TUGAS SOSIOLOGI
Tuliskan dalam sebuah karangan minimal 1,5 lembar tentang kisah hidup kalian yang membentuk kepribadianmu, dengan ketentuan  spasi 1,5, font calibri 11, margin kanan, atas, bawah, kiri 2,5 cm, ukuran kertas folio (lebar 21,5 cm, panjang 33 cm).
Kirimkan tugas kalian ke email = Kristiantoyo@gmail.com
Dikumpulkan  paling lambat tanggal 28 Maret 2020 pk. 09.00 WIB
Dengan format = nama lengkap_Kelas X IPS_No Absen_Tugas Sosiologi Kepribadian
Contoh  Format = (Yohanes Kristianto Nugroho X IPS 16 Tugas Sosiologi Kepribadian)
CONTOH :
INILAH AKU 
Perkenalkan namaku Yohanes Kristianto Nugroho, nama panggilanku cukup banyak namun yang lebih familiar adalah Yohanes (saat aku SD), Kristian (saat aku SMP), Yoyo, serta Ippit (saat aku SMA dan Kuliah).  Aku dipanggil Yoyo saat SMA karena kebetulan aku sekolah di SMA Negeri dan aku satu-satunya yang beragama Nasrani atau Katholik maka agar teman-teman nyaman saat memanggilku maka aku tidak lagi dipanggil Yohanes atau Kristian yang berbau-bau perbedaan agama dengan mereka,  maka aku pun dipanggil dengan nama Yoyo, sedangkan Ippit sendiri nama itu muncul setiap kali aku berolahraga dan mau tidak mau harus melepas kacamata, dan mataku dianggap lebih sipit dan kecil dibandingkan saat mengenakan kacamata oleh teman-teman yang lain, maka munculah nama Ippit (Sipit) itu. Adapun namaku secara utuh memiliki makna tersendiri atau singkatannya adalah YKN kata orang tuaku bermakna Yang Kita Nanti-nantikan, menurutku masuk akal juga karena kakakku perempuan maka mereka pasti menunggu lahirnya anak laki-laki  dan mungkin juga karena aku juga mundur dari prediksi dokter hampir 16 hari. 
Aku merupakan  anak kedua dari empat bersaudara, aku besar di keluarga yang sederhana dan orang tua bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Temanggung di tempat kelahiranku. Ayahku bekerja di Dinas Perkebunan sedangkan Ibuku di Puskesmas Kaloran Cabang dari Kabupaten Temanggung. Riwayat sekolahku adalah sebagai berikut, aku TK hampir 4 tahun, jadi saat aku berumur 3 tahun aku sudah mulai masuk TK, kemudian ada peraturan dari pemerintah bahwa usia yang diperbolehkan masuk tingkat SD adalah antara 6,5 sampai 7 tahun, maka akupun kembali mengulang masa TK agar cukup umur saat masuk SD nantinya, namun aku pindah tidak lagi bersekolah di TK tersebut.  Di masa TK ini tidak banyak yang bisa aku ceritakan dan tidak banyak juga yang bisa aku ingat. Aku hanya ingat beberapa kejadian saat aku bermain dan saat aku mulai belajar membaca, menulis, dan menyanyi. Begitu juga ssat di SD tidak banyak kisah yang menarik untuk diceritakan, saat SD yang berkesan hanya dulu aku ikut paduan suara, ikut ekstra basket, dan terpilih menjadi salah satu anggota drum band dan mewakili menjadi model saat kegiatan hari kartini. Untuk prestasi belajar hanya pas-pasan tiap tahun masuk sepuluh besar dalam peringkat. 
Saat SMP aku harus berpisah dengan orang tuaku, aku harus belajar mandiri bersama dengan kakek nenekku di Ambarawa, aku di sekolahkan di SMP Mater Alma Ambarawa. Di SMP inilah mulai terbentuk kepribadianku,karena jauh dari orang tua aku mulai berani pulang malam, membolos, merokok, dan lupa tugas belajarku. Aku menjadi anak yang yang sulit diatur, pemarah kalau ditegur, tidak mau diatur, dan sering melawan kepada kakek nenekku. Maka bisa dipastikan nilaiku mulai turun walaupun peringkat di kelas tetap bisa masuk 3 besar.  Banyak hal yang membuat kepribadianku terbentuk saat SMp ini, jauh dari orang tua membuat kepribadianku tidak terarah dengan baik, tidak ada yang memarahi saat aku berbuat salah, tidak ada yang menegur saat aku tidak mengerjakan tugas, tidak ada yang mengarahkan dan bahkan tidak ada yang peduli saat aku membolos sekolah selama 3 hari dan akhirnya diskorsing selama satu minggu dan diberi hukuman untuk membersihkan llingkungan sekolah dan selama teman-teman belajar di kelas aku harus membaca buku di perpustakaan. Sebenarnya saat SMP ini aku mendapatkan beasiswa sebagai siswa berprestasi tetapi tidak mampu, dilihat dari prestasi ya biasa-biasa saja sama seperti teman yang lain mungkin hanya beruntung saja, dari kehidupan sehari-hari ya cukup apalagi orang tuaku keduanya PNS, gaji mereka cukup untuk menghidupi kami, namun aku dianggap siswa miskin yang tidak mampu. Setiap bulan aku mendapatkan sembako dan selama 3 bulan aku tidak perlu membayar uang SPP, namun gara-gara membolos itulah beasiswa yang SPP tidak lagi diberikan. Saat membolos tersebut orang tuaku dipanggil ke sekolah aku sudah takut kalau orang tuaku akan memarahiku habis-habisan, ternyata tidak sesuai bayanganku, ayahku menangis sambil meminta maaf katanya “maafin ayah kalau ayah ada salah selama ini kurang perhatian sama kamu, harusnya kamu hidup bersma kami di Temanggung namun kamu malah harus jauh dari orang tua”. Seketika itu suster kepala sekolah, Ibu Sundari (guru SMP) dan aku menangis semua. Saat itu aku merasa sangat menyesal dan berjajnji tidak akan membolos kembali karena aku tahu kecewanya orang tuaku namun mereka tidak menghukum aku malah meminta maaf. 
