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KATA PENGANTAR 

Prodi S1 Antropologi yang secara internal disebut Jurusan Antropologi 

menetapkan kurikulum yang mengedepankan penguatan kapasitas 

mahasiswa di bidang ilmu Antropologi baik dari aspek pengetahuan dan 

keterampilan dasar. Pilihan itu diambil karena pada dasarnya sarjana S1 

disiapkan untuk memiliki keterampilan praktis agar lebih siap bekerja di 

berbagai sektor pekerjaan yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan 

Antropologi tetapi juga terapannya. Mereka tetap harus memiliki 

pengetahuan spesifik tentang Antropologi, tetapi bukan master yang 

memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pemikiran ilmu 

Antropologi, tetapi menjadi cikal bakal master dan doktor Antropologi. 

Mereka diharapkan bisa menjadi sarjana yang menguasai ilmu Antropologi 

dan bisa bekerjasama dengan para sarjana dari disiplin lainnya. Oleh karena 

itu, kuliah S1 memberikan bekal yang beragam tentang berbagai bidang 

keahlian yang bisa dikembangkan para lulusan baik untuk kepentingan 

akademis maupun kepentingan praktis. 

Guna mendukung pengembangan kreativitas lulusan memasuki bidang 

pekerjaan di dunia akademis dan praktis, mahasiswa dibekali dengan 

berbagai kesempatan untuk mengambil mata kuliah terapan dan mata kuliah 

interdisipliner. Mata kuliah interdisipliner ini bisa diambil didalam prodi 

maupun di luar prodi. Pihak Departemen dan pihak Fakultas akan 

memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan akses, guna mengambil mata 

kuliah ini di tingkat Fakultas dan di luar Fakultas dan bahkan di luar 

Universitas melalui skema credit earning. 

DepartemenAntropologi menetapkan bahwa mahasiswa dinyatakan 

lulus dari prodi bila telah lulus kuliah sebanyak minimum 144 SKS dan 

maksimum 150 SKS. Adapun muatan mata kuliah terdiri atas mata kuliah 

Wajib (UHO), dan Wajib Jurusan S1 (ANT), Wajib/Pilihan Prodi (W/P), dan 

Pilihan yang tergolong sebagai mata kuliah interdisipliner. Maksud W/P 

adalah dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan mahasiswa hanya wajib 
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mengambil sebagian saja, dan sisanya boleh diambil sebagai pilihan atau 

tidak sama sekali. 

Untuk lulus S1, mahasiswa wajib mengambil semua mata kuliah wajib 

universitas, wajib fakultas, dan wajib tingkat prodi sebanyak minimum 73 

SKS (atau 51 persen dari total mata kuliah yang diambil mahasiswa). Dengan 

demikian mahasiswa masih mempunyai kesempatan untuk mengembangkan 

diri, tetapi tetap pengetahuan dan keterampilan Antropologinya tetap 

dominan dan bisa mewarnai karirnya kelak. 

Mata kuliah yang disajikan Departemen/Prodi yang merupakan wajib 

prodi meliputi wajib dasar sebagai persyaratan awal untuk mengenal ilmu 

Antropologi, dan wajib yang lain. Wajib dasar itu ada jumlahnya sebanyak 17 

SKS, sedangkan mata kuliah wajib tambahan meliputi mata kuliah etnografi 

wilayah sebanyak 12 SKS, kajian tematik unsur budaya 12 SKS, dan mata 

kuliah yang berada dalam klaster Antropologi terapan 12 SKS. Adapun mata 

kuliah pilihan murni yang tergabung dalam kategori, interdisipliner, dan 

mata kuliah dari luar fakultas dan universitas. 

Kurikulum S1 Antropologi mengakomodasi penguatan skill kegiatan 

perkuliahan, sehingga disediakan mata kuliah yang tergabung dalam klaster 

Antropologi terapan, dan mata kuliah khusus yang memperkuat skill seperti 

praktik profesi Antropologi. 
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IDENTITAS PROGRAM STUDI 

1 Nama Perguruan 

Tinggi (PT) 

Universitas Halu Oleo 

□ √  PTN               □   PTS 
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3 Jurusan/Departemen Antropologi 

4 Program Studi Antropologi 

5 Status Akreditasi B 

6 Jumlah Mahasiswa 634 

7 Jumlah Dosen 30 

8 Alamat Prodi Gedung Asrul Tawulo L.t 1 FISIP UHO 

9 Telpn  

10 Web PRODI/PT antropologi.fib.uho.ac.id 
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Landasan Kurikulum 

1.1 Landasan Filosofis 

Secara keilmuan Antropologi salah satu cabang ilmu 
pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat 
suatu etnis tertentu, Antropologi lahir atau muncul berawal dari 
ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, 
budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah 
ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi lebih 
memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, 
tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama. 

Landasan filosofis kurikulum Jurusan Antropologi  Fakultas Ilmu 
budaya Universitas Halu Oleo adalah,Perenialisme berdasarkan filsafat 
realisme, dengan tujuan mendidik mahasiswa agar menjadi orang yang 
yang berpikir rasional untuk menanamkan intelektualitas. Fokus 
Kurikulum, difokuskan pada manusia sebagai satu kesatuan dalam 
masyarakat.  

1.2 Landasan Sosiologis 

Seiring dengan perkembangan manusia diberbagai belahan 
dunia, termasuk di Indonesia ilmu antropologi terus berbenah diri 
untuk lebih memahami perubahan masyarakat serta kebudayaannya. 
Perubahan masyarakat tersebut menuntut ilmu antropologi untuk 
membenahi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntunan kebutuhan 
masyarakat yang sesuai dengan kemajuan zaman. Mencermati hal 
tersebut landasan sosiologis dalam penyusunan kurikulum seyogyanya 
disesuaikan dengan kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat 
sekaligus disesuai dengan kebutuhan serta minat masyarakat untuk 
menjawab atau memenuhi kebutuhan pengguna dalam pasar kerja.  

1.3 Landasan Psikologis 

Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses 

perkembangan (fisik, intelektual, social emosional, moral, dan sebagainya). 

Landasan psikologi dalam proses pengembangan kurikulum Antropologi 

diharapkan dapat diupayakan pendidikan yang dilaksanakan relevan dengan 

hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi/bahan yang harus 

diberikan/dipelajari peserta didik, maupun dari segi penyampaian dan proses 

belajar serta penyesuaian dari unsur–unsur upaya pendidikan lainnya. 

 
1.4 Landasan Historis 

Jurusan/Program Studi Antropologi dibuka pada tahun 1995 
bernaung dibawah Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik dan definitif tahun 1997 sesuai  dengan SK Dirjen DIKTI No. 
228/DIKTI/KEP/1997. Pada Tahun 2003 Jurusan/Program Studi 
Antropologi ditiingkatkan statusnya menjadi Jurusan Antropologi, 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Surat Keputusan Rektor 
Universitas Halu Oleo Nomor: 2003/J29/PP/2003 tanggal 16 April 
2003.Pada Tahun 2013 Jurusan Antropologi di bawah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Halu Oleo (FIB UHO) Kendari.  

PengembanganJurusan/Program Studi Antropologi FIB UHO 
Kendari yang bermutu dan kompetitif, ketua Jurusan/Program Studi 
bersama dengan pimpinan fakultas telah menetapkan  visi dari 
Jurusan/Program Studi S1 Antropologi yakni Pada tahun 2018, menjadi 
Jurusan/Program Studi yang maju dan unggul dalam bidang 
pendidikan, penelitian, pengabdian di bidang kebudayaan  maritim, 
agraris dan industri. Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
Jurusan/Program Studi, pimpinan dan seluruh civitas akademika 
melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, 
Opportunity, and Threat) atau analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang 
dan Ancaman. 
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1.5 Landasan Hukum 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Tanbahan Negara Republik Indonesia Nomor 
4586); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, 
Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI); 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang 
Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan 
Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik 
Indonesia Nomor 55 Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan 
Guru; 
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2 Evaluasi Kurikulum & Tracer Study 
 

2.1 Evaluasi Kurikulum 
Kurikulum Jurusan Antropologi FIB Universitas Halu Oleo selalu 

dilakukan evaluasi dalam kurun waktu empat tahun sekali. Hal ini dimaksudkan 

untuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat serta pengembangan dalam 

bidang kajian keilmuan antopologi.  

Peninjauan kurikulum tersebut dimaksudkan pula untuk menyelaraskan mata 

kuliah yang merupakan mata kuliah turunan dari universitas maupun mata kuliah 

turunan dari fakultas sebagai mata kuliah wajib atau penunjag wajib.  

Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum tersebut, maka sebaran mata kuliah 

yang dirumuskan pada Jurusan Antropologi pada tahun 2018 dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

 

A. Kurikulum Semester Ganjil  

NO PILIHAN KODE MK NAMA MATA KULIAH SMT SKS 

1   UHO6102 Pancasila I 2 

2   
UHO6105 - - Bahasa Inggris 

- - Bahasa Asing Lainnya 
I 2 

3   UHO6106 Pendidikan Karakter I 2 

4   FIB6115 Pengantar Sosiologi  I 2 

5   FIB6111 Dasar-dasar Jurnalistik I 2 

6   UHO6110 Kewirausahaan I 2 

7   FIB 6112 Pengantar Antropologi I 3 

8   FIB 6113 Pengantar Ilmu Politik I 3 

9   FIB 6216 Filsafat Ilmu pengetahuan   I 3 

10   FIB6114 Ko-kurikuler I 1 

            

11   ANT6215 Bahasa Inggris Antropologi III 2 

12  ANT6220 Antropologi Kewirausahaan III 3 

13  ANT6323 Antropologi Sosial Budaya III 3 

14  ANT6324 Metode Penelitian Antropologi III 3 

15  ANT6325 Epistemologi Antropologi III 3 

16  ANT6326 Etnografi Sulawesi Tenggara III 3 

17  ANT6327 Antrpologi Pendidikan (P) III 3 

18  ANT6328 Antropologi Pariwisata (P) III 3 

           

19  ANT6536 Antropologi Linguistik V 3 

20  ANT6537 Multikulturalisme V 3 

21  ANT6538 Antropologi Maritim  V 3 

22  ANT6539 Kajian Etnografi V 3 

23  ANT6550 Antropologi Hukum V 3 

24  ANT6541 Pengembangan Komunitas Adat Terpencil 
(P) 

V 
3  
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B. Kurikulum Semester Genap  

 

25  ANT6542 Sistem Teknologi dan Kesenian Rakyat V 3 

26   ANT6543 PengelolaanKonflik (P) V 3 

       

27  ANT6751 Antropologi Terapan VII 3 

28  ANT6752 Corporate Culture VII 3 

29  ANT6753 Antropologi Ekologi VII 3 

30  ANT6754 Antropologi Psikologi VII 3 

31  ANT6755 Antropologi Gender VII 3 

32  ANT6857 Seminar RencanaPenelitian VII 3 

33  UHO808 KuliahKerjaNyata (KKN) VII 4 

34   FIB6856 Skripsi VII 6 

NO PILIHAN KODE MK NAMA MATA KULIAH SMT SKS 

1   UHO61001 Agama II 3 

2  UHO6207 Wawasan Kemaritiman II 3 

3   ANT6321 MetodePenelitianSosial II 3 

4   ANT6218 TeoriAntropologi II 3 

5   ANT6219 EtnografiIndonesia  II 3 

6   ANT6322 Organisasi Sosial dan Sist. Kekerabatan II 3 

7   FIB6217 AplikasiKomputer II 3 

            

8   ANT6429 Sistem Sosial Budaya Indonesia IV 3 

9  ANT6430 Antropologi Fisik IV 3 

10  ANT6431 Antropologi Agama IV 3 

11  ANT6432 Antropologi Ekonomi IV 3 

12  ANT6433 Antropologi Kehutanan (P) IV 3 

13  ANT6434 Antropologi Perkotaan (P) IV 3 

14  ANT6435 Etnografi Bajo IV 3 

           

15  ANT6644 Perubahan Sosial Budaya VI 3 

16  ANT6645 Antropologi Simbolik VI 3 

17  ANT6646 Antropologi Media (P) VI 3 

18  ANT6647 Antropologi Kesehatan VI 3 

19  ANT6648 Menulis Etnografi VI 3 

20  ANT6649 Kepemimpinan (P) VI 3 

21  ANT6540 Folkore Indonesia VI 3 

       

22  ANT6857 Seminar RencanaPenelitian VIII 3 

23  UHO808 KuliahKerjaNyata (KKN) VIII 4 

24  FIB6856 Skripsi VIII 6 
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2.2 Tracer Study 

Berdasarkan Metode, proses, mekanisme serta tindak lanjut yang 
digunakan dalam penulusuran alumni melalui Tracer study  di peroeh 
beberapa informasi dari alumni bahwa : 

 
1. Metode 

Metode yang digunakan untuk studi Pelacakan (tracer study) adalah 
menggunakan metode survei. Dari 516 alumni antropologi diambil 10 % dari 
total alumni yaitu 51 orang. Selanjutnya, dari 102 pengguna lulusan diambil 
10 %, baik lembaga pemerintah maupun swasta yaitu sebanyak 10 pengguna 
lulusan. Tujuan studi pelacakan ini adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi 
kinerja lulusan dengan pihak pengguna.  

 
2. Proses  

Proses pelacakan lulusan tentang evaluasi kinerja lulusan oleh pihak 
pengguna lulusan dilakukan sebagai berikut. 

a. Jurusan/Program Studi Antropologi membentuk tim studi pelacakan 
yang terdiri dari unsur tenaga pendidik, tenaga kependidikan, alumni, 
dan mahasiswa.  

b. Mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana kerja pelacakan 
studi dan penyusunan instrumen. 

c. Menyusun skedul pelaksanaan pelacakan studi  
d. Bersurat kepada pihak pengguna lulusan atau alumni yang dilampiri 

dengan instrument (kuesionar tracer study). 
e. Surat dan instrumen kepada pihak pengguna diantarkan langsung oleh 

tim berdasarkan surat penugasan dari jurusan/program studi. 
f. Tim yang diberikan amanah melakukan wawancara secara langsung 

dengan mengguna lulusan, serta melakukan temu langsung dengan 
para lulusan pada tempat pelaksanaan pelacakan lulusan. 
 

3. Mekanisme 
Mekanismekegiatan studi pelacakan tentang evaluasi kinerja lulusan 

oleh pihak pengguna lulusan sebagai berikut. 
a. Langkah awal yang dilakukan oleh pihak pengelola adalah 

mengidentifikasi tujuan pelacakan  
b. Survei dilakukan secara proporsional bagi pengguna lulusan/alumni 

dengan harapan adanya keterwakilan. Dengan demikian jumlah 
sampel terpilih sebanyak 51 orang dari lulusan dan 10 pengguna 
lulusan.  

c. Membagikan instrumen (kuesioner) terhadap pengguna 
lulusan/alumni yang telah terpilih sebagai sampling. Setelah data 
terkumpul kemudian dilakukan tabulasi yaitu dikelompokkan 
berdasarkan jenisnya kemudian dianasis selanjutnya hasil analisis 
diinterpretasi dalam bentuk laporan. 
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4. Tindak lanjut  
Berdasarkan masukan dan pihak pengguna dari hasil tracer study 

tindak lanjut dari studi di atas, antara lain 1) perbaikan  kurikulum, 2) 
pergantian mata kuliah sesuai dengan tuntutan dunia kerja, 3) Integrasi 
penerapan etika dan moral dalam proses pembelajaran. 

Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut:  
No. 

Jenis 
Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna Rencana Tindak Lanjut oleh 
Program Studi 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup Kurang 

(%) (%) (%) (%) 

(1) 
(2) 

(3) (4) (5) (6) (7) 

1 Integritas 
(etika dan 

moral) 

90 8  2  0 - Pemberlakuan kode etik 
akademik lebih 
diintensifkan 

- Penegakkan kepatuhan 
mahasiswa sesuai 
peraturan akademik 
fakultas dan jurusan/prodi. 

- Integrasi penerapan etika 
dan moral dalam proses 
pembelajaran 

2 Keahlian 
berdasarkan 
bidang ilmu 
(profesionalis
me) 

86  14  0 0 - Berdasarkan masukan dari 
pengguna lulusan maka 
jurusan melakukan kajian 
dan selanjutnya melakukan 
revisi kurikulum untuk 
membekali lulusan dengan 
kompetensi yang lebih 
mendekati kebutuhan pasar 
kerja, terutama untuk 
meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyesuaikan diri dengan 
dunia kerja yang lebih 
profesional. 

- Pengembangan dan 
peningkatan kualitas proses 
pembelajaran 

- Pengembangan 
laboratorium lapangan 
Jurusan/Prodi Antropologi. 

3 Bahasa Inggris 30  50  20  0 - Penugasan mahasiswa 
untuk mengkaji jurnal, 
literatur asing. 

- Pemberlakuian persyaratan 
kemampuan Bahasa inggris 
(Toefl) 

4 Penggunaan 
Teknologi 
Informasi 

87  10 3  0 - Melakukan pelatihan 
pemanfaatan IT kepada 
mahasiswa. 

- Memperbaiki infrastruktur 
IT di Jurusan/Prodi 
Antropologi UHO. 

5 Komunikasi 85  15 0  0 - Mendorong mahasiswa untuk 
memperbanyak 
pertemuan/diskusi dengan 
dosen baik di dalam maupun 
di luar kelas. 

- Presentasi dan diskusi tugas 
kelompok/individu 
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6 Kerjasama tim 88  12  0  0 - Dibentuknya kelompok-
kelompok presentasi pada 
beberapa sesi mata kuliah 

- Praktek Kuliah Lapangan 

lebih diintensifkan. 

- Meningkatkan keaktifan 

mahasiswa pada kegiatan 

HMJ Antropologi  

7 Pengem-
bangan diri 

88 12  0 0 - Pelibatan mahasiswa  dalam 

penelitian dan pengabdian 

dosen.  

- Pengiriman mahasiswa untuk 

studi banding di Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta. 

- Melaksanakan program 

magang wirausaha di 

perusahaan-perusahaan milik 

swasta. 

Total a=(554) b=(161) c=(25) d=(0) 
 

Catatan :  Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan 
(*) persentase tanggapan pihak pengguna = [(jumlah tanggapan pada peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 
100 
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3 Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL) 

3.1 Profil Lulusan 

Profil lulusan pada Jurusan Antropologi dapat dilihat pada tabel   
berikut :  

Tabel-1: Profil Lulusan dan deskripsinya 
 
No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 
1 Peneliti Menjadi Peneliti yang menguasai konsep, teori, metode, 

dan paradigma serta menerapkannya dalam bidang 
antropologi. 

2 Pendidik Menjadi tenaga pendidik dan tenaga pengajar (guru dan 
dosen) serta tenaga sukarela (voulenteer) dalam bidang 
keilmuan antropologi yang melakukan kegiatan edukasi  
pada peserta didik maupun masyarakat luas. 

3 Wirausahawan Menjadi wirausahawan  yang menguasi dan dapat 
mengaplikasikan konsep-konsep budaya berwirausaha  

4 Politisi (Eksekutif dan 
Legislatif)  

Menjadi penyelenggara bidang legislatif dan eksekutif. 

5 Birokrasi dan Pamong 
Budaya 

Menjadi birokrat apda sturuktur pemerintahan pusat 
dan daerah serta menjadi pamong budaya dalam rangka 
memberikan penjelasan serta pemahaman tentang 
budaya-budaya di masyarakat.   
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3.2 Perumusan CPL 

Tabel-2: Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan 
 
No Profil Lulusan  Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

Peneliti 
Pendidik 
Wirausahawan 
Politisi 
Birokrasi 

Sikap 
S1 
 
S2 
 
 
S3 
 
 
S4 
 
 
S5 
 
 
S6 
 
S7 
 
S8 
S9 
 
S10 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius;  
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan 
etika;  
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila;  
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa;  
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain;  
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;  
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara;  
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan 
di bidang keahliannya secara mandiri; dan  
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 
dan kewirausahaan. 

Ketrampilan Umum 

KU1 
 
 
 
 
KU2 
 
KU3 
 
 
 
 
 
 
 
 
KU4 
 
 
K5 
 
 
K6 
 

Mampu   menerapkan   pemikiran  logis,    kritis, 
sistematis,  dan inovatif dalam konteks pengembangan  
atauimplementasi  ilmupengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan  dan  menerapkan nilai 
humaniora    yang    sesuai dengan bidang keahliannya; 
Mampu    menunjukkan    kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur; 
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi  ilmupengetahuan teknologi   yang  
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora  
sesuai dengan keahliannya berdasarkan   kaidah,   tata   
cara dan  etika  ilmiah  dalam  rangka menghasilkan    
solusi,  gagasan, desain atau kritik seni, menyusun  
deskripsi saintifik hasilkajiannya   dalam   bentuk 
skripsi  atau  laporan  tugas  akhir, dan mengunggahnya  
dalam laman perguruan tinggi; 
Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di 
atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 
Mampu    mengambil    keputusan secara    tepat    dalam    
konteks penyelesaian  masalah  di  bidang keahliannya,   
berdasarkan   hasil analisis informasi dan data; 
Mampu memelihara dan mengembangkan  jaringan  
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam 
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No Profil Lulusan  Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
 
K7 
 
 
 
 
K8 
 
 
 
K9 

maupun di luar lembaganya; 
Mampu   bertanggungjawab   atas pencapaian  hasil 
kerja  kelompok dan   melakukan   supervisi   dan  
evaluasi   terhadap   penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada  pekerja  yang  berada  di bawah 
tanggungjawabnya; 
Mampu melakukan proses evaluasi  diri  terhadap  
kelompok kerja     yang     berada     dibawah tanggung  
jawabnya,  dan  mampu mengelola   pembelajaran  
secara mandiri; dan 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan,  dan menemukan  kembali  data  untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 

KK1 
 
KK2 
KK3 
 
KK4 
 
KK5 

Mampu menerapkan konsep, teori dan metode 
penelitian dalam bidang Antropologi 
Mampu pendidik dan pengajar bidang antropologi 
Mampu berwirausaha bidang produksi, distribusi dan 
konsumsi 
Mampu menjadi penyelenggara bidang legislatif dan 
eksekutif 
Menjadi birokrasi dan pamong budaya. 

Pengetahuan 
PP1 
 
PP2 

Mampu menerapkan konsep, teori dan metode 
penelitian dalam bidang Antropologi 
Mampu mendidik dan pengajar bidang antropologi. 
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4 Penentuan Bahan Kajian 

4.1 Gambaran Body of Knowledge (BoK) 

No CPL Bahan Kajian 
1 Mampu menerapkan 

konsep, teori dan metode 
penelitian dalam bidang 
Antropologi 

Antropologi Terapan (Antropologi Kesehatan, 
Perkotaaan, Hukum, Agama) 

2 Mampu pendidik dan 
pengajar bidang 
antropologi 

Antropologi Pendidikan, Psikologi  

3 Mampu berwirausaha 
bidang produksi, 
distribusi dan konsumsi 

Antropologi Ekonomi, Antropologi Kewirausan 

4 Mampu menjadi 
penyelenggara bidang 
legislatif dan eksekutif 

Antropologi Politik, Orgasos dan Sistem Kekerabatan  

5 Menjadi Birokrat dan 
Pamong Budaya. 
 

Antropologi Politik, Antropologi Linguistik, Sistem 
Sosial Budaya Indonesia  Folklore, Etnografi.  

 

4.2 Penentuan Bahan Kajian 

 
Tabel-3: Bahan Kajian (BK) 
Kode Bahan Kajian (BK) Deskripsi Bahan Kajian 
BK 1 Antropologi Terapan Secara ringkas mata kuliah ini membicarakan tentang ruang ruangl 

ingkup kajian antropologi terapan, tahap-tahap perkembangan 
antropologi terapan , etika  antropologi terapan, pendekatan dalam 
antropologi terapan, dan metode penelitian dalam antropologi terapan 

BK2 Antropologi 
Pembangunan  

Mata kuliah ini menyajikan tentang pengertian, perkembangan dan 
ruang lingkup serta mengkritisi masalah-masalah pembangunan dan 
perspektif antropologi 

BK3 Antropologi 
Kesehatan, 

Membahas mengenai ruang lingkup dan pendekatan teoretis dalam 
Antropologi Kesehatan, sistem medis tradisional, perilaku sakit, 
kebudayaan sebagai faktor risiko penyakit, perspektif biobudaya atas 
nutrisi dan faktro-faktor psikososiobudaya yang berpengaruh bagi 
pemenuhan kebutuhan gaizi komunitas 

BK4 Antropologi Hukum Mata kuliah ini membahas tentang pendekatan antropologi dalam 
kajian keanekaragaman hukum dalam masyarakat, metode penelitian 
dalam antropologi hukum, model-model proses sengketa dan 
penyelesaiannya, dan fungsi hukum di luar sengketa atau dalam 
kehidupan sehari-hari 

BK5 Antropologi 
Pariwisata 

Mata kuliah membahas konsep-konsep kebudayaan, ciri-ciri dari unsur 
budaya material dan perilaku yang dapat menjadi identitas masyarakat 
pendukungnya yang potensial dikembangkan menjadi objek-objek 
wisata bahari, tipe-tipe wisata budaya, dan aspek pengembangan 
industri wisata budaya, dan konsep-konsep ekobudaya dan daya 
dukung lingkungan wisata. 

