosial serta
akibat yang ditimbulkannya dalam
kehidupan masyarakat  
4.1. Menalar berdasarkan
pemahaman dari pengamatan dan
diskusi tentang perubahan sosial dan
akibat yang ditimbulkannya

Perubahan Sosial
dan dampaknya

Bentuk perubahan
sosial Bentuk
perubahan sosial
berdasarkan
perencanaan

L3 Mengidentifikasi pernyataan yang
sesuai atau tidak dengan bentuk
perubahan sosial

PGK-
BS-1

XII/I Teks
Informatif

Perubahan sosial di
era pandemi
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3.2. Memahami berbagai
permasalahan yang disebabkan oleh
perubahan sosial di tengah-tengah
pengaruh globalisasi  
4.2. Mengategorisasikan berbagai
permasalahan sosial yang disebabkan
oleh globalisasi serta akibat-
akibatnya dalam kehidupan nyata di
masyarakat sehingga dapat
merespons berbagai permasalahan
sosial dan ketimpangan yang
disebabkan proses globalisasi

Pengaruh globalisasi
terhadap perubahan
sosial

Dampak Globalisasi
Dampak positif
globalisasi

L2 Menentukan dampak positif
pemanfaatan teknologi

PGK-
L1

XII/1 Teks
Informatif

Perkembangan
Teknologi

3.2. Memahami berbagai
permasalahan yang disebabkan oleh
perubahan sosial di tengah-tengah
pengaruh globalisasi  
4.2. Mengategorisasikan berbagai
permasalahan sosial yang disebabkan
oleh globalisasi serta akibat-
akibatnya dalam kehidupan nyata di
masyarakat sehingga dapat
merespons berbagai permasalahan
sosial dan ketimpangan yang
disebabkan proses globalisasi

Pengaruh globalisasi
terhadap perubahan
sosial

Dampak Globalisasi
Dampak positif
globalisasi

L1 Menjelaskan tentang istilah
teknologi di bidang ekonomi

IJS XII/1 Teks
Informatif

Perkembangan
Teknologi
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3.2. Memahami berbagai
permasalahan yang disebabkan oleh
perubahan sosial di tengah-tengah
pengaruh globalisasi  
4.2. Mengategorisasikan berbagai
permasalahan sosial yang disebabkan
oleh globalisasi serta akibat-
akibatnya dalam kehidupan nyata di
masyarakat sehingga dapat
merespons berbagai permasalahan
sosial dan ketimpangan yang
disebabkan proses globalisasi

Pengaruh globalisasi
terhadap perubahan
sosial

Globalisasi Faktor
penghambat
globalisasi

L2 Menentukan permasalahan yang
muncul dari pemanfaatan
teknologi

PG-1 XII/1 Teks
Informatif

Perkembangan
Teknologi

3.2. Memahami berbagai
permasalahan yang disebabkan oleh
perubahan sosial di tengah-tengah
pengaruh globalisasi  
4.2. Mengategorisasikan berbagai
permasalahan sosial yang disebabkan
oleh globalisasi serta akibat-
akibatnya dalam kehidupan nyata di
masyarakat sehingga dapat
merespons berbagai permasalahan
sosial dan ketimpangan yang
disebabkan proses globalisasi

Dampak Globalisasi
Dampak negatif
globalisasi

L3 Mengidentifikasi pernyataan benar
atau salah tentang dampak negatif
globalisasi

PGK-
BS-1

XII/1 Teks
Informatif

Berita Hoaks
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3.2. Memahami berbagai
permasalahan yang disebabkan oleh
perubahan sosial di tengah-tengah
pengaruh globalisasi  
4.2. Mengategorisasikan berbagai
permasalahan sosial yang disebabkan
oleh globalisasi serta akibat-
akibatnya dalam kehidupan nyata di
masyarakat sehingga dapat
merespons berbagai permasalahan
sosial dan ketimpangan yang
disebabkan proses globalisasi