Masa-masa SMA akhirnya aku kembali ke Temanggung, aku bersekolah di salah satu SMA Negeri di sana. Aku cukup kaget dengan suasana sekolah negeri karena dari TK sampai SMP aku bersekolah di sekolah swasta Katholik, di sana aku tidak memiliki teman sama sekali dan aku baru sadar akulah satu-satunya yang beragama katholik. Di masa SMA ini aku sedikit terpaksa untuk mengubah kepribadianku yang sedikit banyak sudah terbentuk saat SMP, aku ingin menunjukkan bahwa walapupun aku minoritas namun aku bisa bersaing dengan mereka dan ingin menunjukkan bahwa aku ada di antara mereka. Aku sedikit memaksa diriku untuk lebih tekun dalam belajar agar aku tidak diremehkan, hasilnya aku mendapatkan peringkat 1 selama 2 tahun yaitu kelas XI dan kelas XII, ikut terpilih sebagai salah satu Paskibra Kabupaten Temanggung selama 2 tahun, Ikut lomba cerdas cermat mata pelajaran dan seleksi lomba Bahasa Jawa sekabupaten Temanggung. Saat penjurusan aku diharapkan masuk IPA oleh orang tuaku, dan hal itu terwujud aku masuk jurusan IPA, namun hanya bertahan satu minggu aku di kelas XI MIPA. Aku merasa tidak cocok dengan teman-teman yang berada di sana dan merasa kurang nyaman dengan pola belajrnya. Akhirnya aku mengajukan pindah ke kelas XI IIS 1 di mana saat itu aku di masukkan ke dalam anak-anak yang dianggap cukup pintar, itu juga Cuma bertahan 3 hari karena setelah itu aku dipindahkan ke kelas XI IIS 2 dengan alasan yang non muslim yang lain (Budha dan Kristen) berada di kelas tersebut. Akhirnya aku masuk di kelas XI IIS 2 yang anak-anaknya merupakan anak-anak “buangan” dari kelas MIPA, BAHASA, dan IIS 1. Di situlah kepribadianku mulai berubah karena terpengaruh oleh teman sebaya, teman-temanku malas-malasan dan sangat kompak kalau berkaitan dengan kekompakan yang negatif (tidak mengerjakan yugas, membolos saat pelajaran, membuat aturan sendiri dan sebagainya), namun karena teman-temanku seperti itu aku malah bersyukur dan berkembang tanggung jawabku aku tetep mengerjakan tugas dan aku membiarkan teman-temanku menyontek pekerjaanku di pagi harinya, toh aku jujur ke mereka “ aku akan tetap mengerjakan PR ku walaupun kita sepakat tidak mengerjakan, kalian nyonto pekerjaanku boleh kok dan misal nanti kita sepakat untuk tidak mengumpulkan satu kelas, ya tidak menjadi masalah karena aku juga tidak akan mengumpulkan, yang penting aku mengerjakan tugasku” dan ternyata teman-temanku setuju dan tidak ada yang protes karena mereka tahu aku tidak suka banyak bicara dan memang cenderung lebih pendiam sehingga teman-teman tidak banyak komentar juga. Lama-kelamaan akhirnya teman-temanku mulai menghilangkan kebiasaan kompak yang negatif, mereka rajinmengumpulkan tugas walaupun kadang tidak mengerjakan sendiri hanya nyontek dari pekerjaan teman yang lain, tidak buruk juga untuk kelas kami. Jam kosong itulah yang benar-benar mengubah kepribadianku yang cuek, malas malasan dan tidak mau diatur menjadi lebih baik  karena selain ketua kelas akulah satu-satunya anggota yang dipercaya oleh guru lebih “waras” dibandingkan teman-temanku yang lain (bisa dibayangkan teman-temanku seperti apa keadaannya), setiap jam kosong kami sudah sepakat adanya pembagian tugas apabila jam kosong misalnya ekonomi, matematika, dan sosiologi maka Mimi, Imam, Aku, Ulie dan Ari  yang mengerjakan, sedangkan yang lain ke kantin dan nanti selesai mengerjakan kami yang akan ke kantin teman-teman yang lain kembali ke kelas untuk menyalin jawaban kami, namun saat mapel bahasa jawa yang kosong hanya aku dan oriza yang di kelas, aku menulis di papan tulis dan oriza yang menuliskan di lembar jawabanku. Aku beruntung bisa mengubah kepribadianku walaupun dengan perjuangan yang tidak mudah, aku cenderung pendiam dan pemalu dibandingkan dengan teman-temanku yang lain , namun karena aku mengikuti Paskibra dan pernah mewakili sekolah maka sedikit demi sedikit rasa malu itu berkurang, itulah ceritaku tentang faktor-faktor yang membuat, membentuk, dan menentukan kepribadianku seperti saat ini yang cenderung pemalu dan kurang pede walaupun orang tua selalu meyakinkan aku harus lebih pede yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan teman sebaya . 