BK6 Antropologi Agama  Mata kuliah menggambarkan dan menjelaskan sistem keyakinan dan 
praktik ritual dari masyarakat etnis dan golongan yang berbeda-beda 
dengan analisis-analisis fungsional, struktural, simbolik, dan lain-lain 

BK7 Antropologi 
Perkotaan  

Mata kuliah ini membahas dan menguraikan tentang seperangkat 
pengetahuan mengenai kota dan kehidupan kota dalam perspektif 
antropologi. Pembahasan akan mencakup pengertian antropologi 
perkotaan, kota dalam kehidupan manusia, dan berbagai permasalahan 
yang ada dalam kehidupan perkotaan 

BK8 Antropologi Antropologi Pendidikan : Matakuliah antropologi  pendidikan termasuk 
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Kode Bahan Kajian (BK) Deskripsi Bahan Kajian 
Pendidikan,  dalam kelompok matakuliah pilihan yang ditawarkan pada mahasiswa 

semester lima jurusan antropologi. Sebagai salah satu kluster 
matakuliah pilihan, antropologi pendidikan menawarkan satu sudut 
pandang dalam ilmu antropologi dalam memahami kebudayaan. 
Pertama,  melalui sorot dekat terhadap proses pembentukan karakter 
kepribadian dengan memahami tahapan pembelajaran kebudayaan 
sendiri (child rearing) di awal kehidupan individu. Proses 
pembelajaran kebudayaan sendiri ini berada dalam fase pengasuhan 
dilingkungan keluarga. Kedua, memahami proses belajar melalui 
tahapan-tahapan interaksi sosial dalam lembaga informal dan formal 
dalam masyarakat yang lebih luas. Kedua proses ini disebut juga 
sebagai proses transformasi kebudayaan adalah sebuah pranata yang 
memerlukan penyelidikan terhadap proses interaksi yang terjadi serta 
mengenali status dan peran aktor-aktor yang terlibat.  

BK9 Antropologi  Psikologi Antropologi Psikologi : Mata kuliah Antropologi Psikologi membahas 
hubungan kebudayaan dan  kepribadian suku bangsa tertentu dengan 
mengeksplorasi dan menganalisis pendekatan yang hakikat ilmu 
antropologi psikologi, sejarah serta peranan ilmu 
antropologi psikologi di Indonesia. Selain itu juga mengeksplorasi 
pendekatan-pendekatan dan konsep-konsep yang digunakan untuk 
menjelaskan kebudayaan dan kepribadian suku bangsa tertentu di 
dunia. 

BK10 Antropologi Ekonomi,  Antropologi Ekonomi : Mata kuliah ini nerupakan mata kuliah wajib 
pada jurusan antropologi yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa 
untuk dapat menguasai bidang kajian tertentu dalam ilmu antropologi 
dan dapat mengaplikasikandalam rangka pengembangan ilmu dan 
dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, berkaitan dengan 
kebijakan publik dan pembangunan sosial budaya. 
Mata kuliah ini mengajarkan sub disiplin atau pengkhususan ilmu 
antropologi yaitu antropologi ekonomi. Suatu sub disiplin yang 
mempelajari dan menganalisis kehidupan ekonomi dengan 
menggunakan perspektif antropologi. Dalam kuliah ini fokus 
kehidupan ekonomi diletakkan pada konteks kolektif suatu masyarakat 
yang mengandung berbagai aspek sosial dan budaya yang saling 
berkait. Aspek aspek tersebut adalah produksi, distribusi, konsumsi, 
religi, teknologi, nilai, pasar, dan lifestyle. 
Dalam mata kuliah ini mahasiswa dilatih untuk mampu memahami dan 
mencari permasalahan dan menemukan cara pemecahannya yang 
tepat berkaitan dengan antropologi ekonomi. Mahasiswa akan 
dihadapkan kondisi aktual dan riil yang ada. Pemecahan masalah akan 
difokuskan pada penemuan penemuan akar masalahan yang ada. Oleh 
karena itu aspek kerja sama antara dosen dan mahaiswa perlu 
ditingkatkan sehingga terbentuk semacam Cooperative Learning, 
dalam kondisi semacam ini kontribusi tiap mahasiswa dapat dipantau 
dan diukur 

BK11 Antropologi 
Kewirausahaan  

Antropologi Kewirausahaan : Mata kuliah ini mengandung bahasan 
mengenai pengertian kewiraswastaan, ciri-ciri manusia wiraswasta, 
dampak buday perusahaan terhadap kinerja dan pengenalan budaya 
bisnis secara lintas budaya 

BK12 Antropologi Politik  Antropologi Politik : Mata kuliah ini diarahkan untuk memahami 
pengertian politik dalam konteks kebudayaan. Secara lebih khusus, 
perkuliahan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman bagaimana 
politik dipahami oleh masyarakat, serta bagaimana politik teraplikasi 
dalam masyarakat, baik dalam konteks tradisional maupun dalam 
konteks kontemporer. Untuk itu, materi tidak saja diorientasikan 
secara teoritis namun juga diarahkan 

BK13 Antropologi Linguistik  Antropologi Linguistik : Mengandung bahasan tentang memahami 
bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan, anekawarna bahasa di 
dunia dilitinjau dari segi gramatika, variasi dialek, taksonomi, semiotik, 
fonemik, hingga analisis struktural dan tanda 
Sistem Sosial Budaya :  

BK14 Orgasos dan Sistem 
Kekerabatan 

Orgasos dan Sistem Kekerabatan : Mata Kuliah ini terdiri dari delapan 
(8) Pokok Bahasan. Pokok bahasan pertama membicarakan tentang 
konsep organisasi sosial dan jenis-jenis organisasi sosial, dan 
penjelasan organisasi sosial kekerabatan. Pokok bahasan kedua 
membahas pengertian konsep kekerabatan dan keturunan serta 
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Kode Bahan Kajian (BK) Deskripsi Bahan Kajian 
bentuk-bentuk kelompok keturunan. Pokok bahsan ketiga tentang 
teori-teori pertama tentang kekerabatan dan perkawinan dari J.J. 
Bachofen, JP. McLennan, LH. Morgan, dan Levi’ Strauss. 
Selanjutnya, pokok bahasan keempat bicara tentang adat istiadat 
lingkaran hidup dan perkawinan. Pada pokok bahasan ini yang dibahas 
adalah tingkat-tingkat sepanjang hidup individu, pembatasan jodoh 
dalam perkawinan, syaratsyarat perkawinan, adat menetap setelah 
menikah, rumah tangga dan keluarga inti. Pokok bahasan keempat ini 
dilakukan dua kali pertemuan,. 
Pokok bahasan kelima tentang kelompok-kelompok kekerabatan 
meliputi kindred dan keluarga luas. Keluarga luas terdiri dari 
ambilineal besar, ambilineal kecil, klen besar dan klen kecil. Pokok 
bahasan keenam tentang prinsip-prinsip keturunan yang mengikat 
kelompok-kelompok sosial. Yang dibahas di sini meliputi penentuan 
batas-batas kaum kerabat sosiologis dalam rangka kehidupan 
masyarakat. Pokok bahasan ketujuh tentang keturunan matrilineal, 
kedelapan keturunan patrilineal, kesembilan keturunan ganda (double 
desend), dan kesepuluh keturunaan ambilineal.  

BK15 
 
 

Etnografi (Indonesia, 
Sulawesi Tenggara) 

Mengandung bahasan tentang keanekaragaman etnis dan kebudayaan 
di Indonesia bagian Barat termasuk etnis-etnis Aceh, Batak, 
Minangkabau, Sunda, Jawa, Betawi, Banjar, dan Dayak dan kebudayaan 
di Indonesia bagian Timur termasuk yang di provinsi-provinsi Bali, 
NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, 
Maluku dan ,aluku utara, dan Papua serta Mengandung bahasan 
tentang keanekaragaman etnis dan budaya di SulawesiTenggara, 
seperti etnis dan budaya Tolaki, Muna, Buton, Wolio, Moronene, Wanci, 
Kaledupa, Tomia, Binongka, Bajo, Bugis, Makassar, Mandar, Toraja 

 

5 Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan bobot SKS 

Mata kuliah dibentuk berdasarkan Capaian Pembelajaran (CPL) yang 
dibebankan pada mata kuliah dan bahan kajian yang sesuai dengan CPL tsb. 
Pembentukan nya dapat menggunakan pola matrik sebagai berikut: 
 
Tabel-4a: Matrik CPL dan Bahan Kajian*) 
 
 
Kode Capaian Pembeljaran 

Lulusan (CPL) 
BAHAN KAJIAN 

B
K 
1 

B
K 
2 

B
K 
3 

B
K 
4 

B
K 
5 

B
K 
6 

B
K 
7 

B
K 
8 

B
K 
9 

B 
K 
1
0 

B 
K 
1
1 

B 
K 
1
2 

B 
K 
1
3 

B 
K 
1
4 

B 
K 
1
5 

SIKAP      
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius;  

               

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama,moral, dan etika;  

               

S3 Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila; 

               

S4 Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

               

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal 
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orang lain;  
S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

               

S7 Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

               

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan 
etika akademik;  

               

S9 Menunjukkan sikap  
bertanggungjawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri; 

               

S10 Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

    
 

 
          

KETRAMPILAN UMUM      
KU1 Mampu   menerapkan   pemikiran  

logis,    kritis, sistematis,  dan inovatif 
dalam konteks pengembangan  atau 
implementasi  ilmupengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan  dan  
menerapkan nilai humaniora    yang    
sesuai dengan bidang keahliannya; 

               

KU2 Mampu    menunjukkan    kinerja 
mandiri, bermutu, dan terukur; 

               

KU3 Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau implementasi  
ilmupengetahuan teknologi   yang  
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora  
sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan   kaidah,   tata   cara dan  
etika  ilmiah  dalam  rangka 
menghasilkan    solusi,  gagasan, 
desain atau kritik seni, menyusun  
deskripsi saintifik hasilkajiannya   
dalam   bentuk skripsi  atau  laporan  
tugas  akhir, dan mengunggahnya  
dalam laman perguruan tinggi; 

               

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil 
kajian tersebut di atas dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi 

               

KU5 Mampu    mengambil    keputusan 
secara    tepat    dalam    konteks 
penyelesaian  masalah  di  bidang 
keahliannya,   berdasarkan   hasil 
analisis informasi dan data; 

               

KU6 Mampu memelihara dan 
mengembangkan  jaringan  kerja 
dengan pembimbing, kolega, sejawat 
baik didalam maupun di luar 
lembaganya; 

               

KU7 Mampu   bertanggungjawab   atas 
pencapaian  hasil kerja  kelompok dan   
melakukan   supervisi   dan  
evaluasi   terhadap   penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada  
pekerja  yang  berada  di bawah 
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Tabel-4b: Matrik CPL dan Mata kuliah Baru**) 

 

 

Kode Capaian Pembeljaran Lulusan (CPL) 

MATA KULIAH 

M
K

1
 

M
K

2
 

M
K

3
 

M
K

4
 

M
K

5
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i 
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a
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P
e

m
b

e
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a
y

a
a

n
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a
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a
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k
a

t 
 

SIKAP 
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius;  
     

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;  

     

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila; 

     

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa; 

     

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;       

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan;       

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

     

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;       

tanggungjawabnya; 
KU8 Mampu melakukan proses evaluasi  

diri  terhadap  kelompok kerja     yang     
berada     dibawah tanggung  
jawabnya,  dan  mampu mengelola   
pembelajaran  secara mandiri; 

               

KU9 Mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamankan,  dan 
menemukan  kembali  data  untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

               

KETRAMPILAN KHUSUS      
KK1 Mampu pendidik dan pengajar bidang 

antropologi 
               

KK2 Mampu berwirausaha bidang 
produksi, distribusi dan konsumsi 

               

KK3 Mampu menjadi penyelenggara 
bidang legislatif dan eksekutif 

               

KK4 Menjadi birokrasi dan pamong budaya                
PENGETAHUAN      

PP1 Mampu menerapkan konsep, teori 
dan metode penelitian dalam bidang 
Antropologi 

               

PP2 Mampu mendidik dan pengajar 
bidang antropologi 
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Kode Capaian Pembeljaran Lulusan (CPL) 

MATA KULIAH 

M
K
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S9 Menunjukkan sikap  ertanggungjawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri; 

     

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

     

KETRAMPILAN UMUM 
KU1 Mampu   menerapkan   pemikiran  logis,    kritis, sistematis,  

dan inovatif dalam konteks pengembangan  atau 
implementasi  ilmupengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan  dan  menerapkan nilai humaniora    yang    
sesuai dengan bidang keahliannya; 

 

  

  

KU2 Mampu    menunjukkan    kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur; 

    
 

KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi  
ilmupengetahuan teknologi   yang  memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora  
sesuai dengan keahliannya berdasarkan   kaidah,   tata   cara dan  
etika  ilmiah  dalam  rangka menghasilkan    solusi,  gagasan, desain 
atau kritik seni, menyusun  deskripsi saintifik hasilkajiannya   dalam   
bentuk skripsi  atau  laporan  tugas  akhir, dan mengunggahnya  
dalam laman perguruan tinggi; 

 

  

  

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

   
 

 

KU5 Mampu    mengambil    keputusan secara    tepat    dalam    
konteks penyelesaian  masalah  di  bidang keahliannya,   
berdasarkan   hasil analisis informasi dan data; 

 
   

 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan  jaringan  kerja 
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di 
luar lembaganya; 

 
 

 
 

 

KU7 Mampu   bertanggungjawab   atas pencapaian  hasil kerja  
kelompok dan   melakukan   supervisi   dan  evaluasi   
terhadap   penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada  
pekerja  yang  berada  di bawah tanggungjawabnya; 

 

 

 

  

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi  diri  terhadap  kelompok 
kerja     yang     berada     dibawah tanggung  jawabnya,  dan  
mampu mengelola   pembelajaran  secara mandiri; 

    
 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,  
dan menemukan  kembali  data  untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi. 

   
 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 
KK1 Mampu pendidik dan pengajar bidang antropologi      
KK2 Mampu berwirausaha bidang produksi, distribusi dan 

konsumsi 
  

 
  

KK3 Mampu menjadi penyelenggara bidang legislatif dan eksekutif      
KK4 Menjadi birokrasi dan pamong budaya      

PENGETAHUAN 
PP1 Mampu menerapkan konsep, teori dan metode penelitian 

dalam bidang Antropologi 
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Tabel-5: Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran 

No 
Kode 
MK 

Nama MK 

B
o

b
o

t 
sk

s 

CPL yg dibebankan pd MK 
Bahan Kajian: 

Materi Pembelajaran 

1 UHO 
6102 

Pancasila 2 SIKAP: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius. 
1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 
etika. 

2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila.  

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain. 

5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

6. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
8. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan 

di bidang keahlian Arkeologi secara mandiri. 
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

dan kewirausahaan 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menyajikan hasil penelitian  dalam bentuk 

skripsi, artikel ilmiah  dan karya publikasi lain. 
b. Mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan inovatif 

dalam konteks keilmuan. 
c. Mampu mengelola pembelajaran mandiri. 
d. Mampu menjalin kerjasama dengan kolega dan para 

stakeholder. 
e. Mampu menerapkan etika akademik dan profesi 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 
f. Mampu membuat keputusan dengan tepat 

berlandaskan pada informasi dan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

g. Mampu memberikan saran, arahan, dan alternatif 
solusi secara mandiri dan kelompok. 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu melihat peluang dan memanfaatkan sila-sila 
pancasila   sebagai sumber/inspirasi dalam kehidupan  
 
PENGETAHUAN: 
Mampu memahami nilai-nilai sila pancasila sebagai 
landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara.   
 

Bahan Kajian : 
 
1. Pancasila dalam Kajian 

Sejarah Bangsa 
Indonesia 

2. Pancasila sebagai dasar 
negara 

3. Pancasila sebagai 
Ideologinegara 

4. Pancasila sebagai Dasar 
Nilai Pengembangan 
Ilmu 

5. Pancasila sebagai 
Sistem Filsafat: 

6. PancasilasebagaiSistem
Etika 

7. Pancasila sebagai solusi 
problem bangsa 

2 UHO6
105 

Bahasa Inggris 2 SIKAP: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila.  

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 
serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa. 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

Bahan Kajian : 
1. Speaking 
2. Listening 
3. Writing 
4. Grammar  
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No 
Kode 
MK 

Nama MK 

B
o

b
o

t 
sk

s 

CPL yg dibebankan pd MK 
Bahan Kajian: 

Materi Pembelajaran 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan. 

7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 

KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, 
secara lisan dan tulisan dalam konteks 
keseharian/umum, akademis dan pekerjaan.  
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
1. Mampu menuliskan beragam komunikasi 

tulis  secara baku khususnya  penulisan 
karya ilmiah. 

2. Mampu menggunakan  bahasa Indonesia 
yang baik dan benar  dalam komunikasi 
untuk berbagai  keperluan  

 
PENGETAHUAN: 
Memahami konsep  penggunaan  bahasa 
Indonesia  yang baik dan benar.  

3 UHO6
104 

Bahasa 
Indonesia 

2 SIKAP: 
8. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius. 
9. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 

10. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila.  

11. Berperan sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 
serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa. 

12. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

13. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan. 

14. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 

 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, 
secara lisan dan tulisan dalam konteks 
keseharian/umum, akademis dan pekerjaan.  
 
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
3. Mampu menuliskan beragam komunikasi 

tulis  secara baku khususnya  penulisan 
karya ilmiah. 

4. Mampu menggunakan  bahasa Indonesia 
yang baik dan benar  dalam komunikasi 
untuk berbagai  keperluan  

 
PENGETAHUAN: 
Memahami konsep  penggunaan  bahasa 
Indonesia  yang baik dan benar.  

Bahan Kajian: 
 
1. Ragam Bahasa 

Indonesia  
2. Ejaan Bahasa 

Indonesia  
3. Istilah Bahasa 

Indonesia  
4. Kata, Diksi, dan 

Unsur Serapan  
5. Kalimat Efektif  
6. Praktik Menulis 

Kalimat Efektif 
7. Hakikat Paragaf 
8. Praktik Menulis 

Paragraf 
9. Pengertian dan 

Ruang Lingkup 
Karya Ilmiah  

10. Ragam dan Jenis 
Karya Ilmiah  

11. Teknik Pengutipan 
dan Daftar  

12. Penulisan Karya 
tulis Ilmiah 
(Makalah, artikel 
ilmiah, dan artikel  
populer). 

13. Surat Resmi  
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No 
Kode 
MK 

Nama MK 

B
o

b
o

t 
sk

s 

CPL yg dibebankan pd MK 
Bahan Kajian: 

Materi Pembelajaran 

4 UHO6
106 

Pendidikan 
Karakter 

2 SIKAP: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etika. 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila.  

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 
serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa. 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan. 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas 
pekerjaan di bidang keahlian Arkeologi 
secara mandiri. 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan, dan kewirausahaan 

 
KETRAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya 

b. Mampu mengkaji implikasi pengembangan 
atau implementasi ilmu, teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 
ilmiah dalam rangka mengh asilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni 

c. Bertanggung jawab atas pencapaian hasil 
kerja kelompok dan melakukan supervise 
dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah tanggung jawabnya 

d. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian 
hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi serta evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggung jawabnya 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu menerapkan perilaku yang baik sesuai 
dengan norma dan etika dalam kehidupan 
bermasyarakat 
 

Bahan Kajian: 
 
1. Hakikat Manusia  
2. Hubungan 

Karakter dan 
Kepribadian  

3. Pembentukan 
Karakter 

4. Hormat Pada diri 
sendiri 

5. Hormat pada 
orang lain 

6. Kepedulian pada 
lingkungan  

7. Perilaku jujur 
8. Perilaku disiplin 

dan Tanggung 
Jawab 

9. Perilaku Patriotik 
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No 
Kode 
MK 

Nama MK 

B
o

b
o

t 
sk

s 

CPL yg dibebankan pd MK 
Bahan Kajian: 

Materi Pembelajaran 

PENGETAHUAN: 
Memahami sikap dan karakter yang baik dalam 
kehidupan sehari-hari 

5 UHO6
109 

Teknologi 
Informasi 

2 SIKAP: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila.  

4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas 
pekerjaan di bidang keahlian Arkeologi secara 
mandiri. 

KETRAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya; 

b. Mampu mengambil keputusan secara tepat 
dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data; Mampu 
mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
1. Mampu mengembangkan aplikasi komunikasi 

multimedia berbasis TIK dalam konteks 
beragam buday. 

2. Mampu menggunakan teknik visual 
merchandising untuk meningkatkan minat 
penawaran produk, menerapkan teknik display 
untuk menarik pelanggan dan meningkatkan 
potensi penjualan.  

 
PENGETAHUAN: 
1. Memahami manfaat serta keunggunal dalam 

penggunaan teknologi informasi dalam 
kehidupan  

2. Mengetahui teknik mendisain web, 
menghasilkan konten atau produk-produk 
media yang memiliki nilai kreatifitas dan 
obyektif. 

 

Bahan Kajian: 
 
1. Definisi 

perkembangan 
teknologi, 
komunikasi, 
informasi.Perangkat 
lunak dan perangkat 
keras Revolusi 
masyarakat 

2. Revolusi teknologi 
Revolusi 
produktivitas 
Paradigma teknologi 
dan ekonomi. 

3. Diffusi internet 
Digital divide 
Demand and supply. 

 
 
 

6 FIB61
10 

Dasar-Dasar 
Jurnalistik 

3 SIKAP: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 

Bahan Kajian: 
 

1. Prinsip dasar dan 
2. Ruang lingkup 
3. Komunikasi, 
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No 
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MK 
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o
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o

t 
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s 

CPL yg dibebankan pd MK 
Bahan Kajian: 

Materi Pembelajaran 

dan etika. 
3. Menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan. 

5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

6. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 

7. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas 
pekerjaan di bidang keahlian Arkeologi secara 
mandiri. 

 
KETRAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 
bermutu, dan terukur. 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah 
dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni. 

d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil 
kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi. 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat 
dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data. 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan 
jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 
sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya. 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian 
hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 
serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggungjawabnya. 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri 
terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri. 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi 

 
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu membuat produk jurnalistik 
 

penerbitan dan 
jurnalistik 

4. Diskusi re-view 

materilalu 

5. SejarahJurnalistik 

6. DefinisiJurnalistik 

7. Ruanglingkupkegia
tanjurnalistik 

8. Jenis media massa 
9. Pengelompokanjur

nalistik 
10. Faktasebagaibahan

bakukaryajurnalist

ik 

11. Jenis-jenisfakta 

12. Bedanya fakta 
dengan opini 

13. Sumber fakta 
14. Jenis sumber fakta 
15. Mengumpulkan 

fakta melalui 
sumber yang ada 

16. Nilai berita 
17. Penerapan nilai 

berita pada berita 
fakta 

18. Susunan judul,   
dateline, lead & 
body berita 

19. Membuat 
sebuahberita 

20. Membuat Ending 
Berita, initial nama 
penulis dalam 
berita 

21. Menyusunsebuahb
eritaberdasarkanp
engalaman&penga
matan di lapangan 

22. Beritasebagaiprod
ukjurnalistikMeny
usunsebuahberitab
ersadarkanpengala
man&pengamatan 
di lapangan 

23. Mengenal Lead 
Berita& Body 
Berita 

24. Latihanmembuat 
Lead & Body Berita 

25. Jenis-
jenisprodukjurnali
stik non berita 

26. Produkjurnalistik 
non berita yang 
banyakdigunakan 
di media massa 

27. Jenis-jenisfoto 
yang 
memilikinilaijurnal
istik 
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B
o
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o

t 
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CPL yg dibebankan pd MK 
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Materi Pembelajaran 

PENGETAHUAN: 
1. Mengetahui sejarah danruang lingkup 

jurnalistik,  
2. Mengetahui fakta, berita, 

danberbagaiprodukjurnalistik 

28. Penyuntingan&pen
ulisanulang 

29. Latihan&membuat
sebuahtulisan / 
mengarang 

30. Memperhatikancar
amembuattulisan / 
mengarangpada 
media 
cetak(koran/majal
ah) 

7 FIB61
17 

Ko-kurikuler 1 SIKAP: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 

3. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan. 

4. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

5. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 

KETRAMPILAN UMUM: 
 
Mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan 
inovatif dalam konteks keilmuan 
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu mengembangkan keahlian sesuai dengan 
bidangnya dalam kehidupan sehari-hari 
 
PENGETAHUAN: 
Menguasai teknik-teknik keahlian dalam bidang 
yang digeluti sesuai keahliannya.  

Bahan Kajian: 
 
Disesuiakan dengan 
bidang keahlian atau 
keterampilan yang 
dipilih oleh mahasiswa, 
Misalnya : Bidang Seni, 
Olah Raga, Kerohanian 
dll. 