Globalisasi Respon
terhadap Globalisasi

L2 Menentukan respon masyarakat
terhadap dampak negatif
globalisasi

PG-1 XII/1 Teks
Informatif

Berita Hoaks

3.2. Memahami berbagai
permasalahan yang disebabkan oleh
perubahan sosial di tengah-tengah
pengaruh globalisasi  
4.2. Mengategorisasikan berbagai
permasalahan sosial yang disebabkan
oleh globalisasi serta akibat-
akibatnya dalam kehidupan nyata di
masyarakat sehingga dapat
merespons berbagai permasalahan
sosial dan ketimpangan yang
disebabkan proses globalisasi

Dampak Globalisasi
Dampak negatif
globalisasi

L1 Memasangkan pernyataan yang
sesuai dampak negatif globalisasi

PG-1 XII/1 Teks
Informatif

Berita Hoaks
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3.2. Memahami berbagai
permasalahan yang disebabkan oleh
perubahan sosial di tengah-tengah
pengaruh globalisasi  
4.2. Mengategorisasikan berbagai
permasalahan sosial yang disebabkan
oleh globalisasi serta akibat-
akibatnya dalam kehidupan nyata di
masyarakat sehingga dapat
merespons berbagai permasalahan
sosial dan ketimpangan yang
disebabkan proses globalisasi

Dampak Globalisasi
Dampak positif
globalisasi

L3 Mengidentifikasi pernyaan yang
benar tentang dampak postif
globalisasi

PGK-
BS-1

XII/1 Infografis Generasi Milineal

3.3. Memahami faktor penyebab
ketimpangan sosial dan pertautannya
dengan perubahan sosial ditengah-
tengah globalisasi
4.3. Mengolah hasil kajian dan
pengamatan tentang ketimpangan
sosial sebagai akibat dari perubahan
sosial di tengah-tengah globalisasi

Ketimpangan Sosial Ketimpangan sosial
dalam masyarakat
Ketimpangan sosial
dalam masyarakat

L2 Menjelaskan Ketimpangan sosial
dalam masyarakat

PG-1 XII/I Teks
Informatif

Ketimpangan sosial
di kota

3.3. Memahami faktor penyebab
ketimpangan sosial dan pertautannya
dengan perubahan sosial ditengah-
tengah globalisasi
4.3. Mengolah hasil kajian dan
pengamatan tentang ketimpangan
sosial sebagai akibat dari perubahan
sosial di tengah-tengah globalisasi

Ketimpangan Sosial Bentuk-Bentuk
ketimpangan sosial
Bentuk-Bentuk
ketimpangan sosial

L2 Menentukan Bentuk-Bentuk
Ketimpangan sosial dalam
masyarakat

PGK-
L1

XII/I Teks
Informatif

Ketimpangan sosial
di kota



2/7/22, 4:42 AM Admin: Ekspor Kisi - Kisi

https://telaah.smajatim.com/kisis/export-kisi/33 14/16

KD LM Materi LK IPK BS Kls_smt KK TB

3.3. Memahami faktor penyebab
ketimpangan sosial dan pertautannya
dengan perubahan sosial ditengah-
tengah globalisasi
4.3. Mengolah hasil kajian dan
pengamatan tentang ketimpangan
sosial sebagai akibat dari perubahan
sosial di tengah-tengah globalisasi

Ketimpangan Sosial Dampak Ketimpangan
Sosial dalam
Masyarakat Dampak
Ketimpangan Sosial
dalam Masyarakat

L3 Menentukan Bentuk-Bentuk
Ketimpangan sosial dalam
masyarakat

IJS XII/1 Teks
Informatif

Ketimpangan sosial
di masyarakat

3.3. Memahami faktor penyebab
ketimpangan sosial dan pertautannya
dengan perubahan sosial ditengah-
tengah globalisasi
4.3. Mengolah hasil kajian dan
pengamatan tentang ketimpangan
sosial sebagai akibat dari perubahan
sosial di tengah-tengah globalisasi