8 FIB61
11 

Pengantar 
Antropologi 

3 SIKAP: 
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 

serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri;  

4. Menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan.  

5. Mampu memahami konsep manusia dan 
kebudayaan serta menyelesaikan 
permasalahan manusia dan kebudayaan dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
KETRAMPILAN UMUM: 
a. Mahasiswa mampu merumuskan substansi 

dari mata kuliah Pengantar Antropologi 
b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, 

menjelaskan, dan menganalisis berbagai 
bentuk kebiasaan dalam setiap kelompok 
masyarakat 

Bahan Kajian: 
 
1. Pengantar : kontrak 

kuliah, apa itu 
antropologi, kaitan 
budaya dan 
masyarakat 

2. Bidang kajian 
antropologi : Paleo-
Antropologi, 
Antropologi Budaya, 
Antropologi Sosial, 
Antropologi Modern 
dan Pembangunan 

3. Bahasan tentang 
Manusia dan 
Kebudayaan : apa itu 
budaya, apa itu 
peradaban, 
dinamika 
kebudayaan 

4. Bahasan tentang 
Kebudayaan dan 
Kehidupan Sosial : 
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c. Mahasiswa mampu merumuskan bagaimana 
aplikasi kebiasaan dalam kehidupan 
masyarakat dan 

d. pengaruh yang ditimbulkannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa mampu merancang topik penelitian 
yang sesuai, mengikuti hasil pemahaman dasar 
dari pengantar Antropologi 
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa mampu memformulasikan masalah di 
masyarakat berdasarkan konsep yang terkait 
dengan bidang kebudayaan kemaritiman dan 
perdesaan 

apa itu kelompok 
sosial, sistem 
kekerabatan, dan 
suku bangsa 

5. Penutup : 
Kebudayaan dan 
Kehidupan Manusia 

9 FIB62
16 

Pengantar 
Filsafat Ilmu 
Pengetahuan 

2 SIKAP: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 

3. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 

KETRAMPILAN UMUM: 
a. Mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan 

inovatif dalam konteks keilmuan. 

b. Mampu memberikan saran, arahan, dan 
alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 

KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu menyampaikan hasil pemikiran secara 
sistematis, kritis dan inovatif dalam konteks 
keilmuan  
 
PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep-konsep dasar ilmu 
pengetahuan 

Bahan Kajian: 
 
1. Ruang lingkup 

filsafat ilmu,  
2. Tantangan dan masa 

depan ilmu,  
3. Hakikat 

pengetahuan,  
4. Kebenaran ilmiah, 

ontologi : hakikat 
ilmu, epistemologi : 
cara mendapatkan 
pengetahuan, 
aksiologi : nilai 
kegunaan ilmu,  

5. Struktur ilmu 
pengetahuan,  

6. Sarana 
ilmiah, moralitas 
ilmu pengetahuan, 
dan sejarah 
perkembangan ilmu. 

10 FIB 
6113 

Pengantar Ilmu 
Politik 

3 SIKAP: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etika. 

3. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 

KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan 

inovatif dalam konteks keilmuan. 
2. Mampu memberikan saran, arahan, dan 

alternatif solusi secara mandiri dan 
kelompok. 
 

Bahan Kajian : 
3. Konsep-konsep Dasar 

dalam Ilmu Politik 
4. Pendekatan-

pendekatan dalam Ilmu 
Politik 

5. Lembaga Eksekutif dan 
Trias Politica (Negara 
dan kekuasaan dalam 
Pemikiran Thomas 
Hobbes) 

6. Lembaga Legislatif dan 
Trias Politica (Kontrak 
Sosial JJ Rousseau, 
Prinsip Pemisahan 
Kekuasaan John Locke 
dan Montesqieue 

7. Lembaga Yudikatif 
8. Sosialisasi dan Budaya 

Politik 
9. Komunikasi Politik dan 

Opini Publik 
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KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu menyampaikan hasil pemikiran secara 
sistematis, kritis dan inovatif dalam konteks 
keilmuan  
 
PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep-konsep dasar ilmu 
pengetahuan 

10. Partai Politik 
dan Sistem Kepartaian 

11. Partisipasi 
Politik, Pemilu dan 
Sistem Pemilu 

12. Ideologi 
Politik 

13. Demokrasi dan 
Demokratisasi, 
Otoritarianisme dan 
Totalitarianisme 

14. Hak Asasi 
Manusia 

11 UHO6
110 

Kewirausahaan 2 SIKAP: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius. 
2. Menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan. 
 

KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mampu mengembangkan sikap wira usaha 

dalam kehidupan sehari-hari 
2. Mampu menerapkan konsep-konsep 

wirausaha dalam usaha pribadi maupun 
kelompok  

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
1. Mampu mengaplikasikan sikap wirausaha  
2. Mampu mengelola fasilitas arkeologi seabgai 

wadah untuk berwirausaha 
 
PENGETAHUAN: 
Menguasai dasar-dasar manajemen warisan 
budaya dan permuseuman sebagai media untuk 
berwira usaha. 

Bahan Kajian : 
1  Kewirausahaan di 

tinjau dari segi 
antropolog. 

2 Kewirausahaan dan 
psikologi. 

3 Konsep dan sejarah 
perkembangan 
kewirausahaan 

4 Karaktertipikal 
Entrepreneur 

5 Evaluasi peluang 
usaha. 

6 Waralaba 
/franchising 

7 Pembiayaan usaha 
baru. 

12 FIB61
15 

Pengantar 
Sosiologi 

3 SIKAP :  
1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral 
dan etika 

2. Memiliki kepribadian dan jati diri bangsa 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan peradaban berdasarkan 
Pancasila;  

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 
serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa;  

5. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 

7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik 
 
 

KETERAMPILAN UMUM : 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 

Bahan Kajian :  
• Konsep Sosiologi: 
• Metodologi dalam 

Sosiologi 
• Paradigm 

dalamSosiologi 
• Masyarakat dan 

KelompokSosial 
• Unsur masyarakat dan 

Kebudayaan 
• Fungsi kebudayaan 

dalam masyarakat 
• Norma dan Lembaga 

Sosial 
• Fungsi, tujuan, bentuk, 

konsekuensi, normative 
danpranatasosial 

• Interaksisosial 
• Model, tujuan, motif 

dan kondis i 
terbentuknyainteraksi 
social. 

• Stratifika sisosial 
• Peran dan fungsi dalam 

stratifikasi social 
• Mobilitas Sosial 
• Pengertian, bentuk, 

sebab, gejala, 
danakibatdarimobilitas 
social. 

• KonspePerubahanSosial 
• Factor-faktor yang 
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memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya 

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan 
atau implementasi ilmu pengetahuan 
teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni, 
menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi; 

3. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 
tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi; 

 
KETERAMPILAN KHUSUS : 
Mampumenguasaiilmusosiologi yang    
kanditerapkan di 
berbagaibidangbaikakademisimaupun social 
masyarakat 
 
PENGETAHUAN : 
1. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang 

luas pengaruh ilmu komunikasi dalam konteks 
kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. 

2. Mempunyai pengetahuan  dan keterampilan 
merencanakan, menerapkan dan 
mengevaluasi program  komunikasi dalam 
berbagai konteks komunikasi 

3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar 
komunikasi yang ditunjang oleh kemampuan 
human relations, persuasi dan negosiasi dalam 
menangani berbagai masalah komunikasi dan 
membangun relasi dengan berbagai bidang 
profesi dan institusi komunikasi lainnya. 

4. Mengetahui proses komunikasi mulai dari  
hubungan  interpersonal sampai 
organisasional baik secara tatap muka maupun 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK). 

5. Mengetahui cara berinteraksi dalam berbagai 
hubungan dan budaya manusia, termasuk 
komunikasi verbal maupun non verbal, 
komunikasi tatap muka (face to face 
communication) dan komunikasi antar budaya. 

6. Mengetahui retorika komunikasi, termasuk 
komunikasi politik, persuasi dan teori 
argumentasi 

 

menyebabkanperubaha
nsosial 

• TeoriPerubahanSosial 
• Teorifungsionaldari 

Talcott parson 
dankaitannyadenganpe
rubahansosial 

• Teorikonflikdari Karl 
Marx. Dan 
kaitannyadenganperub
ahan social 

• Teorifenomenologi 
• Tokoh, 

carakerjadansejarahdar
ifenomenologi 

12 ANT6
323 

Antropologi 
Sosial Budaya 

3 SIKAP : 
Mahasisa menunjukan sikap bertanggung jawab 
atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri 
KETERAMPILAN UMUM : 
1. Mahasiswa mampu mengidentifiksi, 

merumuskan dan memahami 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan tetap 

Bahan Kajian : 
1. Perbedaan istilah 

antropologi sosial dan 
budaya 

2. Kedudukan 
antropologi sosial 
budaya dalam rangka 
antropologi 

3. Pokok-pokok khusus 
dalam antropologi 
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memperhatikan dan menerapkan nilai - nilai 
kemanusiaan sesuai dengan bidang 
keahliannya 

2. Mahasiswa mampu menunjukan kinerja 
mandiri, bermutu dan terukur  

3. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, 
menganalisis dan mendeskripsikan temuan 
data untuk menjamin 

4. validitas dan mencegah plagiasi 
 
KETERAMPILAN KHSUUS :  
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan 
penelitian dengan metodologi yang benar 
khususnya  terkait dengan pengembangan bidang 
kajian sosial budaya 
 
PENGETAHUAN  : 
Mahasiswa mampu menemukan dan mengungkap 
permasalahan keilmuan di masyarakat 
berdasarkan pada 
konsep-konsep sosial budaya 

4. Pembukaan dan 
Sistem mata 
pencaharian hidup 

5. Berburu dan meramu 
6. Pembukaan dan Asal 

mula bercocok tanam 
7. Bercocok tanam di 

ladang. 
8. Bercocok tanam 

menetap 
9. Sistem kekerabatan 

dan asal mula 
perkembangan 
keluarga 

10. Adat istiadat lingkaran 
hidup 

11. Perkawinan 
12. Rumah tangga dan 

keluarga batih, 
kelompok kekerabatan 

13. Prinsip - prinsip 
kekerabatan 

13 ANT6
324 

Metode 
Penelitian 
Antropologi 

3 SIKAP : 
1. Mahasiswa bertintegritas diri yang baik dan 

dapat bersikap ilmiah 
2. Mahasiswa peduli, kritis dan responsif 

terhadap berbagai realitas kehidupan 
manusia dan fenomena sosial budaya. 

 
KETERAMPILAN UMUM : 
1. Mahasiswa mampu menggunakan metode 

penelitian kualitatif dalam penelitian sosial 
budaya 

2. Mahasiswa mampu menganalisis 
permasalahan sosial budaya. 

 
KETERAMPILAN KHUSUS : 
Mahasiswa mampu mengaplikasikan metode 
penelitian kualitatif untuk merancang dan 
melaksanakan penelitian 
Antropologi 
 
PENGETAHUAN : 
Mahasiswa peduli, kritis dan responsif terhadap 
berbagai realitas kehidupan manusia dan 
fenomena sosial budaya 

Bahan Kajian : 
1 Konsep : Paradigma, 

inquiry, bentuk dan tipe 
penelitian, kegunaan 
metode penelitian 
kualitatif, etika dan 
sikap peneliti. 

2 Teori : Perspektif-
perspektif teori yang 
lazim digunakan, 
langkah-langkah 
penelitian, aneka teknik 
pengumpulan data 
dalam 

3 penelitian kualitatif, 
analisa data dan 
pelaporan penelitian 
kualitatif. 

4 Telaah kasus best 
pactice, 
latihan/simulasi : 
Simulasi latihan 
menerapkan teknik 
pengumpulan data 
dalam penelitian 
kualitatif 

14 ANT6
325 

Epistemologi 
Antropologi 

3 SIKAP : 
1. Mahasiswa bertintegritas diri yang baik dan 

dapat bersikap ilmiah 
2. Mahasiswa peduli, kritis dan responsif 

terhadap berbagai realitas kehidupan 
manusia dan fenomena sosial budaya. 

 
KETERAMPILAN UMUM : 
3. Mahasiswa mampu menggunakan metode 

penelitian kualitatif dalam penelitian sosial 
budaya 

4. Mahasiswa mampu menganalisis 
permasalahan sosial budaya. 

 
KETERAMPILAN KHUSUS : 
Mahasiswa mampu mengaplikasikan metode 
penelitian kualitatif untuk merancang dan 

Bahan Kajian : 
1. Teori dan konsep 

sebagai Kerangka 
Penelitian, Kerangka 
penulisan proposal, 
Simulasi Menemukan 

2. Masalah Penelitian, 
Membuat matrrik data, 

3. Simulasi Metode 
Observasi, Simulasi 
Metode Wawancara 
Perorangan, Simulasi 
Metode Wawancara 
FGD. 

4.  Menganalisa Data dan 
Penulisan Laporan 
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melaksanakan penelitian 
Antropologi 
 
PENGETAHUAN : 
Mahasiswa peduli, kritis dan responsif terhadap 
berbagai realitas kehidupan manusia dan 
fenomena sosial budaya 

15 ANT6
326 

Etnografi 
Sulawesi 
Tenggara 

3 SIKAP : 
1. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri. 

 
KETERAMPILAN UMUM : 
1. Mahasiswa mampu memahami substansi 

dari mata kuliah Etnografi Sulawesi 
Tenggara. 

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, 
merumuskan dan memahami konsep-
konsep dasar Etnografi Sulawesi Tenggara 

3. Mahasiswa mampu menjabarkan dan 
menjelaskan struktur kepribadian dan 
Etnografi Sulawesi Tenggara 

4. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan  atau implementasi 
kajian Etnografi Sulawesi Tenggara dengan 
tetap memperhatikan dan menerapkan nilai-
nilai kemanusiaan sesuai dengan bidang 
keahliannya 

 
KETERAMPILAN KHUSUS : 
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan 
penelitian dengan metodologi yang benar 
khususnya terkait dengan pengembangan bidang 
kajian Etnografi Sulawesi Tenggara  
 
PENGETAHUAN : 
Mahasiswa mampu menemukan dan 
mengungkapkan permasalahan keilmuan di 
masyarakat Sulawesi Tenggara. 

Bahan Kajian :  
1.  Etnografi Sulawesi 
Tenggara  :  1) Sejarah 
Asal Mula Suku Bangsa, 
2) Sistem Pengetahuan, 
3) Sistem Mata 
Pencaharian, 4) Sistem 
Teknologi, 5) Sistem 
Organisasi Sosial dan 
Sistem Kekerabatan, 6) 
Sistem 
Kepercayaan/Religi, 7) 
Sistem Bahasa, 8) 
Kesenian  
2. Bahasan Perubahan 
Sosial Budaya 
Masyarakat Sulawesi 
Tenggara 

16 ANT6
327 

Antrpologi 
Pendidikan (P) 

3 SIKAP : 
Mahasiswa memahami perbedaan dan kekhasan 
pola asuh berdasarkan budaya yang berbeda-
beda sehingga dapat menimbulkan sikap toleransi 
terhadap kekhasan tersebut 
 
KETERAMPILAN UMUM : 
Kemampuan mahasiswa mengidentifikasi 
pendidikan sebagai sebuah pranata sosial dan 
mampu mengidentifikasi proses transformasi 
nilai ini dalam dinamika sosial yang terus 
berdenyut 
 
KETERAMPILAN KHUSUS : 
Kemampuan mahasiswa mengidentifikasi contoh-
contoh pendidikan formal, informal, non-formal, 
terlembaga maupun yang tidak terlembaga serta 
mampu membuat rencana riset dalam paradigma 
naturalistik dan kualitatif  
 
PENGETAHUAN : 
Penguasaan definisi, konsep dan paradigma 

Bahan Kajian :  
1.  Menjelaskan definisi dan 
konfigurasi kebudayaan serta 
kaitannya dengan sistim 
kepribadian individu. 
2. Memahami dan menjelaskan 
pola asuh / child rearing 
berdasarkan ke khasan budaya 
dan kaitannya dengan 
pembentukan karakter 
kepribadian. 
3. Menjelaskan konsep-konsep 
dasar antropologi tentang 
pendidikan sebagai proses 
transmisi kebudayaan. 
Mengidentifikasi pendidikan 
sebagai sebuah pranata dan 
kaitannya dengan pranata 
budaya lainnya. 
4. Menjelaskan pendidikan 
dalam perubahan dan 
sebaliknya dampak perubahan 
terhadap pendidikan. 
5. Mengidentifikasi contoh 
pendidikan formal, informal 
dan non-formal, terlembaga 
maupun tidak terlembaga. 
6. Menjelaskan teori/ 
paradigma dan perkembangan 
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dalam antropologi dan ilmu sosial dalam melihat 
fenomena pendidikan sebagai sebuah realitas 
sosial budaya 

institusi pendidikan. 
Mengidentifikasi implikasi 
pendidikan pada transformasi 
sosial budaya dan sebaliknya. 
8. Menjelaskan dan mampu 
mendisain rencana pendekatan 
riset dalam paradigma 
naturalistik dan pendekatan 
kualitatif untuk riset tentang 
antropologi pendidikan 
 

17 ANT6
328 

Antropologi 
Pariwisata (P) 

3 SIKAP : 
Mahasiswa memahami perbedaan dan kekhasan 
pola asuh berdasarkan budaya yang berbeda-
beda sehingga dapat menimbulkan sikap toleransi 
terhadap kekhasan tersebut 
 
KETERAMPILAN UMUM : 
Mahasiswa dapat mengetahui, mengembangkan 
ilmu antropologi yang berkaitan dengan bidang 
pariwisata budaya 
 
KETERAMPILAN KHUSUS : 
 Mahasiswa dapat Menganalisis dan  
mengembangkan ilmu antropologi yang berkaitan 
dengan bidang pariwisata budaya 
 
PENGETAHUAN : 
Penguasaan definisi, konsep dan paradigma 
dalam antropologi dan ilmu sosial dalam melihat 
fenomena pariwisata sebagai sebuah realitas 
sosial budaya 

Bahan Kajian :  
1. Menjelaskan 

pengertian definisi 
pariwisata, wisatawan 
antropologi 

2. Menguraikan unsur-
unsur pokok industri 
pariwisata 

3. Menguraikan jenis-
jenis objek wisata dan 
cara pemasarannya 

4. Menguraikan jenis-
jenis akomodasi 

5. Menguraiakan jenis-
jenis transportasi dan 
prasarana 

6. Menjelaskan katering, 
cenderamata dan jasa 
lainnya 

7. Menguraikan fungsi 
biro perjalanan umum 
(BPU) dan keagenan 

8. Menjelaskan teori dan 
metode antropologi 
pariwisata 

9. Menjelaskan hubungan 
kebudayaan dan 
pariwisata 

10. Menguraikan visi dan 
misi pembangunan 
pariwisata 

11. Menguraikan dampak 
pariwisata terhadap 
daerah tujuan wisata 

12. Menguraikan dampak 
pariwisata terhadap 
daerah tujuan wisata 

13. Menguraikan 
pariwisata etnis 

14. Menguraikan 
wisatawan di 
pariwisata di 
masyarakat maritim 

18 ANT6
536 

Antropologi 
Linguistik 

3 SIKAP: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 

3. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 
 

KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan 

inovatif dalam konteks keilmuan. 
2. Mampu memberikan saran, arahan, dan 

Bahan Kajian : 
5. memahami bahasa 

sebagai salah satu 
unsur kebudayaan,  

6. Anekawarna bahasa 
di dunia dilitinjau 
dari segi gramatika, 
variasi dialek, 
taksonomi, semiotik, 
fonemik, hingga  

7. Analisis struktural 
dan tanda dalam 
bahasa 
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alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 
 

KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu menyampaikan hasil pemikiran secara 
sistematis, kritis dan inovatif dalam konteks 
keilmuan antropologi lingkustik 
 
PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep-konsep dasar ilmu  dalam 
antropologi linguistik. 

19 ANT6
537 

Multikulturalis
me 

3 SIKAP: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika. 

3. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik. 
 

KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan 
inovatif dalam konteks keberagaman. 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu berpikir dalam memberikan solusi 
terhadap masalah-masalah yang menyakut 
keberagaman  
 
PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep-konsep dasar ilmu  dalam 
muliltikuluturalisme.  

Bahan Kajian :  
1. Fenomena 

keanekaragaman 
etnis dan golongan 
dengan budayanya 
masing-masing 
dalam sebuah 
negara bangsa,  

2. Multikulturalisme 
sebagai ideologi 
yang mengakui 
eksistensi hak-hak 
hidup setiap etnis 
dan golongan,  

3. Multikulturalisme 
sekaligus sebagai 
sarana pengelolaan 
hubungan antar 
etnik dan golongan 
dalam menciptakan 
dan 
mempertahankan 
nasionalisme yang 
kokoh. 

20 ANT6
538 

Antropologi 
Maritim  

3 SIKAP: 
Mahasiswa dapata bersikap jujur, toleran, dan 
memperhatikan kehidupan masyarakat nelayan 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu menganalisis kehidupan masyarakat 
nelayan, cara hidup mereka, keadaan ekonomi, 
dan hubungannya dengan  lingkungan  mereka 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu melakukan analisis fakta-fakta tentang 
kehidupan masyarakat di tepi pantai dan 
masyarakat nelayan 
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa menguasaikonsep-konsep dasar 
antropologi dalam kaitan dengan kehidupan 
kemaritiman dan kenelayanan.  

Bahan Kajian : 
1. Pengantar : kontrak 

kuliah Memahami 
ruang lingkup mata 
kuliahBahasan 
mengenai posisi 
Manusia, Kebudayaan 
dan lingkungan, dan 
perubahan Ekosistem 
beserta krisis 
lingkungan.  

2. Pengertian antropologi 
Maritim 

3. Budaya pesisir 
4. Pemahaman isu 

gender dalam dunia 
kenelayanan 

5. Pengenalan orang 
Bajo, penyebaran 
orang Bajo, tradisi 
orang Bajo 

6. Pengelolaan laut 
tradisional di Papua, 
Maluku,Lombok, dan 
Aceh 

7. Sejarah pelayaran 
nelayan tradisional 
Indonesia ke Australia 

21 ANT6
539 

Kajian 
Etnografi 

3 SIKAP: 
Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

Bahan Kajian : 
1. Memahami defenesi 

atau pengertian 
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secara mandiri. 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa mampu memahami substansi dari 

mata kuliah Etnografi  Indonesia 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi  dan 

memahami  Kebudayaan suku-suku di 
Indonesia 

3. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan  atau implementasi 
kajian Etnografi Indonesia  dengan tetap 
memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai 
kemanusiaan sesuai dengan bidang 
keahliannya. 
 

KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan 
penelitian dengan metodologi yang benar 
khususnya terkait dengan pengembangan bidang 
kajian Etnografi Indonesia  
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa mampu menemukan dan 
mengungkapkan berbagai suku bangsa sesuai 
dengan kebudayaanya..  

etnografi. 
2. Memahami latar 

belakang lahirnya 
kajian etnografi 

3. Memahami 
kerangka etnografi 

4. Bagian-bagain 
dalam kajian 
etnografi 

5. Cara menulis 
etnografi  

22 ANT6
550 

Antropologi 
Hukum 

3 SIKAP: 
Peduli, kritis, dan responsif terhadap 
permasalahan sosial budaya. 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 

menemukenali dan mengidentifikasi masalah-
masalah sosial Budaya 

2. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 
menganalsis permasalahan sosial buday 

3. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 
memetakan dan menawarkan opsi daalam 
menyelesaikan masalah sosial budaya 

4. Mahasiswa mampu merancang strategi 
pemberdayaan masyarakat 
 

KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 
melakukan pendekatan dan pengorganisasian 
program dalam 
pemberdayaan masyarakat  
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa mampu Menguasai konsep-konsep 
dan teori yang meliputi kebudayaan, dinamika 
sosial budaya dan pembangunan  

Bahan Kajian : 
1. apa itu antropologi 

hukum, struktur 
masyrakat dan 
kebudayaan, sejarah 
hukum dan antropologi 
hukum, masyarakat 
dan sistem hukum, 
Budaya hukum dan 
penerapannya. 

2.  Teori dalam Kajian 
Antropologi Hukum: 
Perkembangan teori 
dan metodologi dalam 
antropologi hukum 

3. hukum dan 
kemajemukan budaya 

4. Bahasan Kasus Kajian 
AntropologiHukum: 
Metode kasus sengketa 
yang digunakan dalam 
antropologi, pluralisme 
hukum, kasus sengketa 
dan kasus di luar 
sengketa, hak 
masyarakat dan 
wewenang negara, 
antropologi hukum di 
perkotaan, tertib 
hukum pada 
masyarakat terasing. 

5. Penutup : Jaminan 
sosial, sumber daya 
alam dan kompleksitas 
hukum 

23 ANT6
542 

Sistem 
Teknologi dan 
Kesenian 
Rakyat 

3 SIKAP: 
Peduli, kritis, dan responsif terhadap 
permasalahan teknologi dan kesenian rakyat 
 
 

Bahan Kajian : 
1. Pengenalan sistem 

teknologi dan kesenian 
2. Sistem Teknologi 

sebagai sebuah kajian 
antropologi 
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KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 

menemukenali dan mengidentifikasi berbagai 
sistem teknologi dan kesenian rakyat. 

2. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 
memetakan jenis-jenis teknologi dan kesenian 
rakyat.  
 

KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa memiliki kemampuan dalam  
merancang hingga membuat serta menginovasi 
teknologi dan kesenian rakyat. 
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa mampu Menguasai konsep-konsep 
dan teori yang meliputi kebudayaan, yang 
berkaitan dengan Tenologi dan keseniar rakyat 
sabagai unsur budaya.   

3. Ragam Teknologi 
4. Teknik pembuatan 

alat-alat produktif 
• Alat Produksi; dari 

kapak batu sampai 
mesin 

• Pakaian : dari daun 
hingga kain sutra 

• Tempat tinggal :dari 
gua sampai 
apartemen 

• Ragam rumah 
tradisional 

5. Jenis-jenis Kesenian 
Rakyat 
• Cerita Rakyat 
• Tarian tradisional 

dalam upacara adat  
• Tarian  untuk 

keselamatan  
• Tarian untuk 

perlindungan  
• Pantun  
• Nyanyian tradisional  

24 ANT6
751 

Antropologi 
Terapan 

3 SIKAP: 
Jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi 
norma sosial budaya yang berlaku. 
Peduli, kritis, dan responsif terhadap 
permasalahan masyarakat dan kebudayaan 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu dalam menemukenali dan 
mengidentifikasi masalah-masalah sosial budaya 
dan mampu merancang strategi pemberdayaan 
masyarakat 

 
KETERAMPILAN KHUSUS : 
Mampu mengaplikasikan konsep dan teori 
antropologi dalam mengurai dan memetakan 
realitas sosial budaya, 
mampu mengidentifikasi potensi sssosial budaya 
untuk merekayasa sosial dalam pembangunan, 
dan mampu 
menulis dan mengkomunikasikan hasil pemetaan 
dan rekayasa sosial 
 
PENGETAHUAN :  
1. Menguasai konsep-konsep dan teori-teori 

yang meliputi kebudayaan, dinamika sosial 
budaya, dan pembangunan. 

2. Menguasai metode penelitian kualitatif dan 
etnograri dalam menjelaskan permasalahan 
sosial budaya, dan menguasai dasar-dasar 
strategi pemberdayaan masyarakat 

Bahan Kajian :  
1. Pendahuluan: Ranah 

atau Ruang lingkup 
Antropologi Terapan 

2. Tahap-tahap 
Perkembangan 
AntropologibTerapa
n: tahap predisiplin, 
tahap etnologi 
terapan, tahap 
pelayanan federal, 
tahap perluasan 
peran, dan tahap 
penelitian kebijakan 

3. Etika dalam 
antropologi terapan 

4. Pendekatan dalam 
antropologi terapan: 
Antropologi Aksi, 
Aantropologi Riset 
dan Pembangunan, 
Community 

5. Development, 
Antropologi 
Advokasi, dan 
Broker Budaya 

6. 6. Metode dalam 
antropologi terapan: 
Metode etnografi, 
FGD, Raps, dan PRA 

25 ANT6
753 

Antropologi 
Ekologi 

3 SIKAP: 
Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri. 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa mampu memahami dan 

menjelaskan sejarah perkembangan 
antropologi ekologi. 

2. Mahasiswa mampu menggambarkan secara 

Bahan Kajian : 
1. Pengantar : kontrak 

kuliah, apa itu 
Antropologi, ekologi, 
dan penjelasan singkat 
mengenai sejarah 
antropologi ekologi.  

2. Bahasan mengenai 
posisi Manusia, 
Kebudayaan dan 
lingkungan, dan 
perubahan Ekosistem 
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lebih sistematis tentang berbagai perspektif 
dalam antropologi ekologi. 

3. Mahasiswa mempunyai kemampuan dalam 
melakukan analisa terhadap berbagai masalah 
sosial budaya dalam perspektif antropologi 
ekologi. 
 

KETERAMPILAN KHUSUS : 
Mahasiswa mempunyai keterampilan dalam 
menemukan berbagai masalah dalam perspektif 
kajian antropologi Ekologi  
 
PENGETAHUAN :  
Mahasiswa mempunyai kemampuan untuk 
menjelaskan secara teoritis mengenai 
perkembangan antropologi dan antropologi 
ekologi. 

beserta krisis 
lingkungan.  

3. Berbagai konsep dan 
perspektif dalam kajian 
antropologi ekologi: 
Perspektif 
Determinisme dan 
Posibilisme, Perspektif 
Ekologi Budaya, 
Perspektif Etno-
Ekologi, Perspektif 
Ekologi Sistemik, 
Perspektif Transisi 
Ekologi, dan Perspektif 
Politik Ekologi.  

4. Hasil kajian atau Kasus-
kasus dalam kajian 
antropologi ekologi: 
Evolusi Teknologi 
Subsistensi, Sistem 
Perladangan 
Masyarakat Suku Kuntu 
Kalimantan Selatan, 
Reformasi Pertanian, 
Sungai dan Air 
Ciliwung, dan Politik 
Pertanian: Pemasungan 
Kebebasan Petani.  

5. Penutup: Persoalan 
tekanan baru dalam 
pola hubungan manusia 
dan lingkungan sebagai 
akibat globalisasi dan 
proses pembangunan 
dan review 
perkuliahan. 

26 ANT6
754 

Antropologi 
Psikologi 

3 SIKAP: 
Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri. 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa mampu memahami substansi 

dari mata kuliah Antropologi Psikologi 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, 

merumuskan dan memahami konsep-
konsep konsep-konsep dasar Antropologi 
Psikologi 

3. Mahasiswa mampu menjabarkan dan 
menjelaskan struktur kepribadian dan 
budaya dasar pada suku bangsa tertentu 

 
KETERAMPILAN KHUSUS : 
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan 
penelitian dengan metodologi yang benar 
khususnya terkait dengan pengembangan bidang 
kajian Antropologi Psikologi  
 
PENGETAHUAN :  
Mahasiswa mampu menemukan dan 
mengungkapkan permasalahan keilmuan di 
masyarakat berdasarkan konsepkonsep pada 
antropologi psikologi. 

Bahan Kajian : 
1. Pengantar : kontrak 

kuliah, apa itu 
antropologi psikologi, 
tokoh-tokoh antopologi 
psikologi serta 
kepribadian dan 
budaya 

2. Teori dalam Kajian 
Antropologi Psikologi : 
Teori Pembawaan 
Manusia seperti Teori 
seksualitas anak dan 
Oedipus Complex, serta 
Gejala Akil Balig. Teori 
kepribadian khas 
kolektif seperti teori 
Gaya Hidup Petani 
Desa, Teori 
Kepribadian Status, 
Teori Struktur 
Kepribadian Dasar, 
Teori Kepribadian 
Rata-rata, Teori 
Kepribadian Orang 
Modern, dan Teori 
Determinisme Masa 
Kanak-Kanak dalam 
Hubungan Kajian 
Watak Bangsa 

3. Bahasan metode 
penelitian Antropologi 
Psikologi: metode 
penelitian antropologi 
dan metode ilmu sosial 
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lainnya. 
4. Penutup : kepribadian 

dan budaya sebagai 
salah satu pendekatan 
dalam antropologi 
psikologi 

27 ANT6
755 

Antropologi 
Gender 

3 SIKAP: 
Peduli, kritis, dan responsif terhadap 
permasalahan sosial budaya 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 

menemukenali dan mengidentifikasi masalah-
masalah sosial Budaya; 

2. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 
menganalsis permasalahan sosial budaya; 

3. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 
memetakan dan menawarkan opsi dalam 
menyelesaikan masalah sosial budaya 

4. Mahasiswa mampu merancang strategi 
pemberdayaan masyarakat; 

5. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam 
melakukan pendekatan dan pengorganisasian 
program dalam pemberdayaan masyarakat. 

 
KETERAMPILAN KHUSUS : 
Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan 
teori antropologi dalam mengurai dan 
memetakan 
ealitas sosia 
 
PENGETAHUAN :  
Mahasiswa mampu Menguasai konsep-konsep 
dan teori yang meliputi kebudayaan, dinamika 
sosial  budaya dan  pembangunan. 

Bahan Kajan :  
1. Pengantar : 

Feminisme dan 
Antropologi beserta 
perbedaannya 

2. Teori dalam Kajian 
Antropologi Wanita: 
Natura dan Nurture, 
Psikoanalisa, 
Kesetaraan, gender 
dan feminisme 

3. Bahasan Kasu Kajian 
Antropologi Wanita: 
kelas dan kasta di 
dunia pasca 
kolonialis, 
mendukung dan 
menolak 
subordinasi, 
dominasi simbol dan 
aktual kaum lelaki, 
kekerasan terhadap 
perempuan, 
kapitalis dan 
perspektif 
kekerasan, Wanita 
dan Hukum, Wanita 
dan Masa Tua 

4. Penutup : 
Menanggapai Mimpi 

28 UHO6
1001 

Agama 3 SIKAP: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etika. 

KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu melaksanakan tuntunan agama sebagai 
landasan dalam kehidupan sehari-sehari 
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu membedakan serta melaksanakan ajaran 
agama dalam kehidupan sehari-sehari 
berdasarkan pada kepercayaan dan keyakinan 
yang dipahaminya.  
 
PENGETAHUAN: 
Mengetahui konsep-konsep kehidupan 
beradasarkan tuntutan agama berdasarkan 
kepercayaan dan keyakinan mahasiswa.  

Bahan Kajian: 
“Disesuaikan dengan 
materi/pokok bahasan 
yang didasarkan pada 
kepercayaan dan 
keyakinan agama 
masing-masing 
mahasiswa.  

29 UHO6
207 

Wawasan 
Kemaritiman 

3 SIKAP: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, 

Bahan Kajian: 
1. Konsep Dasar 

Maritim 
2. Konsep Dasar 

Wawasan 
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moral, dan etika. 
3.  
KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu menerapkan wawasan kemaritiman 
dalam prilaku kehidupan sehari-hari 
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu memberikan solusi dan mengatasi 
masalah-masalah kemaritiman pada masyarakat 
maritim.  
 
PENGETAHUAN: 
Mengetahui konsep-konsep kehidupan 
beradasarkan berlandaskan wawasan kehidupan 
kemaritiman.  

Kemaritiman 
3. Indonesia sebagai 

Negara Maritim 
4. Keadaan dan 

Masalah Maritim 
Indonesia 

5. Kondisi Sosial 
Ekonomi Dan 
Budaya Masyarakat 
Pesisir 

6. Kondisi Sosial 
Ekonomi Dan 
Budaya Masyarakat 
Pesisir 

 
30 ANT6

321 
Metode 
PenelitianSosial 

3 SIKAP: 
1. Mahasiswa memahami permasalahan sosial,  
2. Menumbuhkan empati dan kepedulian 

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat dan insiatif untuk menemukan 
resolusinya 

 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mahasiswa mapu menerapkan langkah-langkah 
ilmiah dalam melakukan penelitian sosial, 
terutama untuk penerapan dalam penelitian 
skripsi sebagai tugas akhir 
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian 
sosial baik secara mandiri maupun berkelompok.  
 
PENGETAHUAN: 
1. Penguasaan definisi, konsep dan paradigma 

dalam metodologi penelitian yang digunakan 
dalam studi antropologi secara khusus dan 
ilmu sosial secara umum dalam melihat 
fenomena pendidikan sebagai sebuah realitas 
sosial budaya; 

2. Mampu memahami gejala sosial budaya yang 
berlangsung dalam masyarakat sekitar 

.  

Bahan Kajian :  
1. Kelompok Fenomena 
sosial dan 
permasalahan riset, 
yang terdiri dari : 
a. Konstruksi 
b. fenomena sosial. 
c. Masalah sosial 
d. Variabel 
e. Konsep 
f. Hipotesis 
2. Kelompok metode 
riset 
a. Skala dan 
pengukuran 
b. Validitas dan 
reliabilitas 
c. Pengumpulan data 
3. Kelompok analisis 
riset 
a. Koding dan editing 
data 
b. Prinsip dan metode 

analisis data 

31 ANT6
218 

TeoriAntropolo

gi 

3 SIKAP: 
Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa mampu memahami tahap lanjut 

teori antropologi yang telah berkembang 
dalam lintasan sejarah mulai dari etnologi yang 
dikembangkan secara modern oleh Frans Boaz 

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi nama-
nama teori dalam antropologi, tokoh dan 
pemikiran dari teori antropologi modern, dan 
substansi atau ide pokok dari setiap teori yang 
dipelajari 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan masing-
masing teori tersebut, termasuk di dalamnya 
kata-kata kunci dan konsep yang dipergunakan 

 
 

Bahan Kajian :  
 
1. Pengantar : kontrak 

kuliah, apa itu teori 
antropologi Klasik 
dan modern, 

2. Bahasan Teori 
Antropologi Klasik 
Modern : Pemikiran 
teori antropologi 
priode awal abad-20, 
dan pemikiran teori 
antropologi priode 
awal abad-21 

3. Penutup : 
Kesimpulan 
perkuliahan 
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KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan 
penelitian dengan menggunakan teori antropologi 
yang benar khususnya teori antropologi modern.  
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa mampu memformulasikan masalah di 
masyarakat berdasarkan konsep yang terkait 
dengan teori antropologi.  

32 ANT6
219 

Etnografi 
Indonesia 

3 SIKAP: 
Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa mampu memahami substansi dari 

mata kuliah Etnografi  Indonesia 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi  dan 

memahami  Kebudayaan suku-suku di 
Indonesia. 

3. Mahasiswa mampu menjabarkan dan 
menjelaskan struktur kepribadian dan 
Etnografi  Indonesia. 

4. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan  atau implementasi 
kajian Etnografi Indonesia  dengan tetap 
memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai 
kemanusiaan sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan 
penelitian dengan metodologi yang benar 
khususnya terkait dengan pengembangan bidang 
kajian Etnografi Indonesia.  
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa mampu menemukan dan 
mengungkapkan permasalahan keilmuan di 
masyarakat  Indonesia.  

Bahan Kajian :  
Etnografi Indonesia :    :  
Keanekaragaman etnis 
dan kebudayaan di 
Indonesia bagian Barat 
termasuk etnis-etnis 
Aceh, Batak, 
Minangkabau, Sunda, 
Jawa, Betawi, Banjar, 
dan Dayak dan 
keanekaragaman etnis 
dan kebudayaan di 
Indonesia bagian 
Timur termasuk yang 
di provinsi-provinsi 
Bali, NTB, NTT, 
Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tenggara, 
Maluku dan ,aluku 
utara, dan Papua 

33 ANT6
322 

Organisasi 
Sosial dan Sist. 
Kekerabatan 

3 SIKAP: 
Mahasiswa menunjukkan sikap jujur, 
bertanggung jawab dan menjujung tinggi norma 
sosial budaya yang berlaku. 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu menganalisis struktur keluarga dan 
kerabat, serta hubungan-hubungan dalam 
keluarga dan kekerabatan 
tersebut 
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan 
penelitian dengan metodologi yang benar 
khususnya terkait dengan pengembangan bidang 
kajian Organisasi Sosial dan Kekerabatan.  
 
PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep-konsep dasar organisasi sosial 
dan kekerabatan seperti; keturunan, keluarga, 
kekerabatan, dalam analisi masalah kekerabatan, 

Bahan Kajian : 
1. Pengantar : kontrak 

kuliah, 
2. Organisasi Sosial 
3. Kekerabatan dan 

Keturunan 
4. Teori dalam Kajian 

Organisasi Sosial dan 
Kekerabatan: J.J. 
Bachofen (1815-1897, 
J.P. McLennan (1827-
1881) dengan 
karyanya tentang; 
Primitive Marriage 
(1885) dan Lewis H. 
Morgan (1818-1881): 
Ancient Society (1877); 
Levi’Strauss 

5. Adat istiadat lingkaran 
hidup dan perkawinan 

6. Bahasan Kelompok-
kelompok kekerabatan, 

7. Prinsip keturunan 
seperti Matrilineal, 
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dan lain-lain.   Patrilineal, Bilineal dan 
Bilateral. 

8.  Penutup: Terminologi 
kekerabatan serta 
sopan santun dalam 
pergaulan kekerabatan 

34 FIB62
17 

Aplikasi 
Komputer 

3 SIKAP: 
Mahasiswa menunjukkan sikap jujur, 
bertanggung jawab dan menjujung tinggi norma 
sosial budaya yang berlaku. 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu mengeoperasikan berabagai aplikasi 
kompupter. 
Mampu menggunakan komputer sebagai 
penunjag dalam kegiatan perkuliahan dan dalam 
kehidupan sehari-hari  
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu menyelesaikan berbagai macam 
pekerjaan yang membutuhkan perangkat dan 
aplkikasi komputer. .  
 
PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep-konsep dasar dalam sistem 
operasi aplikasi komputer    

Bahan Kajian : 
1. Pengenalan 

Komputer (Defensi 
serta sejarah 
perkembangan 
komputer) 

2. Aplikasi MS. Word 
3. Aplikasi MS. Excel 
4. Aplikasi MS 

Powerpoint 
5. Cara membuat dan 

menggunakan 
email dan blog.  

35 ANT6
429 

Sistem Sosial 
Budaya 
Indonesia 

3 SIKAP: 
Mahasiswa peduli, kritis, dan responsif terhadap 
permasalahan masyarakat dan kebudayaan 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan 
sosial budaya  
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan 
teori antropologi dalam mengurai dan 
memetakan realitas sosial budaya.  
 
PENGETAHUAN: 
Mahasisiwa menguasai konsep-konsep dan teori-
teori yang meliputi kebudayaan, dinamika sosial 
budaya, dan pembangunan    

Bahan Kajian :  
1. Pengantar / Penjelasan 

RPS: kontrak kuliah dan 
deskripsi mata kuliah 

2. Konsep sistem, sistem 
sosial dan sistem 
budaya. 

3. Struktur majemuk 
masyarakat Indonesia: 
tentang aneka ragam 
masyarakat Indonesia, 
struktur masyarakat 
Indonesia pada masa 
Hindia Belanda dan 
setelah Indonesia 
merdeka 

4. Sistem sosial Indonesia 
serta aspek historis 
yang membentuknya: 
pembentukan 
masyarakat Indonesia, 
struktur masyarakat 
Indonesia berdasarkan 
pendekatan tata negara, 
struktur masyarakat 
Indonesia berdasarkan 
pendekatan sosial 
(pelapisan sosial) 

5. Kebudayaan dan 
suasana kebudayaan 
dalam masyarakat 
Indonesia: kebudayaan 
suku bangsa, 
kebudayaan 
umum/lokal, dan 
kebudayaan nasional 

36 ANT6
430 

Antropologi 
Fisik 

3 SIKAP: 
Mahasiswa mampu memahami ke khasan dan 
perbedaan aspek non-kultural / aspek bio-
fisiologis manusia berdasarkan lingkungan 
geografis dan sehingga dapat menimbulkan sikap 

Bahan Kajian : 
1. Pengertian 

antropologi, ruang 
lingkup dan tujuan 
kajian Antropologi 
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memahami dan menghargai kekhasan tersebut 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
kemampuan mahasiswa mengidentifikasi 
perbedaan dan variasi fisiologis sebagai sebuah 
kenyataan alamiah 
  
KETRAMPILAN KHUSUS: 
kemampuan mahasiswa mengidentifikasi contoh-
contoh keragaman fisik manusia berdasarkan 
lingkungan ekologi dan geografis.  
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa menguasai definisi, konsep dan 
paradigma dalam antropologi dalam melihat 
keragaman fenomena fisik manusia sebagai 
sebuah realitas sosial budaya.  

Fisik: Review for 
prior knowledge 

2. Makhluk Hidup, 
Kemunculan dan 
Perkembangannya 

3. Lingkungan Alam 
dan Budaya 
kaitannya dengan 
Keanekaragaman 
Manusia 

4. Beberapa isu 
penting Arkeologi 
dan  aleoantropologi 

5. Aspek Antropologi 
Ragawi Terpakai: 
antropologi tekhnis 
dan antropologi 
forensik 

37 ANT6
431 

Antropologi 
Agama 

3 SIKAP: 
Mahasiswa mampu memahami dan menghargai 
sikap keberagamaan dalam sistem keyakinan dan 
keberagamaan di masyarakat.  
 
KETRAMPILAN UMUM: 
Kemampuan mahasiswa mengidentifikasi  
keanekaragaman sistem keyakinan dan 
kepercayaan masyarakat. 
  
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Kemampuan mahasiswa mengidentifikasi contoh-
contoh praktik keagamaan manusia berdasarkan 
Analisis struktural fungsioal dan simbolik.  
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa menguasai definisi, konsep dan 
paradigma dalam antropologi agama  sebagai 
sebuah realitas sosial budaya.  

Bahan Kajian : 
1. Sistem keyakinan 

dan praktik ritual 
dari masyarakat 
etnis dan golongan 
yang berbeda-beda  

2. Aanalisis-analisis 
fungsional, 
struktural, simbolik, 
dan lain-lain. 

38 ANT6
432 

Antropologi 
Ekonomi 

3 SIKAP: 
Mahasiswa mampu jujur, toleran, dan pengertian 
terhadap sesama.  
 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu menganalisis struktur keluarga dan 
kerabat, serta hubungan-hubungan dalam 
keluarga dan kekerabatan tersebut. Mampu 
menganalisis dan memahami sistem ekonomi 
yang berlaku dalam berbagai masyarakat dan 
kebudayaan di dunia.. 
  
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu melakukan analisis fakta-fakta tentang 
ekonomi manusia dengan teori-teori tentang 
antropologi ekonomi. 
 
PENGETAHUAN: 
menguasaikonsep-konsep dasar antropologi 
ekonomi seperti; ekonomi formalis, ekonomi 
substantif, ekonomi Maxis, dan ekonomi personal.  

Bahan Kajian : 
1. Pengertian ekonomi, 

sistem ekonomi, 
sejarah antropologi 
ekonomi, ciri-ciri 
ekonomi setiap 
masyarakat etnis, 
masyarakat 
sederhana, transisi, 
dan modern-
industrial, dan 
berbagai  

2. Pendekatan teoretis, 
dan implikasi 
metodologi dalam 
pengkajian 
fenomena ekonomi 
masyarakat manusia 
yang berbeda-beda 

39 ANT6
433 

Antropologi 
Kehutanan (P) 

3 SIKAP: 
1. Mahasiswa mampu jujur, toleran, dan 

pengertian terhadap sesama.  
2. Mampu menginternalisasi etika profesional 

Bahan Kajian 
1. Ruang lingkup 

Antropologi 
Kehutanan 
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rimbawan dan berkomitmen untuk 
kelestarian lingkungan  

 
KETRAMPILAN UMUM: 
• Mampu menunjukan cara berpikir yang 

kritis dan logis; 
• Mampu mengaplikasikan pemahaman 

mengenai cara pengelolaan hutan yang 
lestari. 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu menunjukkan kapasitas sebagai 
wirausahawan di bidang bisnis kehutanan.    
 
PENGETAHUAN: 
Menguasaikonsep-konsep dasar antropologi 
kehutanan.  

2. Masyarakat sekitar 
hutan dan 
kebudayaannya. 

3. Teori Sturuktural 
Fungsional dan 
Perubahan sosial 
budaya. 

4. Ekologi Manusia  
5. Konsep Tipologi dan 

dinamika 
masyarakat desa 
hutan. 

6. Antropologi hukum, 
politik, kehutanan 

7. Antropologi sosial  
8. Antropologi 

ekonomi kehutanan  
9. Antropologi 

pembangunan 
kehutanan  

10. Adapatasi sosio-
cultural masyarakat 
desa hutan 

11. Pengembangan 
masyarakat desa 
hutan  

40 ANT6
434 

Antropologi 
Perkotaan (P) 

3 SIKAP: 
Peduli, kritis, dan responsif terhadap 
permasalahan masyarakat dan kebudayaan  
 
KETRAMPILAN UMUM: 
Mampu menganalisis permasalahan sosial budaya 
di Perkotaan. 
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mampu menganalisis permasalahan sosial budaya 
di Perkotaan   
 
PENGETAHUAN: 
Menguasaikonsep-konsep dan teori-teori 
kebudayaan, dinamika sosial budaya, dan 
pembangunan Perkotaan. 

Bahan Kajian :  
1.Perkembangan 
antropologi perkotaan, 
beberapa penelitian awal 
yang pernah dilakukan ahli 
• Pengertian tentang 

urbanisasi, 
• sejarah kota dan 

beberapa defenisi kota 
dari para ahli  

• Kota di Eropa dan di 
Jepang, Pandangan Mc. 
Iver tentang munculnya 
kota,dan 
Koentjaraningrat 
tentang kota-kota di 
Indonesia. 

• Tentang defenisi 
Peradaban, Dafinisi 
Kebudayaan, Perbedaan 
peradaban dengan 
kebudayaan, Dampak 
dari peradaban dan 

• Sekularisasi di 
kehidupan manusia 

• Munculnya Stratifuikasi 
di dalam masyarakat 

• Kota, Spesialisasi dan 
Differen siasi dan 
ciriciri struktur Kota 
dari Mc. Iver.  

• Ciri-ciri kebudayaan 
• Kemiskinan, dan Jalan 

Keluar dari Kemiskinan 
dan Kebudayaan 
Kemiskinan di 
Perkotaan 
Kebudayaan 
Kemiskinan masalah 
Adaptasi diri dan 
Kebudayan Kemiskinan 
dan Gangguan Jiwa 
Kebudaayaan dan Kelas 
dalam Studi 
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Kemiskinan, Sebuah 
Pendekatan terhadaP 
Penelitian anti 
kemiskinan. 

2. Masa Apung dan Produksi 
Subsistensi di Kota 

3. Manusia dan Pekerjaan 

41 ANT6
644 

Perubahan 
Sosial Budaya 

3 SIKAP: 
1. Peduli, kritis, dan responsif terhadap 

permasalahan masyarakat dan kebudayaan  
2. Mahasiswa memiliki komitmen dan 

tanggungjawab sosial dalam memerhatikan 
perubahan sosial budaya 

 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa mampu menggunakan teori untuk 

memahami masalah-masalah aktual dalam 
perubahan sosial budaya 

2. Mahasiswa mampu menganalisis 
permasalahan perubahan sosial budaya. 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan 
teori antropologi dalam mengurai dan 
memetakan realitas perubahan 
sosial budaya   
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa menguasai konsep-konsep pokok dan 
teori-teori antropologi dalam kajian perubahan 
sosial budaya. 

Bahan Kajian : 
1. Pengantar : kontrak 

belajar, lingkup dan 
batasan pokok bahasan 
pembelajaran, 
gambaran umum 
perkembangan kajian 
perubahan sosial 
budaya dalam ilmu 
sosial, khususnya 
antropologi, hubungan 
dengan disiplin ilmu 
lainnya. 

2. Konsep : definisi dan 
pengertian perubahan 
sosial, perubahan 
budaya dan dan 
perubahan sosial 
budaya; hakikat, 
sumber/penyebab, 
mekanisme dan arah 
perubahan sosial 
budaya. 

3. Teori : Aneka perspektif 
teori klasik tentang 
perubahan sosial 
budaya (Evolusi, Difusi, 
Struktural Fungsional, 
Konflik) hingga aneka 
perspektif teori modern 
dan kontemporer 
tentang perubahan 
sosial budaya 
(Modernisasi, 
Ketergantungan, Sistem 
Dunia, Globalisasi, 
Posmodernism, 
Poskolonial). 

4. Bahasan Kasus : 
Penduduk dan 
perubahan sosial; 
Perubahan 
kelembagaan 
tradisional; 
Ketertinggalan budaya 
(Cultural lag); Ideologi, 
pendidikan dan 
perubahan sosial 
budaya; Gerakan sosial; 
Pembangunan dan 
perubahan sosial 
budaya. 

5. Penutup : Kesimpulan 
pembelajaran dan 
peranan Antropologi 
dalam mengarahkan 
pembangunan dan 
perubahan sosial 
budaya. 

42 ANT6
647 

Antropologi 
Kesehatan 

3 SIKAP: 
Mahasiswa peduli, kritis dan responsif terhadap 
masalah-masalah kesehatan, pengetahuan atau 
khasanah obat-obatan tradisional, serta berbagai 

Bahan Kajian : 
1. Pengantar / Penjelasan 

RPS: kontrak kuliah 
dan deskripsi mata 
kuliah 
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pranata kesehatan lainnya di berbagai kelompok 
masyarakat  
 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa mampu menemukenali berbagai 

masalah kesehatan masyarakat dan pranata 
kesehatan lokal / tradisional 

2. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai 
persoalan kesehatan masyarakat dan pranata 
kesehatan lokal / tradisional 

3. Memiliki kemampuan dalam memetakan dan 
menawarkan opsi dalam penyelesaian 
masalah kesehatan masyarakat dan pranata 
kesehatan lokal / tradisional 

 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan 
teori dalam antropologi kesehatan dalam 
mengurai dan memetakan relitas sosial budaya  
 
PENGETAHUAN: 
Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan 
konsep-konsep kesehatan masyarakat, aspek 
kognitif dari perilaku terhadap aspek kesehatan 
dan dinamikanya, sistem kesehatan bio-medikal 
dan institusi pendukungnya (sub-budaya rumah 
sakit, relasi dan interaksi antar peranan), serta 
kognisi mengenai khasanah pranata kesehatan 
lokal dan obat-obatan tradisional. 

2. Antropologi 
Kesehatan: definisi, 
ruang lingkup, serta 
akar munculnya minat 
dan kajian dalam 
antropologi kesehatan.  

3. Kebudayaan dan 
Perilaku: Konsep-
konsep dasar dalam 
memahami perilaku 
kesehatan manusia 
dan kerangka 
konseptual sistem 
perawatan  kesehatan 

4. Sistem Medis: 
Tradisional dan 
Modern; pengobatan 
tradisional dan 
modern (tatacara 
penyembuhan dan 
penyembuh tradisional 
dan modern); dan 
berbagai pranata 
kesehatan tradisional 
dan modern, serta 
berbagai kelemahan 
dan kekuatannya 

5. Penyakit Jiwa dalam 
konteks kebudayaan 

6. Gizi dan berbagai 
masalah gizi 
masyarakat dalam 
konteks kebudayaan  

7. Bioetika: Kelahiran, 
Usia Tua, dan kematian 
dalam berbagai 
budaya 

8. Penutup : Peranan dan 
sumbangan 
antropologi dalam 
masalah kesehatan dan 
pembangunan 
kesehatan di Sumatera 
Barat khususnya, dan 
Indonesia umumnya. 

43 ANT6
540 

Folkore 
Indonesia 

3 SIKAP: 
Mahasiswa peduli, kritis, dan responsif terhadap 
permasalahan masyarakat dan kebudayaan 
 
KETRAMPILAN UMUM: 
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-

jenis folklor nusantara.  
2. Mahasiswa mampu menganalisis fungsi dan 

nilai dalam folklor nusantara. 
 
KETRAMPILAN KHUSUS: 
1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep 

dan teori dalam disiplin ilmu folkor  
2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-

nilai yang terkandung dalam folklor untuk 
kehidapan sehari-hari .  

 
PENGETAHUAN: 
Mahasisiwa menguasai konsep-konsep dan teori-
teori yang meliputi berbagai jenis folklor 
nusantra.  

Bahan Kajian :  
1. Defensi Folklor 
2. Penelitian folklor 

pada masa dahulu 
dan masa kini! 

3. Kelemahan 
penelitian folklor 
pada masa dahulu 

4. Cara inventarisasi 
folklor! 

5. Fungsi/manfaat 
folklor 
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6 Organisasi Mata Kuliah Program Studi 

 
Tabel-6: Matrik Organisasi Mata Kuliah Program Studi 

SMT SKS JML 

MK 

KELOMPOK MATA KULIAH  

WAJIB PILIHAN MKWU MKWK 

VIII 13 3   3 - - - - - 

VII 15 8   5   - - - 

VI 21 7   5   2 - - 

V 21 8   6   2 - - 

IV 21 7   5   2 - - 

III 21 8   6   2 - - 

II 21 7   5   - 3 - 

I 23 11   4   - 4 2 

 
Catatan: 

Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) : 

a. Agama;   

b. Pancasila;   

c. Kewirausahaan;  

d. Pendidikan Karakter;  

e. Bahasa Inggris/Bahasa Asing Lainnya dan; 

f. Wawasan Kemaritiman  

g. Teknologi Informasi  

 

Mata Kuliah Wajib Khusus (MKWK) : 

b. Teknologi Informasi 

c. Dasar-Dasar Jurnalistik 

d. Ko-Kurikuler  
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7 Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester 

 

Tabel-7: Daftar Mata Kuliah Per semester 
 

Semester I 

No Kode Nama Mata kuliah Bobot SKS 

1 UHO6102 Pancasila 2 
2 UHO6105 - Bahasa Inggris 

- Bahasa Asing Lainnya 

2 

2 
3 UHO6106 Pendidikan Karakter 2 
4 FIB6115 PengantarSosiologi 3 
5 FIB6111 Dasar-dasar Jurnalistik 2 
6 UHO6110 Kewirausahaan 2 
7 FIB 6112 Pengantar Antropologi 3 
8 FIB 6113 Pengantar Ilmu Politik 3 
9 FIB 6216 Filsafat Ilmu Pengetahuan  2 
10 FIB6114 Ko-kurikuler 1 
  Jumlah SKS 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester II 

No Kode Nama Mata kuliah Bobot SKS 

1 UHO61001 Agama 3 
2 UHO6207 WawasanKemaritiman 3 
3 ANT6321 MetodePenelitianSosial 3 
4 ANT6218 TeoriAntropologi 3 
5 ANT6219 EtnografiIndonesia 3 
6 ANT6322 Orgasos 3 
7 FIB6217 AplikasiKomputer 3 
  Jumlah SKS 21 

Semester III 

No Kode Nama Mata kuliah Bobot SKS 

1 ANT6215 Bahasa Inggris Antropologi 2 

2 ANT6220 Antropologi Kewirausahaan 3 

3 ANT6323 Antropologi Sosial Budaya 3 

4 ANT6324 Metode Penelitian Antropologi 3 

5 ANT6325 Epistemologi Antropologi 3 

6 ANT6326 Etnografi Sulawesi Tenggara 3 

7 ANT6327 AntrpologiPendidikan (P) 3 

8 ANT6328 Antropologi Pariwisata (P) 3 

  Jumlah SKS 23 
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Semester IV 

No Kode Nama Mata kuliah Bobot SKS 

1 ANT6429 SistemSosialBudaya Indonesia 3 
2 ANT6430 Antropologi Fisik 3 
3 ANT6431 Antropologi Agama 3 
4 ANT6432 AntropologiEkonomi 3 
5 ANT6433 AntropologiKehutanan (P) 3 
6 ANT6434 AntropologiPerkotaan (P) 3 
7 ANT6435 Etnografi Bajo 3 
  Jumlah  21 
    

Semester V 

No Kode Nama Mata kuliah Bobot SKS 

1 ANT6536 Antropologi Linguistik 3 

2 ANT6537 Multikulturalisme 3 

3 ANT6538 Antropologi Maritim  3 

4 ANT6539 Kajian Etnografi 3 

5 ANT6550 Antropologi Hukum 3 

6 ANT6541 Pengembangan Komunitas Adat Terpencil (P) 3 

7 ANT6542 Sistem Teknologi dan Kesenian Rakyat 3 

8 ANT6543 PengelolaanKonflik (P) 3 

  Jumlah SKS 24 

Semester VI 

No Kode Nama Mata kuliah Bobot SKS 

1 ANT6644 PerubahanSosialBudaya 3 

2 ANT6645 AntropologiSimbolik 3 

3 ANT6646 Antropologi Media (P) 3 

4 ANT6647 AntropologiKesehatan 3 

5 ANT6648 MenulisEtnografi 3 

6 ANT6649 Kepemimpinan (P) 3 

7 ANT6540 FolkoreIndonesia 3 

  Jumlah SKS 21 

Semester VII 

No Kode Nama Mata kuliah Bobot SKS 

1 
 

ANT6751 Antropologi Terapan 3 

2 ANT6752 Corporate Culture 3 
3 ANT6753 Antropologi Ekologi 3 
4 ANT6754 Antropologi Psikologi 3 
5 ANT6755 Antropologi Gender 3 
6 

 

ANT6857 Seminar RencanaPenelitian 3 

7 UHO808  KuliahKerjaNyata (KKN) 4 
8 FIB6856 Skripsi 6 
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8 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

 

RENCANA PEMEBLAJRAN SEMESTER (RPS) 
JURUSAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
UNIVERSIAS HALU OLEO  

Nama Mata Kuliah  Kode  Rumpun Mata 
Kuliah  

Bobot 
(SKS) 

Sem
ester 

Tgl Penyusuanan  

Pengantar 
Antropologi   

 Mata Kuliah Wajib  3 7 05 Agustus 2018 

Otorisasi  Dosen Pengembang  RPS 
1. Rahmat Sewa Suraya, 

S.Sos, M.Si 

Kordinator 

Rumpun MK 

 

......................... 

Ketua Jurusan  

 

 

Dr. La Ode Topo Jers, M.Si  

      
Capaian 
Pembelajran (CP)  
Catatan : 
S : Sikap 
P : Pengetahuan 
KU : Keterampilan 
Umum 
KK : Keteramnilan 
khusus 

CP. Program Studi  
S1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  

S10 1. Mampumemahami konsep manusia dan kebudayaan serta 

menyelesaikan permasalahan manusia dan kebudayaan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

P3 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang Antropologi;  

KU1 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah Manusia dan Kebudayaan, berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data;  

KU5 Mampu merancang masalah dalam kehidupan sehari-hari kedalam 

model interaksi sosial budaya dan menyelesaikannya; 

 CP. Mata Kuliah  
 S Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri.  
P Mahasiswa mampu memformulasikan masalah di masyarakat 

berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang Antropologi 
KU1 Mahasiswa mampu memahami substansi dari mata kuliah Pengantar 

Antropologi  
KU2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan dan memahami 

berbagai  budaya masyarakat 

KK Mahasiswa mampu merancang topik penelitian yang sesuai, mengikuti 
hasil pemahaman dasar dari pengantar Antropologi 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah  

Kuliah ini dirancang untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang 
bagaimana proses terbentuknya  nilai-nilai, norma-norma dan berbagai tradisi 
atau kebiasaan yang berkembang dalam banyak masyarakat, serta mengapa 
terjadi perbedaan atau persamaan antar masyarakat satu dengan masyarakat 
yang lainnya. Untuk memahami fenomena tersebut, maka kuliah ini tidak saja 
diharapkan dapat menjawab pertanyaan “mengapa terjadi perbedaan dan 
persamaan kebiasaan antar kelompok manusia tersebut”, tetapi yang terpenting 
juga akan menjawab pertanyaan “mengapa kelompok manusia menunjukkan 
perbedaan dan persamaan sedemikian rupa”  
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MATERI 
PEMBELAJARAN / 
POKOK BAHASAN 

6. Pengantar : kontrak kuliah, apa itu antropologi, kaitan budaya dan 

masyarakat 

7. Bidang kajian antropologi : Paleo-Antropologi, Antropologi Budaya, 

Antropologi Sosial, Antropologi Modern dan Pembangunan 

8. Bahasan tentang Manusia dan Kebudayaan : apa itu budaya, apa itu 

peradaban, dinamika kebudayaan 

9. Bahasan tentang Kebudayaan dan Kehidupan Sosial : apa itu kelompok 

sosial, sistem kekerabatan, dan suku bangsa 

10. Penutup : Kebudayaan dan Kehidupan Manusia  

PUSTAKA Utama  
 1. Kaplan, David & Robert A Manners. 2002. Teori Budaya. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

2. Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Penerbit 

Rineka Cipta.  

 Pendukung  
 1. Ihromi, T.O. 2006. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta : Yayasan Obor 

Indonesia. 

2. Keesing, Roger M. (penerjemah : Samuel Gunawan). 1989. Antropologi 

Budaya: Suatu Perspektif 

3. Kontemporer. Jakarta: Erlangga 

4. Koentjaraningrat. 1993. Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta: Penerbit 

Gramedia Pustaka Utama 

5. Koentjaraningrat. 1992. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian 

Rakyat 

6. Spredley. James P. 2007. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana 

Media 
Pembelajaran  

1. Perangkat Lunak  
2. Perangkat Keras  
3. Power Point  
4. LCD dan Proyektor  

Team Teaching  1. Rahmat Sewa Suraya, S.Sos, M.Si 
Assesment  :   
Mata Kuliah 
Prasyarat  
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Pelaksanaan Perkuliahan (3 SKS) 

 
MIN
GGU  

KEMAMPUAN AKHIR 
YANG DIHARAPKAN 

BAHAN KAJIAN 
(MATERI 
AJAR) DAN REFERENSI 

METODE 
PEMBELAJARAN & 
ALOKASI WAKTU 

PENGALAMAN 
BELAJAR 
MAHASISWA 

KRETERIA 
(INDIKATOR) 
PENILAIAN  

BOBOT 
NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mahasiswa mampu 
menjelaskan apa itu 
Antropologi dan 
bedanya dengan ilmu 
humaniora lainnya 

Apa itu antropologi, 
dan apa bedanya 
dengan ilmu-ilmu 
lain yang ada dalam 
kelompok ilmu 
humaniora 
Referensi : 1,2 

Kuliah dan 
Diskusi 
Tugas : review 
apa itu 
Antropologi 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang dasar 
utama kajian 
antropologi 

Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 
Penilaian : 
presentasi 

3 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sejarah 
munculkan Antropologi 
dan perkembangannya 

Sejarah munculnya 
antropologi, dan 
perkembangannya 
sampai sekarang 
Referensi : 1,2,5 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
sejarah 
perkembangan 
Antropologi 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang sejarah 
perkembangan 
antropologi 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
• presentasi 

3 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan apa itu 
kebudayaan sebagai 
dasar utama kajian 
antropologi 

Konsep dan 
pemikiran 
tentang kebudayaan 
dan peradaban 

Referensi : 1,2,3,4 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang konsep 
kebudayaan dan 
peradaban 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang konsep 
kebudayaan 
dan peradaban 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan hubungan 
antara kebudayaan dan 
kelompok sosial 

Seluk beluk 
kelompok sosial 
sebagai pemilik 
kebudayaan 
Referensi : 1,2,6 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang 
kelompok sosial 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang konsep 
dan bentukbentuk 
kelompok sosial 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan ruang 
lingkup yang menjadi 
kajian dalam 
Antropologi 

Ruang lingkup dan 
perkembangan 
dalam 
kajian antropologi 
Referensi : 1,2,5,7 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang kajian 
antropologi 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang kajian 
antropologi 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan ruang 
lingkup kajian Paleo 
Antropologi 

Ruang lingkup dan 
perkembangan kajian 
paleo antropologi 
Referensi : 1,2,5,7 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang kajian 
paleo 
antropologi 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang kajian 
paleo 
antropologi 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan ruang 
lingkup kajian 
Antropologi Budaya 

Ruang lingkup dan 
perkembangan kajian 
antropologi Budaya 
Referensi : 1,2,3,4 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang kajian 
antropologi budaya 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang kajian 
antropologi 
budaya 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi   
Penilaian : 
presentasi 

3 

8  Ujian Tengah Semester  

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
dinamika kebudayaan 

Ruang lingkup dan 
pemikiran tentang 
dinamika 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 

3 
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kebudayaan 
Referensi : 1,2,3,4 

tentang 
dinamika 
kebudayaan 

tentang 
dinamika 
kebudayaan 

menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
• presentasi 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan ruang 
lingkup kajian 
Antropologi Sosial 

Ruang lingkup dan 
perkembangan kajian 
antropologi sosial 
Referensi : 1,2,6 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang kajian 
antropologi 
sosial 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang kajian 
antropologi 
sosial 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan proses 
pembentukan 
kelompok 
sosial 

Ruang lingkup dan 
proses pembentukan 
kelompok sosial 
Referensi : 1,2,6 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang proses 
pembentukan 
kelompok sosial 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang proses 
pembentukan 
kelompok sosial 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan proses 
terbentuknya sistem 
kekerabatan 

Ruang lingkup dan 
proses terbentuknya 
sistem kekerabatan 
Referensi : 1,2,5,6 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang proses 
terbentuknya 
sistem 
kekerabatan 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang proses 
terbentuknya 
sistem 
kekerabatan 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan proses 
terbentuknya suku 
bangsa 

Ruang lingkup dan 
proses terbentuknya 
suku bangsa 
Referensi : 1,2,5,6 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang proses 
terbentuknya 
suku bangsa 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang proses 
terbentuknya 
suku bangsa 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan ruang 
lingkup kajian 
Antropologi Modern 

Ruang lingkup dan 
perkembangan kajian 
antropologi modern 
Referensi : 1,2,4,5,7 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang kajian 
antropologi 
modern 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang kajian 
antropologi 
modern 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

15 Mahasiswa mampu 
menjelaskan ruang 
lingkup kajian 
Antropologi terapan 
(pembangunan) 

Ruang lingkup dan 
perkembangan kajian 
antropologi terapan 
(pembangunan)  
Referensi : 1,2,4,5,7 

 Kuliah dan 
Diskusi 

 Tugas : review 
tentang kajian 
antropologi 
terapan 
(pembangunan) 

Mahasiswa 
mencari 
informasi 
tentang kajian 
antropologi 
terapan 
(pembangunan) 

 Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskanter
apan 
(pembangunan) 
konsep, dan 
sumber 
referensi 

 Penilaian : 
presentasi 

3 

16 Ujian Akhir Semester  
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RANCANGAN TUGAS MAHASISWA  
 

 

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HALU OLEO 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH  PENGANTAR ANTROPOLOGI  
DOSEN PENGAMPU Rahmat Sewa Suraya, S.Sos, M.Si 
BENTUK TUGAS Review buku/artikel, membuat makalah, Powerpoint dan Presentasi 
JUDUL TUGAS Tugas 1 : Mengidentifikasi dan memahami apa itu antropologi 

Tugas 2 : Mengidentifikasi dan memahami sejarah perkembangan ilmu antropologi 
Tugas 3 : Mengidentifikasi dan memahami konsep kebudayaan dan peradaban 
Tugas 4 : Mengidentifikasi dan memahami konsep dan bentuk-bentuk kelompok sosial 
Tugas 5 : Mengidentifikasi dan memahami ruang lingkup kajian antropologi  
Tugas 6 : Mengidentifikasi dan memahami ruang lingkup kajian paleo antropologi 
Tugas 7 : Mengidentifikasi dan memahami ruang lingkup kajian antropologi budaya 
Tugas 8 : Mengidentifikasi dan memahami dinamika kebudayaan 
Tugas 9 : Mengidentifikasi dan memahami ruang lingkup kajian antropologi sosial 
Tugas 10 : Mengidentifikasi dan memahami proses pembentukan kelompok sosial 
Tugas 11 : Mengidentifikasi dan memahami proses pembentukan sistem kekerabatan 
Tugas 12 : Mengidentifikasi dan memahami proses pembentukan suku bangsa 
Tugas 13 : Mengidentifikasi dan memahami ruang lingkup kajian antropologi modern 
Tugas 14 : Mengidentifikasi dan memahami ruang lingkup kajian antropologi terapan 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH : Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, memahami, dan menemukan 
solusi persoalan kebudayaan di tengah kelompok sosial 
DESKRIPSI TUGAS : Review dan analisis bentuk aplikasi dan pola hubungan antara kebudayaan dan kelompok sosial. 
METODE PENGERJAAN TUGAS : (1) Tugas dibuat di kertas polio bergaris dengan menggunakan tulisan tangan, (2) Panjang tulisan 
antara 2 sampai 5 halaman,(3) Beri judul setiap tugas yang dibuat, (4) Cantumkan sumber yang dijadikan acuan dalam menganalisis 
tugas review (buku, jurnal, e-book, internal), (5) Buat powerpoint dari tugas untuk dipresentasikan, maksimal 10 slide, (6) Jangan 
lupa cantumkan nama, no.BP dari tugas review yang dibuat. 
BENTUK DAN FORMAT LUARAN : (1) Bentuk Tugas : mereview pemikiran dan melakukan analisis kasu. (2) Luaran : kumpulan 
pemikiran hasil review, powerpoint, dan hasil analisis. 
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN : (1) tugas review 20 %, (2) tugas presentasi 5 %, dan (3) kuiz 5 menit 5 %. 
DAFTAR RUJUKAN : 
1. Kaplan, David & Robert A Manners. 2002. Teori Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
2. Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta 
3. Ihromi, T.O. 2006. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 
4. Keesing, Roger M. (penerjemah : Samuel Gunawan). 1989. Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta: Erlangga 
5. Koentjaraningrat. 1993. Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama 
6. Koentjaraningrat. 1992. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat 
7. Spredley. James P. 2007. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana 
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 UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
JURUSAN ANTROPOLOGI 

 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Mata Kuliah Kode Bobot (SKS) Semester Rumpun Mata Kuliah Tangg
al 

Penyu
sunan 

ANTROPOLOGI 
KEHUTANAN 

ANT.603 3 (TIGA) 5 (LIMA) PILIHAN 2 
Januar
i 2018 

Otorisasi Dosen Pengembang RPS Kordinator MK Ka Jur 
 Abdul Rahman, S.Sos., M.Si Dr. La Ode Topojers, M.Si Dr. La Ode 

Topojers, M.Si 
Capaian Pembelajaran CPL –JUR 
 S1 

 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 
religius.  

S6 
 

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan.  

S9 
 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri. 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahan. 

P31 Mampu memahami konsep sistem pengelolaan dan fungsi hutan bagi 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif tentang 
kehutanan. 

KU5 Mampu menyelesaikan dengan menemukan solusi yang tepat terhadap kasus 
atau masalah kehutanan di sekitar tempat tinggalnya. 

 CP-MK 
 M1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Fungsi Hutan, Sistem 

Pengelolaan, dan Manfaat Hutan bagi masyarakat.  