Ketimpangan Sosial Berbagai sikap kritis
dalam menghadapi
ketimpangan sosial
Berbagai sikap kritis
dalam menghadapi
ketimpangan sosial

L1 Menganalisis berbagai sikap kritis
dalam menghadapi ketimpangan
sosial

PGK-
BS-1

XII/1 Teks
Informatif

Ketimpangan sosial
di masyarakat

3.4. Mendeskripsikan cara melakukan
strategi pemberdayaan komunitas
dengan mengedepankan nilai-nilai
kearifan lokal di tengah-tengah
pengaruh globalisasi 
4.4. Merancang, melaksanakan, dan
melaporkan aksi pemberdayaan
komunitas dengan mengedepankan
nilai-niai kearifan lokal di tengah-
tengah pengaruh globalisasi

Pemberdayaan
Komunitas

Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal
Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal

L2 Menjelaskan komunitas dan
kearifan lokal

PGK-
L1

XII/2 Teks
Informatif

Artikel mengenai
pemberdayaan
komunitas
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3.4. Mendeskripsikan cara melakukan
strategi pemberdayaan komunitas
dengan mengedepankan nilai-nilai
kearifan lokal di tengah-tengah
pengaruh globalisasi 
4.4. Merancang, melaksanakan, dan
melaporkan aksi pemberdayaan
komunitas dengan mengedepankan
nilai-niai kearifan lokal di tengah-
tengah pengaruh globalisasi

Pemberdayaan
Komunitas

Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal
Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal

L3 Menganalisis komunitas dan
kearifan lokal

PGK-
BS-1

XII/2 Teks
Informatif

Artikel mengenai
pemberdayaan
komunitas

3.4. Mendeskripsikan cara melakukan
strategi pemberdayaan komunitas
dengan mengedepankan nilai-nilai
kearifan lokal di tengah-tengah
pengaruh globalisasi 
4.4. Merancang, melaksanakan, dan
melaporkan aksi pemberdayaan
komunitas dengan mengedepankan
nilai-niai kearifan lokal di tengah-
tengah pengaruh globalisasi

Pemberdayaan
Komunitas

Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal
Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal

L2 Menjelaskan pelaksanaan
pemberdayaan komunitas
berbasis kearifan lokal

PG-1 XII/2 Teks
Informatif

Artikel mengenai
pemberdayaan
komunitas

3.4. Mendeskripsikan cara melakukan
strategi pemberdayaan komunitas
dengan mengedepankan nilai-nilai
kearifan lokal di tengah-tengah
pengaruh globalisasi 
4.4. Merancang, melaksanakan, dan
melaporkan aksi pemberdayaan
komunitas dengan mengedepankan
nilai-niai kearifan lokal di tengah-
tengah pengaruh globalisasi

Pemberdayaan
Komunitas

Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal
Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal

L1 Memasangkan pelaksanaan
pemberdayaan komunitas
berbasis kearifan lokal

MJDK XII/2 Teks
Informatif

Artikel mengenai
pemberdayaan
komunitas
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3.4. Mendeskripsikan cara melakukan
strategi pemberdayaan komunitas
dengan mengedepankan nilai-nilai
kearifan lokal di tengah-tengah
pengaruh globalisasi 
4.4. Merancang, melaksanakan, dan
melaporkan aksi pemberdayaan
komunitas dengan mengedepankan
nilai-niai kearifan lokal di tengah-
tengah pengaruh globalisasi

Pemberdayaan
Komunitas

Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal
Pemberdayaan
Komunitas Berbasis
Kearifan Lokal

L3 Menganalisis program pelasanaan
komunitas melalui kearifan lokal

PGK-
BS-1

XII/2 Teks
Informatif

Artikel mengenai
pemberdayaan
komunitas
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