M2 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan Lingkungan dan 
Kebudayaan serta bisa mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari.  

M3 Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami arti penting hutan dalam 
kehidupan masyarakat.  

M4 Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk dan kategori hutan serta cara 
pemanfaatanya secara arif dan berkelanjutan. 

M5 Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk dan akibat kerusakan hutan, serta 
bisa melahirkan solusi bagi setiap bentuk kerusakan hutan dalam masyarakat. 

M6 Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori ekologi budaya dan 
teori kesimbangan dalam pemanfaatan hutan. 

Deskripsi Singkat Matakuliah  ini  membahas  tentang konsep dan pokok kajian SISTEM PENGELOLAAN 
dan FUNGSI HUTAN BAGI MASYARAKAT  serta pendekatan yang berkaitan dengan 
aspek sosial, ekonomi dan budaya sebagai model pengelolaan SUMBER DAYA ALAM 
(hutan) di Indonesia secara umum, dan di Sulawesi Tenggara khususnya dengan 
beberapa tinjauan secara khusus menyangkut konservasi, perilaku, pengelolaan, 
dengan ditunjang penanganan sistem pengelolaan SUMBER DAYA ALAM (hutan) yang 
berkelanjutan baik secara Lokal, Nasional dan Transnasional. 

Materi 
Pembelajaran/Pokok 
Bahasan 

1. Studi tentang PENGELOLAAN HUTAN dalam perspektif Antropologi. 
Meliputi: Fungsi Hutan, Sistem Pengelolaan Hutan, Manfaat Hutan. Kearifan Lokal 
Kearifan Global.  

2. Hubungan lingkungan dan kebudayaan. Meliputi: 
Proses Adaptasi manusia dan lingkungan alam 

3. Hutan dimata masyarakat miskin.Meliputi :Hutan sebagai sumber ekonomi 
masyarakat 

4. Dampak-dampak:ekonomi, sosial maupun budaya 
5.  Dampak perusakan hutan meliputi: 
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Dampak-dampak: 
-PembangunanLingkungan dan 
-Solusinya 

6.  Teori ekologi budaya yakni:  
Adaptasi terhadap pengelolaan hutan 
Teori Kesimbangan pengelolaan hutan yakni mengenai Kontak dan interkasi sosial 

Metode  Pembelajaran akan dilakukan dengan Collaborative learning dan model pembelajaran 
teori – praktek. Dosen akan menfasilitasi dan mendorong mahasiswa untuk aktif 
mencari dan menemukan berbagai konsep yang harus dikuasai.  

Media Pembelajaran RPS LAPTOP LCD Literature Pedoman
Akademik 

Team Teaching       
MK Prasyarat      
 • Awang, San Afri. 2004. Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakatdan 

 KeadilanLingkungan. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.   
• Budiman,  Arief. 1995. Teori Pembangunan DuniaKetiga. Jakarta: Gramedia

 PustakaUtama. 
• CRAIB, IAN. 1994. Teori-TeoriSosial Modern.  Jakarta:   RajagrafindoPersada. 
• Iskandar, Johan. 1992. EkologiPerladangan di Indonesia.  Jakarta: Djambatan.  
• Kaplan, David. Robert A. M. 2002. TeoriBudaya.  Yogyakarta: PustakaPelajar. 
• Koentjaraningrat, 1985. KebudayaanMentalitasdan Pembangunan. Jakarta: 

 Gramedia. 
• Li, Tania Murray. 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman   di Indonesia. 

 Jakarta: YayasanObor Indonesia 
• Scoot, James. C., 1981. Moral EkonomiPetani: PergolakandanSubsistensi di Asia 

 Tenggara. Jakarta: LP3ES. 
• __________ , 1993. PerlawananKaumTani. Jakarta:  YayasanObor Indonesia. 
• Simon,  Hasanu, 2006. Hutan Jati dan KemamuranProblem dan Strategi  

 Pemecahannya.Yogyakarta: Pustaka  Pelajar. 
• Soetomo, 1995. MasalahSosialdan Pembangunan. Jakarta: DuniaPustaka Jaya 

Steward, J.H,  1955. Theory of Culture Change. Urbana: University  ofllinois Press 
• Suarga, Riza. 2005. PemberantasanIllegal  LoggingOptimismedi  Tengah  Praktek

 Premanisme Global. Jakarta: WanaAksara. 
• Sutrisno, Mudji. Hendar. P.  2005. Teori-TeoriKebudayaan (ed). Yogyakarta: 

 Kanisiaus. 
• Tenri,  Andi, 2012.  PerlawananTerhadap Negara:  DramaturgiSehari-hari di 

BalikPengelolaan Hutan. Jakarta:    Orbit Publishing. 
• Topojers. L, 2013. MenebangJatiMengejar Rupiah.  StudiEtnografiHutanJadiMuna. 

DisertasiIlmu-IlmuHumaniora, UGM, Yogyakatra. 
• Warsito, Rukmadi, dkk, 1984. Transmigrasi: Dari 

 daerahAsalsampaiBenturanBudaya di Tempat Pemukiman. Jakarta: Rajawali. 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
Pert 
ke - 

Kemampuan akhir 
yang di harapkan 

Subtansi 
kajian 
(materi) 

Kegiatan (strategi/ 
metode) 

Alokasi 
waktu 

Media 
Pembelajaran 

Bentuk dan 
Kriteria 
Penilaian 

Bobo
t 
Nilai 

1 Mahasiswa memiliki 
pemahaman tentang 
tujuan, ruang lingkup 
materi, strategi dan 
evaluasi perkuliahan. 
 

Kontrak 
Perkuliahan 
dan 
Gambaran 
Umum 
Materi 
Perkuliahan 

1. Dosen menyajikan 
dan 
mendiskusikan 
kontrak 
perkuliahan 
bersama 
mahasiswa. 

2. Dosen melakukan 
pree-test untuk 
mengetahui 
kemampuan awal 
mahasiswa. 

3. Dosen melakukan 
diskusi klasikal 
bersama 
mahasiswa terkait 
dengan materi 
selama 
perkuliahan. 

3 x  45 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literatur yang 
digunakan 

Kehadiran - 

2 Mahasiswa 
diharapkan  mampu: 

1. Mengidentifikasi dan 
mengetahui fungsi 
hutan berdasarkan 
jenis pohon yang ada 
dalam hutan 
tersebut. 

2. Menentukan dan 
mensosialisasikan 
kepada masyarakat 
tentang system 
pengelolaan hutan 
berkelanjutan. 

3. Mensosialisasikan 
kepada masyarakat 
tentang manfaat 
hutan dalam 
kehidupan sehari-
hari. 
 

1. Fungsi 
Hutan 

2. Sistem 
Pengelol
aan 
Hutan 

3. Manfaat 
Hutan 
Terhada
p 
Kehidupa
n 
manusia 

 

Metode ceramah 
Diskusi  
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

Kehadiran,, 
diskusidanTu
gas. 

Nilai
Tuga
spert
emua
nked
ua, 
nilai 
Rata-
rata 
= 8% 

3 Mahasiswa 
diharapkan mampu : 

1. Megidentifikasi 
jenis-jenis 
kearifan local 
serta kearifan 
global masyarakat 
desa sekitar hutan 
dan memahami 
konsep kearifan 
local maupun 
kearifan global  
tersebut. 

2. Menuliskan 
Fungsi Kearifan 
Lokal 

3. Menjelaskan 
penyebab 
lahirnya kearfian 
global serta bisa 
menjelaskan 
dampak kearifan 
global tersebut 
dalam kehidupan 
masyarakat desa 
hutan.  
 

1. Definisi 
dan 
konsep 
Kearifan 
Lokal 

2. Fungsi 
Kearifan 
Lokal 

3. Kearifan 
Global 

4. Dampak 
Kearifan 
Global 

Ceramah  
Diskusi  
Tugas 

150 
menit 

Powerpoint 
Handout 
Internet 
LCD 
Laptop 
Buku Ajar 

Kehadiran, 
Tugas On 
Line dan 
Hasil Diskusi 

Nilai
Tuga
spert
emua
nked
ua, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
10% 
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4 Mahasiswa diharapkan 
mampu: 
1. Mengidentifikasi 

jenis-jenis 
lingkungan dan 
mampu 
mendefinisikan 
tiap jenis 
lingkungan 
tersebut. 

2. Mengidentifikasi 
unsur 
kebudayaan suatu 
masyarakat. 

3. Mampu 
menjelaskan 
unsur-unsur 
kebudayaan 
tersebut. 

4. Menjelaskan 
konsep mengenai 
hubungan 
lingkungan 
dengan 
kebudayaan 
dalam kehidupan 
masyarakat. 

Hubungan 
lingkungan 
dan 
kebudayaan 

Ceramah 
Diskusi  
Praktik 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

Kehadiran, 
TugasdanPre-
Test 

perte
mua
nketi
ga, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
11% 

5 Mahasiswa diharapkan 
mampu: 
1. Memahami 

tentang pengetian 
Adaptasi. 

2. Mengetahui dan 
menjelaskan 
bentuk-bentuk 
adaptasi manusia 
terhadap 
lingkungannya. 

3. Menjelaskan 
bagaimana cara 
manusia 
melakukan 
respon terhadap 
perubahan suatu 
lingkungan alam.  

Proses 
Adaptasi 

manusia dan 
lingkungan 

alam 

    perte
mua
nkee
mpat
, nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
 
 

6 
 
 
 
 
 

Mahasiswa diharapkan 
mampu: 
1. Mengidentifikasi 

pemanfaatan 
hutan bagi 
masyarakat. 

2. Menjelaskan cara 
masyarakat 
memanfaatkan 
hutan. 

3. Menjelaskan 
kedudukan hutan 
dimata 
masyarakat desa 
hutan.  

Hutan dimata 
masyarakat 
miskin 

Ceramah 
Diskusi  
Tugas 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

KehadiranTa
nyaJawab, 
Take Home 

perte
mua
nke 
lima, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
 

7 1. Mengidentifikiasi 
jenis hutan 
sebagai sumber 
ekonomi 
masyarakat. 

2. Menjelaskan 
kondisi hutan 
sebagai sumber 
ekonomi. 

3. Mensosialisasikan 
kepada 
masyarakat tata 

Hutan sebagai 
sumber 

ekonomi 
masyarakat 

Ceramah 
Diskusi  
Tugas 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

KehadiranTa
nyaJawab, 
Take Home 

perte
mua
nke 
lima, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
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cara pengelolaan 
hutan sebagai 
sumber ekonomi. 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 

9 1. Menjelaskan dampak 
kerusakan hutan 

2. mengetahui cara 
pengembalian fungsi hutan 

3.  

Dampak 
perusaka
n hutan 

Ceramah 
Diskusi  
Tugas 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

KehadiranTa
nyaJawab, 
Take Home 

perte
mua
nke 
lima, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
 

10 1. Mengetahui dampak 
ekonomi, dari  kehutanan. 

2. Mengetahui dampak sosial 
dari kehutanan 

3. Mengetahui dampk budaya 
dari kehutanan  

Dampak-
dampak:e
konomi, 
sosial 
maupun 
budaya 
 

Ceramah 
Diskusi  
Tugas 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

KehadiranTa
nyaJawab, 
Take Home 

perte
mua
nke 
lima, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
 

11 1. Menjelaskan dan 
menjelaskan akibat 
pembangungan lingkungan 
terhadap kehutanan  

2. Mengetahui solusi 
mengatasi dampak 
pembangunan lingkungan 
terhadap kehutanan 

Dampak-
dampak: 
Pembang
unan 
Lingkung
an dan 
Solusinya 
 

Ceramah 
Diskusi  
Tugas 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

KehadiranTa
nyaJawab, 
Take Home 

perte
mua
nke 
lima, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
 

12 1. Menjelaskan kegunaan teori 
ekologi budaya dalam 
pengelolaan kehutanan 

2. Dapat mengaplikasikan teori 
ekologi budaya dalam 
kehidupan sehari-hari 

Teori 
ekologi 
budaya 

Ceramah 
Diskusi  
Tugas 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

KehadiranTa
nyaJawab, 
Take Home 

perte
mua
nke 
lima, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
 

13 1. Menjelaskan jenis-jenis 
adaptasi dalam 
pengelolaan hutan  

2. Dapat mengaplikasikan jenis 
adaptasi terhadap 
pengelolaan hutan dalam 
kehidupan sehari-hari 

Adaptasi 
terhadap 
pengelola
an hutan 

Ceramah 
Diskusi  
Tugas 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

KehadiranTa
nyaJawab, 
Take Home 

perte
mua
nke 
lima, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
 

14 1. Menjelaskan jenis-jenis 
adaptasi dalam 
pengelolaan hutan  

2. Dapat mengaplikasikan jenis 
adaptasi terhadap 
pengelolaan hutan dalam 
kehidupan sehari-hari 

Adaptasi 
terhadap 
pengelola
an hutan 
(Lanjutan
) 

Ceramah 
Diskusi  
Tugas 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

KehadiranTa
nyaJawab, 
Take Home 

perte
mua
nke 
lima, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
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15 1. Menjelaskan teori 
keseimbangan dalam 
pengelolaan hutan 

2. Memahami cara kerja, teori 
keseimbangan dalam 
pengelolaan hutan 

3. Mengaplikasikan teori 
keseimbangan terhadap 
pengelolaan hutan dalam 
kehidupan sehari-hari 

Teori 
Kesimban
gan 
Pengelola
an hutan 

Ceramah 
Diskusi  
Tugas 
 

150 
menit 

Laptop, LCD, 
RPS, Pedoman 
Akademik, 
literature yang 
digunakan 

KehadiranTa
nyaJawab, 
Take Home 

perte
mua
nke 
lima, 
nilai 
Rata-
rata 
= 
12% 
 

16 UJIAN TE UJuIAN TENGAH UJIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER NGAH SEMESTER 
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RENCANA PEMEBLAJRAN SEMESTER (RPS) 
JURUSAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
UNIVERSIAS HALU OLEO  

Nama Mata Kuliah  Kode  Rumpun Mata 
Kuliah  

Bobot 
(SKS) 

Sem
ester 

Tgl Penyusuanan  

Antropologi Ekologi   Mata Kuliah Wajib  3 7 05 Agustus 2018 
Otorisasi  Dosen Pengembang  RPS 

2. Dr. La Ode Topo Jers, M.Si 
3. Rahmat Sewa Suraya, 

S.Sos, M.Si 

Kordinator 

Rumpun MK 

 

......................... 

Ketua Jurusan  

 

 

Dr. La Ode Topo Jers, M.Si  

      
Capaian 
Pembelajran (CP)  
Catatan : 
S : Sikap 
P : Pengetahuan 
KU : Keterampilan 
Umum 
KK : Keteramnilan 
khusus 

CP. Program Studi  
S Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri.  
P Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan di masyarakat 

berdasarkan konsep yang terkait dengan 

ekologi dan antropologi.  
KU1 Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap 

memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai 

kemanusiaan sesuai dengan bidang keahliannya. 
KU2 Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan 

terukur 
KU3 Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menganalisis dan 

mendeskripsikan temuan data untuk menjamin 

validitas dan mencegah plagiasi.  
KK Mahasiswa mampu memahami mengenai kajian antropologi ekologi, 

perspektif dalam kajian antropologi, serta 

mampu mengindentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan 

dalam ruang lingkup kajian antropologi 
 CP. Mata Kuliah  
 S Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.  
P Mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menjelaskan secara 

teoritis mengenai perkembangan antropologi dan 

antropologi ekologi. 
KU1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah 

perkembangan antropologi ekologi. 
KU2 Mahasiswa mampu menggambarkan secara lebih sistematis 

tentang berbagai perspektif dalam antropologi 

ekologi. 
KU3 Mahasiswa mempunyai kemampuan dalam melakukan analisa 

terhadap berbagai masalah sosial budaya dalam 

perspektif antropologi ekologi. 
KK Mahasiswa mempunyai keterampilan dalam menemukan 

berbagai masalah dalam perspektif kajian antropologi Ekologi 
Deskripsi Singkat 

Mata Kuliah  
Perkuliahan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang proses 
pengaruh mempengaruhi antara manusia 
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dengan lingkungannya (alam dan sosial) yang kemudian membentuk pola 
kehidupan ekosistem tersendiri dalam bentuk 
pola adaptasi, model perilaku, struktur sosial-budaya, konsepsi-konsepsi yang 
berkembang dalam masyarakat. 

MATERI 
PEMBELAJARAN / 
POKOK BAHASAN 

6. Pengantar : kontrak kuliah, apa itu Antropologi, ekologi, dan penjelasan 
singkat mengenai sejarah antropologi ekologi.  

7. Bahasan mengenai posisi Manusia, Kebudayaan dan lingkungan, dan 
perubahan Ekosistem beserta krisis lingkungan.  

8. Berbagai konsep dan perspektif dalam kajian antropologi ekologi: 
Perspektif Determinisme dan Posibilisme, Perspektif Ekologi Budaya, 
Perspektif Etno-Ekologi, Perspektif Ekologi Sistemik, Perspektif Transisi 
Ekologi, dan Perspektif Politik Ekologi.  

9. Hasil kajian atau Kasus-kasus dalam kajian antropologi ekologi: Evolusi 
Teknologi Subsistensi, Sistem Perladangan Masyarakat Suku Kuntu 
Kalimantan Selatan, Reformasi Pertanian, Sungai dan Air Ciliwung, dan 
Politik Pertanian: Pemasungan Kebebasan Petani.  

10. Penutup: Persoalan tekanan baru dalam pola hubungan manusia dan 
lingkungan sebagai akibat globalisasi dan proses pembangunan dan review 
perkuliahan.  

PUSTAKA Utama  
 1. Ahimsah-Putra, Heddy Shri. "Antropologi Ekologi" dalam Masyarakat 

Indonesia Jilid XX No.4. 1994. 
2. Ahimsah-Putra, Heddy Shri. "Air dan Sungai Ciliwung" dalam Prisma No. 1 

Januarti 1997. 3. Arifin, Zainal. Sidarta Pujiraharjo. Fajri Rahman. 2005. 
Antropologi Ekologi: Suatu Pengantar. Padang : Laboratorium Antropologi 
FISIP Universitas Andalas. 

3. ANALISIS CSIS. Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestaria 
Lingkungan. Tahun XXIV, No.6 November-Desember 1995. 

4. Bennett, John W. The Ecological Transition: Cultural Anthropology and 
Human Adaptation. Oxford: Pergamon Press 1976. 

11. Deshmukh, Ian. 1992. Ekologi dan Biologi Tropika. Jakarta : YOI. 
12. Dove, Michael R. "Studi Kasus Tentang Sistem Perladangan Suku Kantu' di 

Kalimantan" dalam Prisma No.4. April 1981. 8. Geertz, Clifford. Involusi 
Pertanian. Jakarta: Bhratara. 1976. 

13. Li, Tania M (Ed). 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di 
Indonesia. Yayasan Obor: Jakarta 

14. Orlove, B.S. 1980. "Ecological Anthropology" dalam Annual Review of 
Anthropology. Vol (9). hal. 235-273. 

15. Peluso, Nancy Lee. 2006. “Hutan Kaya Rakyat Melarat”. Kophalindo: 
Yogyakarta 

16. Popkin, Samuel. L. 1986. Petani Rasional. Terjemahan oleh Sjahrir Mawi. 
Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri: Jakarta 

17. Rambo, A.T. 1983. Conceptual Approaches to Human Ecology. Honolulu-
Hawaii : East-West Environment and Policy Institute. 

18. Resosoedarmo, S.; Kartawinata K.; dan Soegiarto A. 1992. Pengantar Ekologi. 
Bandung : Remaja Rosdakarya. 

19. Rustijono, 1985. “Mengapa Petani Bugis Lebih Unggul di Sumatera Selatan” 
dalam Agro Ekonomika No.23 (XVI). 16. Santoso, Harry. 2006. Renegoisasi 
Citra Lokal: Potret Transformasi Masyarakat Desa Hutan dalam Jurnal 
Analisis Sosial, Vol.11. No. 1 April 2006. Yayasan Akatiga: Bandun 

20. Scott, James. C. 1981. Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di 
Asia Tenggara. LP3ES: Jakarta 

21. Steward, Julian H. Theory of Culture Change. The Methodology of Multilinear 
Evolution. Urbana: University of Illinois Press. 1976. 

22. Sukadana, Adi A. 1983. Antropo-Ekologi. Surabaya : Airlangga University 
Press. 

23. Vayda, Andrew P & Bonnie J. McCay. "New Directions in Ecology and 
Ecological An-thropology" dalam Annual Revie of Anthropology Vol.4/1975. 



64 

 

24. Winarto, Yunita T. 1999. "Pendekatan Prosesual: Menjawab Tantangan 
dalam Mengkaji Dinamika Budaya" dalam Antropologi Indonesia No.60 
Th.XXIII. 22. Winarto, Yunita T. 1999. "Pembangunan Pertanian: 
Pemasungan Kebebasan Petani" dalam Antropologi Indonesia No.59 
Th.XXIII. PENDUKUNG 

 Pendukung  
 1. Hefner, Robert. W. 1999. Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian 

Politik. Dialihbahasakan oleh: A Wisnuhardana dan Imam Ahmad. LKIS: 
Yogyakarta 

2. Huskens, Frans. 1998. Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah 
Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980. PT Gramedia: Jakarta.  

3. Saifuddin, Ahmad Fedyani. 2005. Antropologi Kontemporer, Suatu 
Pengantar Kritis Mengenai Paradigma. Kencana: Jakarta 

4. Semedi, Pujo. “Evolusi Tekhnologi Subsistensi” dalam Humaniora No. I 
tahun 1995, hal. 62-76. 

5. Soerjani, M. & Rofic Ahmad & Rozy Munir. Lingkungan: Sumberdaya Alam 
dan Kependudukan dalam Pembangunan. Jakarta: UI Press. 1987. 

6. Tsing, Anna. L. 1998. Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan, Proses 
Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing. Diterjemahkan oleh A.F. Saifuddin. 
Yayasan Obor: Jakarta 

Media 
Pembelajaran  

5. Perangkat Lunak  
6. Perangkat Keras  
7. Power Point  
8. LCD dan Proyektor  

Team Teaching  2. Dr. La Ode Topo Jers, M.Si 
3. Rahmat Sewa Suraya, S.Sos, M.Si 

Assesment  :   
Mata Kuliah 
Prasyarat  
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UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

JURUSAN ANTROPOLOGI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
MK. ANTROPOLOGI LINGUISTIK 

Kode Bobot (SKS) Semester Rumpun 
Mata 

Kuliah 

Tanggal Penyusunan 

ANT6536 3 (TIGA) 5 (LIMA) WAJIB 20  SEPTEMBER 2018 
Dosen Pengembang RPS Kordinator MK Ka Jur 

La Ode Aris, S.Sos M.A. Dra. Hasniah,M.Si Dr. La Ode Topojers,M.Si 
CPL –JUR 
Cognitif 1 
 
C9 
 
C6 
 
C10 
 
P 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap sikap 
yang baik. 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan  
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahan 
Mampu mencarikan solusi dalam suatu kasus yang berkaitan masalah 
komunikasi antar budaya. 

CP-MK  
 

RENCANA PEMBELAJARAN 

1.  Capaian Pembelajaran  

a.  Capaian Pembelajaran Program Studi  

No. CPL* Capaian Pembelajaran 

S-9 Menunjukkan sikap bertanggung atas pekerjaan di bidang kehliannya secara mandiri 
P-3 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan 
KU-1 Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis, sistematika, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai Budaya yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

KU-2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 
KU-4 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data 
KK-4 Memiliki kemampuan melakukan telaah atas fenomena sosial dan menerapkan 

pendekatan  kualitatif untuk mengembangkan hubungan  sosial dengan kehendak 
yang baik.   

       Keterangan : *Capaian pembelajaran yang dituju dari pembelajaran mata kuliah, misalnya S-9 : Sikap 
butir 9, P-3: Pengetahuan Umum butir 3, KU-1 : Ketrampilan Umum butir 1, KK-4 : Ketrampilan 
khusus butir 4. 

b.  Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

No. CPL Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. 

M-1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang  pengertian, sejarah 
munculnya dan perkembangan Antropologi Linguistik. 

M-2 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang unsur-unsur serta fungsi 
kebudayaan dan bahasa. 

M-3 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara kebudayaan dan 
bahasa yang terdiri dari bahasa sebagai sarana/alat kebudayaan, bahasa sebagai 
bagian kebudayaan, bahasa mempengaruhi kebudayaan, kebudayaan mempengaruhi 
bahasa, serta korelasi antara bahasa dan kebudayaan. 
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M-4 Mampu dan Memiliki Sikap tanggungjawab yang baik terhadap persoalan – 
persoalan yang terkait dengan keragaman budaya, relasi sosial dan kepekaan 
terhadap hubungan dan interaksi dengan orang lain yang berbeda bahasa yang 
digunakannya. 

M-5 Memiliki ketrampilan yang baik terutama kompetensi berbahasa yang akan 
digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang 
budayanya termasuk dalam melakukan penelitian dengan wawancara mendalam 
terhadap informan pada suatu masyarakat berdasarkan metodologi penelitian 
dengan pendekatan kualitatif. 

 

2.  Deskripsi Singkat Mata kuliah 

           Matakuliah  ini membahas tentang kebahasaan sebagai sumber kultural dan tuturan sebagai 
praktek kultural, yang penekanannya lebih banyak kepada hubungan bahasa dengan kebudayaan untuk 
memahami keragaman aspek bahasa sebagai serangkaian praktek kultural, yaitu sistem komunikasi yang 
memungkinkan proses produksi makna yang berlangsung baik antar individu dalam masyarakat maupun 
dalam diri seseorang individu terkait tatanan sosial.  

 
3. Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan 1 (satu semester) 

a) Pengantar dan Kontrak Kuliah  
b) Pengertian, Sejarah Munculnya, dan Perkembangan Antropologi Linguistik  
c) Kebudayaan dan Bahasa  
d) Pengertian  dan Unsur-unsur Kebudayaan   
e) Pengertian, Ciri-ciri, dan Fungsi Bahasa  
f) Hubungan Bahasa dengan Kebudayaan  
g) Bahasa Sebagai Sarana/Alat Kebudayaan 
h) Bahasa Sebagai Bagian Kebudayaan 
i) Bahasa Mempengaruhi Kebudayaan  
j) Kebudayaan Mempengaruhi Bahasa  
k) Korelasi Antara Bahasa dan Kebudayaan  
l) Bahasa Sebagai Persyaratan Kebudayaan  
m) Bahasa dan Pola Pikir  
n) Tata Cara Berbahasa Dipengaruhi Norma-Norma Budaya  
o) Perubahan Kebudayaan Mempengaruhi Perubahan Bahasa  
p) Model-Model Linguistik dan Sastra dalam Antropologi  
q) Linguistik dan Strukturalisme Levi- Strauss  

 
4. Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah 

a. Unsur yang Dinilai untuk Mata Kuliah Teori 

Unsur yang dinilai Metode penilaian*) Skor 
Maksimal 

Bobot Nilai 

Pengetahuan dan 
pemahaman 

Ujian tengah semester (UTS)  100 30-40% 
Ujian akhir semester (UAS) 100 30-40% 

Ketrampilan Umum 
dan Khusus 

Tugas/Makalah/Pekerjaan rumah 100 20-25% 

Sikap Keaktifan dan kreativitas diskusi dan 
kehadiran dalam Perkuliahan. 

100 5-10% 

Total nilai 100% 
*Untuk mata kuliah Praktikum di lapangan bobot dengan metode penilaian hasil praktik akaan 

menyesuaikan (minimal 50%). 
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b.  Peringkat Nilai 

No. Rentang Nilai Nilai Huruf Bobot 

1 81,00-100,00 A  

2 61,00-80,00 B  

3 51,00-60,00 C  

4 3,00-50,00 D  

5 0,00-29,00 E  

  

5. Daftar Pustaka/ Referensi 

Ahimsa-Putra, H.S. 2009. Strukturalisme Levi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra. Kepel Press, 

Yogyakarta. 

Casson, Ronald W. 1981. Language, Culture, and Cognition (Anthropological Perspectives). 

Macmillan Publishing Co. Inc, New York. 

Duranti, Alessandro. 2000. Linguistic Anthropology.Cambridge.  University Press, Australia. 

Hymes, Dell. 1964. Language in Culture and Society; A Reader in Linguisticsand Anthropology. 

Publishers, Inc. 49 East 33rd Street, New York. 

Pujileksono, Sugeng. 2009. Pengantar Antropologi Edisi Revisi. UMM Press, Malang . 

Sibarani, Robert. 2004. Antropolinguistik, Antropologi Linguistik, Linguistik Antropologi. Poda, 

Medan. 

 
6. Media Pembelajaran yang Digunakan 

Laptop, LCD Projector,  video hasil penelitian, Bahan Ajar, Pedoman Wawancara. 
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7. Rincian Materi pembelajaran 

Minggu 
ke 

Sub CP MK (Kemampuan 
yang diharapkan) 

Indikator Kriteria dan 
bentuk 

penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

Materi 
Pembelajaran 

*Bobot 
Penilai

an 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Pert. 1 Mahasiswa memahami 

aturan perkuliahan dan 
sistem pembelajaran dalam 
mata kuliah Antropologi 
Linguistik. 
Mahasiswa memahami 
pengertian, sejarah 
munculnya dan 
perkembangan Antropologi 
Linguistik 

Dapat memahami 
aturan dan sistem 
perkuliahan 
khususnya mata 
kuliah Antropologi 
Linguistik dengan 
baik. 
Dapat memahami 
pengertian, sejarah 
munculnya dan 
perkembangan 
Antropologi 
Linguistik 

Kriteria : 
penguasaan 
tentang 
metode 
penelitian 
dalam 
Antropologi 
Linguistik 
 
  
 

Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab dengan 
menggunakan 
media LCD 
 

Kontrak belajar 
dan pemahaman 
awal mahasiswa 
tentang 
Antropologi 
Linguistik  
 

8 

Pert. 2 Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
kebudayaan beserta unsur-
unsurnya 
 

Dapat memahami 
konsep 
kebudayaan 
beserta unsur-
unsurnya 
 

Kriteria : 
kesesuaian 
dalam 
penguasaan 
tentang 
konsep 
kebudayaan 
beserta 
unsur-
unsurnya  
 

Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab. 
 
 

Pengertian  
Kebudayaan 
secara Umum  
Unsur-unsur 
Kebudayaan  
  

16 

Pert. 3 
 
 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
memahami  Pengertian, ciri-
ciri, dan fungsi bahasa 
Kompetensi berbahasa 

• Dapat 
menjelaskan 
Pengertian, ciri-
ciri, dan fungsi 
bahasa 
Kompetensi 
berbahasa 

Kriteria: 
penguasaan 
tentang 
Pengertian, 
ciri-ciri, dan 
fungsi bahasa 
Kompetensi 
berbahasa 

Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab 
Tugas-Kelompok : 
Menyusun 
vocabulary dasar 
bahasa yang ada di 
Sulawesi Tenggara 

Pengertian, ciri-
ciri, dan fungsi 
bahasa 
Kompetensi 
berbahasa 

16 

Pert. 4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dengan tepat 
perbedaan 
Antropolinguistik dengan 

• Dapat 
menjelaskan 
tentang perbedaan 
Antropolinguistik 

Kriteria: 
Kesesuaian 
menjelaskan 
perbedaan 

• Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab 
  

Antropolinguistik 
dan Sosiolinguistik  
  

8 
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Sosiolinguistik  dengan 
Sosiolinguistik 

Antropolingu
istik dengan 
Sosiolinguisti
k 
  

Pert. 5 Kriteria : penguasaan 
bahasa daerah dalam 
kehidupan sehari-hari dan 
mengembangkan budaya 

• Dapat 
menerapkan 
penggunaan 
bahasa daerah dan 
bahasa Indonesia 
dengan tepat 

Kriteria : 
penguasaan 
bahasa 
daerah dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dan 
mengembang
kan budaya 

Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab 
Prosentase 
individu terkait 
promosi budaya 
dengan bahasa 
daerah dan bahasa 
Indonesia. 

Bahasa Sebagai 
Sarana/Alat 
Kebudayaan dan 
Bahasa Sebagai 
Bagian 
Kebudayaan 

  

16 

Pert. 6 Mahasiswa mampu 
memahami bahwa bahasa 
dan kebudayaan saling 
mempengaruhi 

• Dapat  
memahami bahwa 
bahasa dan 
kebudayaan saling 
mempengaruhi  

Kriteria : 
penguasaan 
dalam 
menjelaskan 
tentang 
saling 
pengaruh 
antara 
bahasa 
dengan 
kebudayaan 

Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab 
Tugas kepada 
mahasiswa terkait 
istilah kekerabatan 
di daerah masing-
masing 

Bahasa 
mempengaruhi 
kebudayaan dan 
kebudayaan 
mempengaruhi 
bahasa  

15 

Pert. 7 Mahasiswa mampu 
memahami korelasi antara 
bahasa dan kebudayaan 

•  Ketepatan 
memahami 
korelasi antara 
bahasa dan 
kebudayaan 

 

Kriteria : 
penguasaan 
dalam 
memahami 
korelasi 
antara 
bahasa dan 
kebudayaan 

Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab 
 

Korelasi antara 
bahasa dan 
kebudayaan  

11 

Pert. 8 Evaluasi Tengah Semester (UTS):  
 

 

Pert. 9 Mahasiswa mampu 
memahami makna dan 
fungsi pelesetan bahasa dan 
makna nama seseorang  

• Dapat memahami 
makna dan fungsi 
pelesetan bahasa 
dan makna nama 
seseorang 

Kriteria : 
penguasaan  
dalam 
memahami 
makna 
pelesetan 
bahasa dan 

• Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab 
 

Presentasi 
individu 
terkait 

Bahasa Sebagai 
Persyaratan 
Kebudayaan  
 

9 
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makna nama 
seseorang 

pelesetan 
bahasa dan 
makna nama 

Pert. 10 Mahasiswa mampu 
memahami  bahwa bahasa 
mempengaruhi cara 
berpikir dan cara berpikir 
mempengaruhi bahasa 

• Dapat memahami  
bahwa bahasa 
mempengaruhi 
cara berpikir dan 
cara berpikir 
mempengaruhi 
bahasa 

Kriteria : 
pemahaman 
tentang 
bahasa 
mempengaru
hi cara 
berpikir dan 
cara berpikir 
mempengaru
hi bahasa 

 • Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab 
 
 

Bahasa dan pola 
pikir 

15 

Pert. 11 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
mempraktekkan 
kesantunan dalam 
berbahasa 

• Dapat memahami 
dan 
mempraktekkan 
kesantunan dalam 
berbahasa 

Kriteria : 
penguasaan 
dalam 
memahami 
dan 
mempraktek
kan 
kesantunan 
dalam 
berbahasa  

• Ceramah, 
Diskusi, tanya 
jawab, praktek 
kesantunan 
berbahasa di kelas 
 
 

Tata Cara 
Berbahasa 
Dipengaruhi 
Norma-Norma 
Budaya 

11 

Pert. 12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan bahwa 
perubahan kebudayaan 
berpengaruh pada 
perubahan bahasa 

Dapat menjelaskan 
bahwa perubahan 
kebudayaan 
berpengaruh pada 
perubahan bahasa 

Kriteria : 
penguasaan 
dalam 
menjelaskan 
bahwa 
perubahan 
kebudayaan 
berpengaruh 
pada 
perubahan 
bahasa  

• Ceramah & 
Diskusi, tanya 
jawab 
 
 

Perubahan 
Kebudayaan 
Mempengaruhi 
Perubahan 
Bahasa  
 

20 

Pert. 13 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
memberikan contoh model-
model Linguistik dan Sastra 
dalam Antropologi. 
 

Dapat memahami 
dan memberikan 
contoh model-
model Linguistik 
dan Sastra dalam 
Antropologi. 
  

Kriteria : 
penguasaan 
dalam 
menunjukka
n contoh 
model-model 
Linguistik 
dan Sastra 

• Ceramah, 
Diskusi, tanya 
jawab. 
 
 
 

Model-Model 
Linguistik dan 
Sastra dalam 
Antropologi 

13 
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dalam 
Antropologi. 

Pert. 14 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menganalisis mitos 

Dapat memahami 
dan menganalisis 
mitos 

Kriteria : 
penguasaan 
dalam 
memahami 
dan 
menganalisis 
mitos 

• Ceramah, 
Diskusi, tanya 
jawab 
Berikan tugas 
individu 
menganalisis satu 
mitos 
 
 

Levi- Strauss 
dan Mitos 

10 

 
Pert. 15 

 
Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menganalisis kisah Oedipus 
dan kisah si Asdiwal 

 
Dapat  memahami 
dan menganalisis 
kisah Oedipus dan 
kisah si Asdiwal 

 
Kriteria : 
penguasaan 
dalam 
memahami 
dan 
menganalisis 
kisah 
Oedipus dan 
kisah si 
Asdiwal 

 
• Ceramah, 
Diskusi, tanya 
jawab 
 
 

Levi- Strauss 
dan analisis 
struktural 

12 

Pert. 16 Evaluasi Akhir  Semester:  
Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
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C. Format Rancangan Tugas Mahasiswa 

 
Mata Kuliah Antropologi Linguistik 
Semester : V 3 sks           
Minggu ke : ke Tiga,  Lima, dan Empat Belas Tugas ke : 1, 2 dan 3 
Dosen Pengampu : Dra. Hasniah, M.Si 
Bentuk Tugas : Individu dan kelompok 
Judul Tugas : - Vocabulary dasar Bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara (Tugas 

Kelompok) 
  - Istilah kekerabatan suku bangsa masing-masing mahasiswa (Tugas 

Individu) 
  - Mitos dan analisisnya (Tugas Individu) 
 

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :  
Mahasiswa mampu memahami kebahasaan sebagai sumber kultural dan tuturan sebagai praktek 
kultural, yang penekanannya lebih banyak kepada hubungan bahasa dengan kebudayaan untuk 
memahami keragaman aspek bahasa sebagai serangkaian praktek kultural, yaitu sistem 
komunikasi yang memungkinkan proses produksi makna yang berlangsung baik antar individu 
dalam masyarakat maupun dalam diri seseorang individu terkait tatanan sosial. 

Deskripsi Tugas : 
- Tuliskan minimal 200 kosa kata bahasa daerah di Sulawesi Tenggara (satu kelompok satu bahasa) yang 

terdiri dari anggota tubuh, bilangan, warna, gejala alam, dan kata kerja pokok. 
- Tuliskan istilah kekerabatan yang ada di suku bangsa masing-masing. 
- Deskripsikan dan analisa satu mitos yang ada di daerah masing-masing. 
Metode Pengerjaan Tugas : 
1.  Membaca literatur terkait bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara dan wawancara dengan 

sejumlah informan (ahli bahasa). 
2.  Setiap kelompok bertugas menuliskan minimal 200 kosa dari satu bahasa daerah  
3.  Tugas individu, setiap mahasiswa menelusuri istilah kekerabatan yang ada pada suku bangsanya 
4.  Membaca buku mengenai mitos dan menelususri mitos yang ada di daerah masing-masing untuk 
dianalisis.  
Bentuk dan Format Luaran (Output) 
 

a. Objek Kajian : Tugas kelompok dan Tugas individu 
b. Bentuk luaran  :  

1. Tulisan berupa Vocabulary dasar bahasa di Sulawesi Tenggara 
yang akan dimuat di jurnal. 

2. Tulisan berupa istilah-istilah kekerabatan beberapa suku bangsa 
di Indonesia. 

3. Tulisan berupa kumpulan mitos di Indonesia beserta analisisnya.  

Kriteria Penilaian a. Keterlibatan anggota dalam menyelesaikan tugas kelompok 
(bobot 50%) 

b.   Ketajaman analisis mitos (bobot 50 %) 
 

Jadwal Pelaksanaan : Sebelum Mid dan Sebelum UAS 

Tugas Individu 1 

Tugas Individu 2 

Tugas Kelompok 

Minggu ketiga 
Minggu keenam 
Minggu keempat belas 

Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari dari 100% penilaian mata kuliah yang diampu;   
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UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

JURUSAN ANTROPOLOGI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
MK. ORGANISASI SOSIAL 

Kode Bobot (SKS) Semester Rumpun 
Mata 

Kuliah 

Tanggal Penyusunan 

ANT.603 3 (TIGA) 5 (LIMA) WAJIB 24 FEBRUARI 2018 
Dosen Pengembang RPS Kordinator MK Ka Jur 

Ashmarita, S.Sos, M.Si Drs. Syamsumarlin M.Si Dr. La Ode Topojers,M.Si 
CPL -JUR 
Cognitif.1 
 
C9 
 
C6 
 
C10 
P 

Bersyukur  kepada Tuhan Yang Maha Esa atas manfaat hutan dan Mampu 
menunjukkan sikap yang baik. 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan  
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahan 
Mampu mencarikan solusi dalam suatu kasus yang berkaitan masalah 
kehutanan. 
 

CP-MK  
RENCANAAN PEMBELAJARAN 

1.  Capaian Pembelajaran  

a.  Capaian Pembelajaran Program Studi  

No. CPL* Capaian Pembelajaran 
S-9 Menunjukkan sikap bertanggung atas pekerjaan di bidang kehliannya secara mandiri 
P-3 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan 
KU-1 Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis, sistematika, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai Budaya yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

KU-2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 
KU-4 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data 
KK-4 Memiliki kemampuan melakukan telaah atas fenomena sosial dan menerapkan 

pendekatan  kualitatif untuk mengembangkan hubungan  sosial dengan kehendak 
yang baik.   

       Keterangan : *Capaian pembelajaran yang dituju dari pembelajaran mata kuliah, misalnya S-9 : Sikap 
butir 9, P-3: Pengetahuan Umum butir 3, KU-1 : Ketrampilan Umum butir 1, KK-4 : Ketrampilan 
khusus butir 4. 

 

b.  Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

No. CPL Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. 

M-1 Memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup Organisasi Sosial dan 
Sistem Kekerabatan 

M-2 Memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam organisasi social. 

M-3 Mengetahui dan menjelaskan pengertian system kekerabatan, kelompok-kelompok 
kekerabatan.  

M-4 Memberikan contoh Organisasi social, system kekerabatan dan kelompok-kelompok 
kekerabatan. 
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M-5 Memgidentifikasikan rumah tangga, keluarga inti, adat istiadat pembatasan jodoh, mas 
kawin  dan adat menetap sesudah nikah. 

M-6 Memahami dan mengaplikasikan teori yang terkait dengan organisasi social dan 
kekerabatan.  

 

2.  Deskripsi Singkat Mata kuliah 

           Matakuliah  ini membahas tentang konsep dasar organisasi sosial dan sistem kekerabatan sebagai 
kajian dalam Antropologi. Organisasi dalam setiap aktivitas manusia untuk memperkuat kelompoknya. 
 
3. Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan 1 (satu semester) 

a) Pengertian dan ruang lingkup Organisasi Sosial 

b) Prinsip-prinsip umum dalam organisasi  (Pemutaran film”The God Father) 

c) Bentuk-bentuk organisasi sosial  

d) Pengertian sistem Kekerabatan  

e) Kelompok-kelompok kekerabatan 

f) Istilah-istilah kekerabatan 

g) Pemikiran-pemikiran tentang Asal Mula dan perkembangan manusia 

h) Mid Test 

i) Rumah Tangga dan Keluarga inti 

j) Pembatasan jodoh 

k) Sistem Perkawinan 

l) Adat-istiadat dan lingkaran hidup dalam perkawinan 

m) Mas kawin (pemutaran film “Uang Panai”) 

n) Adat Menetap sesudah nikah (pemutaran film “Molulo”) 

o)  Lingkaran hidup dalam  Perkawinan 

p) Final Test 

4. Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah 

a. Unsur yang Dinilai untuk Mata Kuliah Teori 

Unsur yang dinilai Metode penilaian*) Skor Maksimal Bobot Nilai 
Pengetahuan dan 
pemahaman 

Ujian tengah semester (UTS)  100 30-40% 
Ujian akhir semester (UAS) 100 30-40% 

Ketrampilan Umum 
dan Khusus 

Tugas/Makalah/Pekerjaan rumah 100 20-25% 

Sikap Keaktifan dan kreativitas diskusi dan 
kehadiran dalam Perkuliahan. 

100 5-10% 

Total nilai 100% 
*Untuk mata kuliah Praktikum di lapangan bobot dengan metode penilaian hasil praktik akaan 

menyesuaikan (minimal 50%). 
 

b.  Peringkat Nilai 

No. Rentang Nilai Nilai Huruf Bobot 

1 81,00-100,00 A  

2 61,00-80,00 B  

3 51,00-60,00 C  

4 3,00-50,00 D  

5 0,00-29,00 E  

  

5. Daftar Pustaka/ Referensi 

1) Barnouw, Victor, 1982, An Introduction to Anthropology; Volume   to Ethnologi. Home wood, 
Illionis: The Dorsey Press; Fourth Edition. 
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2) Haviland, A. William , 1988 Antropologi (jilid 1): Erlangga. Jakarta 
3) Haviland, A. William, 1988 Antropologi (jilid 2): Erlangga. Jakarta 
4) Ihromi T.O., 1984 Pokok-pokok Antropologi Budaya Jakarta : Gramedia. 
5) Keesing, M. Roger., 1991 Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontenporer.(jilid 1 dan 2) 

Erlangga: Jakarta 
6) Koentjaraningrat, 1980 Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru 
7) Koentjaraningrat., 1985. Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat. Jakarta. 
8) Saifuddin, A. Fedyani, 2005 Antropologi kontenporer: Suatu Pengantar Kritis MengenaiParadigma:  

Predana Media, Jakarta. 
9) Pujileksono,  2006  Petualangan Antropologi, UMM Press, Jakarta. 
10) Spindler , Louise S, 1977 Cultur Change And Modernization. Illinois: Heviland Press. 
11) Snyder, C. Richard, 1990 Meningkatkan Inovasi, Mengelola Budaya Perusahaan. Dalam 

Merencanakan Perubahan, Intermedia, Jakarta. 
12) Thomas F. O’dea, 1985  Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal. Yayasan Solidaritas 

Gadjahmada dan Rajawali, Jakarta. 
13) Teguh,   2012, Mafia dan Gangster Amerika, KartaMedia, Yogyakarta 
 

6. Media Pembelajaran yang Digunakan 

Laptop, LCD Projector,  video, Bahan Ajar . 
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7. Rincian Materi pembelajaran 

Minggu 
ke 

Sub CP MK (Kemampuan yang 
diharapkan) 

Indikator Kriteria dan 
bentuk penilaian 

Metode 
Pembelajara
n 

Materi 
Pembelajaran 

*Bobot 
Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Pert. 1 Mahasiswa memahami 

aturan perkuliahan dan 
sistem pembelajaran dalam 
mata kuliah sistem teknologi 
dan kesenian rakyat 

Dapat memahami 
aturan dan sistem 
perkuliahan 
khususnya. sistem 
teknologi dan 
kesenian rakyat 

Kriteria : 
penguasaan 
tentang Organisasi 
Sosial 
 
  
 

Ceramah & 
Diskusi, 
tanya jawab 
 

Kontrak belajar 
dan pemahaman 
awal mahasiswa 
tentang Etnografi  
 

8 

Pert. 2 9 Mahasiswa mampu  
menjelaskan: 

a. Pengertian  organisasi 
Sosial 

b. contoh prinsip-prinsip 
umum dalam Organisasi 
Sosial 

c. Bentuk-bentuk Organisasi 
Sosial dan memberkan 
contoh pada kehidupan 
social budaya di sekitarnya. 

 

Dapat menjelaskan 
Pengertian, contoh 
dan bentuk-bentuk  
organisasi Sosial 

 

 
  

Kriteria : 
penguasaan 
bentuk-bentuk 
organisasi sosial 
 

Ceramah & 
Diskusi, 
tanya jawab, 
Tugas 
Kelompok. 
 
 

Pengertian 
dan ruang 
lingkup 
Organisasi 
Sosial 

 

16 

Pert. 3 
 
 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
a. organisasi sosial secara 

struktual maupun secara 
proses. 

b. status dalam organisasi 
sosial itu dapat berubah-
ubah 

c. seperangkat Label yang 
digunakan dalam status-
status orgasos 

d. wilayah sebagai tepat 
pengorganisasian. 

e. status dalam organisasi 
sosial dapat bersifat 
achieved, ascribed atau 

•  Dapat 
menjelaskan 
organisasi sosial 
secara struktual 
maupun proses. 

• Dapat 
menjelaskan 
perubahan status 
dalam organisasi 
sosial  

• Dapat 
menjelaskan 
seperangkat Label 
yang digunakan 
dalam status-
status orgasos 

Kriteria: 
penguasaan 
bentuk-bentuk 
orgasos, status 
sosial, label/status 
dan bentuk-bentuk 
status dalam 
masyarakat 

Pemutaran 
Film “The 
God father” 
dan diskusi. 
 
 

Prinsip-prinsip 
umum dalam 
organisasi 

16 
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gabungan dari keduanya. • Dapat 
menjelaskan 
wilayah sebagai 
tepat 
pengorganisasian 

• Dapat 
menjelaskan 
status dalam 
organisasi sosial 
yang bersifat 
achieved, ascribed 

Pert. 4 a. Mahasiswa mampu 
menyebutkan Bentuk-
bentuk Keluarga 

b. Mahasiswa mampu 
menyebutkan Kelompok-
kelompok Kekerabatan 
yang ada  padamasyarakat 
di sekitarnya. 

c. Mahasiswa mampu 
menyebutkan dan 
menjelaskan Prinsip-
prinsip Keturunan 

d. Mahasiswa mampu 
menyebutkan Fungsi-
fungsi Sosial Kelompok 
Kekerabatan 

e. Mahasiswa mampu 
menjelaskan Istilah-istilah 
Kekerabatan 

f. Mahasiswa mampu 
menjelaskan Pemikiran-
pemikiran tentang Asal 
Mula dan Perkembangan 
Manusia. 

g. Mahasiswa mampu  
membedakan konsep 
Rumah Tangga dan 
keluarga Inti 

• Dapat 
menyebutkan 
Bentuk-bentuk 
Keluarga 

• Dapat 
menyebutkan 
Kelompok-
kelompok 
Kekerabatan yang 
ada  
padamasyarakat 
di sekitarnya. 

• Dapat 
menyebutkan dan 
menjelaskan 
Prinsip-prinsip 
Keturunan 

• Dapat 
menyebutkan 
Fungsi-fungsi 
Sosial Kelompok 
Kekerabatan 

• Dapat 
menyebutkan dan 
menjelaskan 
Istilah-istilah 
Kekerabatan 

• Dapat 
menjelaskan asal 
Mula dan 
Perkembangan 

Kriteria: 
Penguasaan 
terhadap bentuk 
keluarga, 
kelompok 
kekerabatan, 
prinsip-prinsip 
keturunan, fungsi 
organisasi sosial, 
kekerabatan, serta 
prinsip-prinsip 
keturunan 
  

• Ceramah & 
Diskusi, 
tanya jawab 
  

Bentuk-
bentuk 
organisasi 
sosial  

 

8 
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Manusia. 
• Dapat  

membedakan 
konsep Rumah 
Tangga dan 
keluarga Inti 

Pert. 5  Mahasiswa Mampu 
menjelaskan: 
a. sistem norma yang 

mengatur kelakuan 
anggota kelompok. 

b. kepribadian dasar yang 
dimiliki oleh anggota 
kelompok. 

c. aktivitas-aktivitas dalam 
berkumpul bagi anggota 
kelompok secara berulang-
ulang. 

d. sistem hak dan kewajiban 
yang mengatur interaksi 
antar anggota kelompok. 

e. pimpinan yang 
mengorganisasi aktivitas-
aktivitas kelompok. 

f. sistem hak dan kewjiban 
bagi para anggotanya 
terhadap sejumlah harta 
priduktif atau harta pusaka 
tertentu. 
 

• Mampu 
menjelaskan 
sistem norma 
yang mengatur 
kelakuan 
anggota 
kelompok. 

• Mampu 
menjelaskan 
kepribadian 
dasar yang 
dimiliki oleh 
anggota 
kelompok. 

• Mampu 
menjelaskan 
aktivitas-
aktivitas dalam 
berkumpul bagi 
anggota 
kelompok secara 
berulang-ulang. 

• Mampu 
menjelaskan 
sistem hak dan 
kewajiban pada 
interaksi antar 
anggota 
kelompok. 

• Mampu 
Menjelaskan 
pimpinan yang 
mengorganisasi 
aktivitas-
aktivitas 
kelompok. 

Kriteria : 
penguasaan 
terhadap proses 
pembuatan alat-
alat produktif 

Ceramah & 
Diskusi, 
tanya jawab 
 

Sistem 
Kekerabatan dan 
kelompok 
kekerabatan  
 

16 
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• Mampu 
Menjelaskan 
sistem hak dan 
kewjiban bagi 
anggota 
organisasi sosial. 

 
Pert. 6 
 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan istilah dan 
prinsip kekerabatan 
 

Dapat menjelaskan 
istilah dan prinsip 
kekerabatan 
. 

Kriteria : 
penguasaan 
terhadap istilah 
dan prinsip 
kekerabatan 

Ceramah & 
Diskusi, 
tanya jawab 
 

Istilah-istilah 
kekerabatan 
 

15 

Pert. 7 
 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan teori evolusi dan 
perhatian para ahli 
antropologi terhadap 
kehidupan binatang 
berkelompok 

Mampu menjelaskan 
teori evolusi dan 
perhatian para ahli 
antropologi 
terhadap kehidupan 
binatang 
berkelompok 

Kriteria : 
penguasaan dalam 
menjelaskan teori 
evolusi dan 
perhatian para ahli 
antropologi 
terhadap 
kehidupan 
binatang 
berkelompok 

Ceramah & 
Diskusi, 
tanya jawab 
 

Pemikiran-
pemikiran 
tentang Asal 
Mula dan 
perkembangan 
manusia 

 

15 

Pert. 8 Evaluasi Tengah Semester (UTS):  
Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran 
berikutnya 

  

Pert. 9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengertian 
rumah tangga dan keluarga 
inti.  

Mampu 
menjelaskan 
pengertian 
rumah tangga 
dan keluarga 
inti. 

Kriteria : 
penguasaan dalam 
menjelaskan 
pengertian rumah 
tangga dan 
keluarga inti 

Ceramah & 
Diskusi, 
tanya jawab 
 

Rumah Tangga 
dan Keluarga 
inti 

 

11 

Pert. 10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan: 
a.  kelompok-kelompok 

kekerabatan 

b. kinred 

c. keluarga luas 

d. keluarga ambilineal kecil 

e. keluarga ambilineal besar 

f. klen kecil dan besar 

 

Dapat menjelaskan : 
a. kelompok-

kelompok 

kekerabatan 

b. kinred 

c. keluarga luas 

d. keluarga 

ambilineal kecil 

e. keluarga 

ambilineal 

Kriteria : 
penguasaan  dalam 
menjelaskan :  
a. kelompok-

kelompok 

kekerabatan 

b. kinred 

c. keluarga luas 

d. keluarga 

ambilineal 

• Ceramah & 
Diskusi, 
tanya jawab 
 
➢ Presentasi 

individu 

Pembatasan 
jodoh 

 

9 
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besar. 

f. f. klen kecil dan  

besar 

 

kecil 

e. keluarga 

ambilineal 

besar 

f. klen kecil dan  

besar 

Pert. 11 Mahasiswa mampu: 
a. Menjelaskan konsep adat 

istiadat adat istiadat 
lingkaran hidup dan 
perkawinan atau 
pembatasan jodoh. 

b. Menjelaskan cara-cara 
perkawinan, khususnya 
pada adat suku bangsa 
yang ada di sekitarnya 

Dapat  menjelaskan : 
a. Menjelaskan 

konsep adat 
istiadat 
lingkaran 
hidup dan 
perkawinan 
atau 
pembatasan 
jodoh. 

b. Menjelaskan 
cara-cara 
perkawinan, 
khususnya 
pada adat suku 
bangsa yang 
ada di 
sekitarnya 

 

Kriteria : 
penguasaan dalam 
menjelaskan 
konsep adat 
istiadat dan cara-
cara perkawinan, 
khususnya pada 
suku bangsa yang 
ada disekitarnya  

 • Ceramah & 
Diskusi, 
tanya jawab 
 
 

Sistem 
Perkawinan 
 

15 

Pert. 12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan: pembatas jodoh 
dalam masyarakat 

• Dapat menjelaskan  
pembatas jodoh 
dalam masyarakat 

Kriteria : 
penguasaan dalam 
menjelaskan  
pembatas jodoh 
dalam masyarakat 

• 
Ceramah,Dis
kusi, tanya 
jawab, 
 
Presentasi 
Kelompok 

Adat-istiadat 
dan lingkaran 
hidup dalam 
perkawinan 

 

11 

Pert. 13 Mahasiswa dapat 
menjelaskan : 

a. pengertian mas kawin 
b. kepada siapa mas kawin 

harus diberikan 
c. adat pertukaran harta 

benda pada perkawinan 
 

Dapat menjelaskan : 
a. pengertian mas 

kawin 
b. kepada siapa 

mas kawin harus 
diberikan 

c. adat pertukaran 
harta benda 

Kriteria : 
penguasaan dalam 
menjelaskan 
pengertisn mas 
kawin, siapa yang 
berhak 
mendapatkan mas 
kawin, dan 

• pemutaran 
film “Uang 
Panai” dan 
diskusi 

Mas kawin 20 



81 

 

pada 
perkawinan 

 

pertukaran harta 
benda  perkawinan 

Pert. 14 Mahasiswa dapat 
menjelaskan : 
a. kemungkinan adat 

menetap sesudah nikah 
b. cara- cara perkawinan 

 
 

Dapat menjelaskan : 
a. kemungkinan 

adat menetap 
sesudah nikah 

b. cara- cara 
perkawinan 

 
 

Kriteria : 
penguasaan dalam 
menjelaskan 
kemungkinan adat 
menetap dan cara-
cara perkawinan 

• pemutaran 
film “Molulo” 
dan diskusi 

Adat Menetap 
sesudah nikah 

13 

Pert. 15 Mahasiswa dapat 
menjelaskan bentuk-bentuk 
cara perkawinan  
 

Dapat menjelaskan 
bentuk-bentuk cara 
perkawinan 
 

Kriteria : 
penguasaan dalam 
menjelaskan  
bentuk-bentuk 
cara perkawinan: 
  

• Ceramah, 
Diskusi, 
tanya jawab,  

Lingkaran 
hidup dalam  
Perkawinan 

13 

Pert. 16 Evaluasi Akhir  Semester:  
Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
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C. Format Rancangan Tugas Mahasiswa 

Dapat menjelaskan berbagai bentuk sistek dalam kebudayaan manusia 
Mata Kuliah Organisasi Sosial 

Semester : 3 3 sks           

Minggu ke : ke empat dan  enam Tugas ke : 1 dan 2 

Dosen Pengampu : Ashmarita, S.Sos., M.Si 

Bentuk Tugas : Individu dan kelompok 

Judul Tugas : Review materi tentang Bentuk Sistem Teknologi dalam 
Kebudayaan manusia 

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :  
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami  berbagai bentuk sistek dalam kebudayaan 

manusia. 
Deskripsi Tugas : 
Tuliskan review tentang berbagai bentuk sistek dalam kebudayaan manusia 
. 
Metode Pengerjaan Tugas : 

1.  Membaca dan mereview literatur terkait Sistem Teknologi dan Kesenian Rakyat dalam 

kebudayaan manusia 

2.  Membuat ringkasan ragam teknologi dan kesenian rakyat minimal 10 halaman 
Bentuk dan Format Luaran (Output) 
 

c. Objek Kajian : Tugas kelompok   

d. Bentuk luaran  :  

4. Makalah Kelompok 

5. Slide Presentasi PowerPoint, gambar, animasi, video clips, 

maksimum 10 slide.  

Kriteria Penilaian b. Ketajaman review dan Menganalisis (bobot 50%) 

b.   Pembuatan Slide Presentasi (bobot 20%) 

c.   Presentasi (bobot 30%) meliputi: 

Penggunaan Bahasa, penguasaan materi, penguasaan audiensi, 

pengaturan waktu (maksimal 10 menit presentasi , 15 menit 

diskusi), kejelasan dan  ketajaman paparan materi persentasi. 

Jadwal Pelaksanaan : Sebelum Mid Semester 

Tugas Individu 1 

Tugas Individu 2 

Presentasi Kelompok 

Minggu keempat 

Minggu keenam 

Pada saat Mid Semester Ganjil 

Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari dari 100% penilaian mata kuliah yang diampu;   

Sumber: 

1) Barnouw, Victor, 1982, An Introduction to Anthropology; Volume   to 

Ethnologi. Home wood, Illionis: The Dorsey Press; Fourth Edition. 

2) Haviland, A. William , 1988 Antropologi (jilid 1): Erlangga. Jakarta 

3) Haviland, A. William, 1988 Antropologi (jilid 2): Erlangga. Jakarta 

4) Ihromi T.O., 1984 Pokok-pokok Antropologi Budaya Jakarta : Gramedia. 

5) Keesing, M. Roger., 1991 Antropologi Budaya: Suatu Perspektif 

Kontenporer.(jilid 1) Erlangga: Jakarta 

6) Keesing, M. Roger, 1991 Antropologi Budaya: Suatu Perspektif 

Kontenporer.(jilid 2) Erlangga: Jakarta 

7) Koentjaraningrat,  1980 Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara 

Baru 

8) Koentjaraningrat., 1985. Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat. 

Jakarta. 

9) Saifuddin, A. Fedyani, 2005 Antropologi kontenporer: Suatu Pengantar Kritis 

MengenaiParadigma:  Predana Media, Jakarta. 

10) Pujileksono,  2006  Petualangan Antropologi, UMM Press, Jakarta. 
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11) Spindler , Louise S, 1977 Cultur Change And Modernization. Illinois : 

Heviland Press. 

12) Snyder, C. Richard, 1990 Meningkatkan Inovasi, Mengelola Budaya 

Perusahaan. Dalam Merencanakan Perubahan, Intermedia, Jakarta. 

13) Thomas F. O’dea, 1985  Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal. Yayasan 

Solidaritas Gadjahmada dan Rajawali, Jakarta. 

14) Teguh,   2012, Mafia dan Gangster Amerika, KartaMedia, Yogyakarta 
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                           UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 

                           FAKULTAS ILMU BUDAYA 

                           JURUSAN ANTROPOLOGI 

                          RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  

                          MK. METODE PENELITIAN ANTROPOLOGI 

Kode Bobot (SKS) Semester Rumpun 

Mata 

Kuliah 

Tanggal Penyusunan 

ANT.603 3 (TIGA) 5 (LIMA) WAJIB 24 FEBRUARI 2018 

Dosen Pengembang RPS Kordinator MK Ka Jur 

La Janu, S.Sos M.A. Dr. La Ode 

Topojers,M.Si 

Dr. La Ode Topojers,M.Si 

CPL -JUR 

Cognitif.1 

 

C9 

 

C6 

 

C10 

 

P 

Bersyukur  kepada Tuhan Yang Maha Esa atas manfaat hutan dan Mampu 

menunjukkan sikap yang baik. 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan  

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahan 

Mampu mencarikan solusi dalam suatu kasus yang berkaitan masalah 

kehutanan. 

 

CP-MK  

RENCANAAN PEMBELAJARAN 

1.  Capaian Pembelajaran  

a.  Capaian Pembelajaran Program Studi  

No. CPL* Capaian Pembelajaran 

S-9 Menunjukkan sikap bertanggung atas pekerjaan di bidang kehliannya secara 

mandiri 

P-3 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 

KU-1 Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis, sistematika, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai Budaya yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

KU-2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

KU-4 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi 

dan data 
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KK-4 Memiliki kemampuan melakukan telaah atas fenomena sosial dan menerapkan 

pendekatan  kualitatif untuk mengembangkan hubungan  sosial dengan 

kehendak yang baik.   

       Keterangan : *Capaian pembelajaran yang dituju dari pembelajaran mata kuliah, 

misalnya S-9 : Sikap butir 9, P-3: Pengetahuan Umum butir 3, KU-1 : Ketrampilan 

Umum butir 1, KK-4 : Ketrampilan khusus butir 4. 

 

b.  Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

No. CPL Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. 

M-1 Memahami dasar kepentingan, prinsip nilai, pilihan, dan berbagai model yang 

sering dipakai dalam metode penelitan Etnografi melalui pendekatan kualitatif 

dalam kontek kajian Budaya 

M-2 Memiliki Pengetahuan tentang teknik pengmbilan data  Kualitatif 

M-3 Mampu menerapkan metode Penelitian pada fenomena sosial yang terjadi di 

dalam lingkungan sekitar 

M-4 Mampu dan Memiliki Sikap tanggungjawab yang baik terhadap persoalan – 

persoalan yang terkait dengan keragaman budaya, relasi sosial dan kepekaan 

terhadap hubungan dan interaksi dengan orang lain 

M-5 Memiliki ketrampilan yang baik dan terlibat secara aktif dalam memecahkan 

permasalahan sosial berdasarkan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif 

 

2.  Deskripsi Singkat Mata kuliah 

           Mata Kuliah ini akan membahas tentang Etnografi berkaitaan dengan Metodologi 

Penelitian dengan pendekatan Kualitatif terutama untuk bidang kajian Antropologi sebagai  

mata kuliah yang mengkaji gambaran lebih mendalam apa yang dimengerti dan difahami 

tentang ’Metodologi Penelitian Antropologi yang bersifat Kualitatif”. Selain itu, Mata kuliah 

ini akan memberikan dasar-dasar penting tentang gambaran pendekaan penelitian kualitatif, 

terutama yang sering digunakan dalam kajian ilmu-ilmu Humaniora, menyangkut langkah 

serta prinsip paradigma yang dipakai sampai pada metode yang sesuai, teknik yang bisa 

dikerjakan dalam pengumpulan data kualitatif sampai pada tahap analisis. 

Mata kuliah ini juga diharapkan tidak hanya mengkaji bagaimana melihat keragaman budaya 

dan keragaman suku bangsa, tetapi megapa Etnografi dapat dijadikan sebagai Sebuah metode 

dalam penelitian. Pemahaman tentang paradigama dalam ilmu humaniora dianggap penting 

untuk membangun landasan yang kokoh bagi setiap mahasiswa yang akan melakukan riset 

umtuk  menyelesaikan tugas akhir atau Skripsi.  

Oleh karena itu, Mata kuliah ini juga tidak hanya menjelaskan pada pemahaman problem 

secara teoritik, namun akan mengasah mahasiswa untuk belajar dan bekerja lebih profesional 

terutama untuk menghasilkan produk tulisan yang menjadi hasil riset akhir mahasiswa. Maka 
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di beberapa kesempatan kuliah Mahasiswa akan diberikan beberapa kuliah lapangan dan 

latihan tugas untuk menuangkan gagasan menjadi  karya tulisan ilmiah. 

 

 

3. Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan 1 (satu semester) 

r) Pengantar dan Kontrak Kuliah  

s) Paradigma dan Landasan Filosofis dalam Penelitian Antropologi 

t) Karakteristik Metodologi Penelitian Etnografi 

u) Prinsip dasar Perspektif Pendekan Kualitatif  

v) Teori dalam  Metodologi Penelitian  

w) Kedudukan Teori dalam Penelitian  

x) Latar Belakang dan Perumusan Masalah dalam Aspek Penelitian 

y) Memahami Sumber Data dalam Penelitian Antropologi 

z) Desain dan Tahapan Penelitian Etnografi 

aa) Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif 

bb) Langkah Pembuatan Proposal 

cc)   Proposal Rancangan Penelitian 

dd)   Evaluasi Materi Perkuliahan 

 

4. Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah 

a. Unsur yang Dinilai untuk Mata Kuliah Teori 

Unsur yang dinilai Metode penilaian*) Skor Maksimal Bobot Nilai 

Pengetahuan dan 

pemahaman 

Ujian tengah semester (UTS)  100 30-40% 

Ujian akhir semester (UAS) 100 30-40% 

Ketrampilan Umum 

dan Khusus 

Tugas/Makalah/Pekerjaan rumah 100 20-25% 

Sikap Keaktifan dan kreativitas diskusi 

dan kehadiran dalam 

Perkuliahan. 

100 5-10% 

Total nilai 100% 

*Untuk mata kuliah Praktikum di lapangan bobot dengan metode penilaian hasil praktik 

akaan menyesuaikan (minimal 50%). 
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b.  Peringkat Nilai 

No. Rentang Nilai Nilai Huruf Bobot 

1 81,00-100,00 A  

2 61,00-80,00 B  

3 51,00-60,00 C  

4 3,00-50,00 D  

5 0,00-29,00 E  

  

5. Daftar Pustaka/ Referensi 

• Abdullah, Irwan. 2003. “Metode Penelitian         Kualitatif”. Jurusan 

Antropologi Fakultas Ilmu Budaya.  Jogyakarta: Universitas Gadjah Mada  

• Budiman,  Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia   Pustaka    

Utama.  

Bunginm Burhan. 2007. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta 

 

• CRAIB, IAN. 1994. Teori-Teori Sosial Modern.  Jakarta:   Rajagrafindo Persada. 

• Creswell, John W. 2010.  Research Design. Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan 

Mixed. Yogyakarta: Pustaka  Pelajar.   

• Endaswara, Soewardi. 2003. Metode Penelitian Kebudayaa. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University 

 . Guba & Lincoln. 2011. Qualitative Research (terj.). Pustaka Pelajar. Yogyakarta 

 

• Putranto H. Mudji Sutrisno, 2005. Teori-Teori  Kebudayaan.  Yogyakarta:  Kanisius 

Rustanto  

• Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara  Wacana. 

• Kaplan, David. Robert A. M. 2002. Teori Budaya.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

• Koentjaraningrat, 1985. Kebudayaan Mentalitas  dan Pembangunan. Jakarta:  Gramedia. 

• Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung 

 

6. Media Pembelajaran yang Digunakan 

Laptop, LCD Projector,  video hasil penelitian, Bahan Ajar, Pedoman Wawancara. 
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7. Rincian Materi pembelajaran 

Minggu 

ke 

Sub CP MK (Kemampuan yang 

diharapkan) 

Indikator Kriteria dan bentuk 

penilaian 

Metode Pembelajaran Materi Pembelajaran *Bobot 

Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Pert. 1 Mahasiswa memahami aturan 

perkuliahan dan sistem pembelajaran 

dalam mata kuliah metode penelitian 

Antropologi. 

Dapat memahami aturan 

dan sistem perkuliahan 

khususnya Metode 

Penelitian dengan baik. 

Kriteria : penguasaan 

tentang metode 

Etnografi dan 

pendekatan kualitatif 

 

  

 

Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab 

 

Kontrak belajar dan 

pemahaman awal 

mahasiswa tentang 

Etnografi  

 

8 

Pert. 2 Mahasiswa mampu memahami dan 

menguasai paradigma dan landasan 
filosofis penelitian dalam Ilmu 

Antropologi 

 

Dapat memahami 

paradigma dalam 
metodologi landasan 

filosofis penelitian 

dengan tepat 

  

Kriteria : kesesuaian 

dalam penguasaan 
tentang paradigma dan 

landasan filosofis 

penelitian 

 

Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab, Tugas 

Kelompok. 

 

 

Paradigma dan 

landasan filosofis 
penelitian dalam ilmu 

Humaniora 

 

16 

Pert. 3 

 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

memahami  karakteristik metode 

penelitian Etnografi 

• Dapat menjelaskan 

karakteristik metodologi 

penelitian Etnografi 

dengan tepat 

Kriteria: penguasaan 

tentang karakteristik 

metodologi penelitian 

Etnografi 

Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab 

Tugas-1: Review 

Karakteristik 

metodologi penelitan 

Etnografi dalam ilmu 

Humaniora 

16 

Pert. 4 Mahasiswa mampu menjelaskan 
dengan tepat prinsip dasar perbedaan 

data kualitatif dan kuantitatif 

• Dapat menjelaskan 

tentang prinsip dasar 

perbedaan data kualitatif 

dan kuantitatif 

Kriteria: Kesesuaian 

menjelaskan prinsip 

dasar perbedaan data 

kualitatif dan data 

kuantitatif 

  

• Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab 

  

prinsip dasar 

perbedaan data 

kualitatif dan data 

kuantitatif  

8 

Pert. 5 Mahasiswa mampu menerapkanTeori 
dalam metodologi penelitian. 

• Dapat menerapkan 

tentang teori dalam 

metodologi penelitian 

dengan tepat 

Kriteria : penguasaan 

teori yang 

mempengaruhi nalar 

dalam  metodologi 

Penelitian 

Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab 

Tugas-2: Review 

Teori  dalam 

metodologi penelitian  

16 

Pert. 6 Mahasiswa mampu memahami 

kedudukan teori dalam penelitian 

Antropologi 

• Dapat  memahami 

kedudukan teori dan 

bagaimana teori 

digunakan dalam  

Kriteria : penguasaan 

dalam menjelaskan 

tentang fungsi teori dan 

bagaimana teori 

Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab 

 

kedudukan teori 

dalam penelitian  

15 
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penelitian ilmu 

Antropologi.  

digunakan dalam 

penelitian 
Pert. 7 Mahasiswa mampu memahami 

perumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif 

•  Ketepatan memahami 

tentang model 

rumusan masalah 

dalam penelitian  

 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

rumusan masalah 

yang berkualitas 

dalam penelitian 

Kriteria : penguasaan 

dalam memahami 

model rumusan 

masalah 

 

Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab 

 

Perumusan masalah 

dalam penelitian  

11 

Pert. 8 Evaluasi Tengah Semester (UTS):  

Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

 

Pert. 9 Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

menguasai desain dan tahapan 

penelitian kualitatif  

• Dapat menjelaskan  dan 

menerapkan tentang 

tahapan  penelitian 

kualitatif dengan  baik 

Kriteria : penguasaan  

dalam menjelaskan 

sumber data dalam 

penelitian kualitatif 

• Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab 

 

➢ Presentasi individu 

Sumber Data dalam 

penelitian Ilmu 

Antropologi. 

9 

Pert. 10 Mahasiswa mampu menjelaskan dan 

menerapkaan tentang desain dan 

tahapan penelitian kualitatif 

 

• Dapat menjelaskan dan 

menerapkan  desain dan 

tahapan penelitian 

kualitatif dengan tepat 

Kriteria : penguasaan 

dalam menerapkan 

desain dan tahapan 

penelitian kualitatif 

 • Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab 

 

 

Desain dan tahapan 

penelitian  dalam 

ilmu Antropologi 

15 

Pert. 11 Mahasiswa mampu menjelaslan  dan 

Mempraktikkan teknik pengumpulan 

data dan analisis data kualitatif 

• Dapat menjelaskan dan 

mempraktikkan tentang 

teknik pengumpulan data 

dan analisis data 

kualitatif dengan tepat 

Kriteria : penguasaan 

dalam menjelaskan 

tentang teknik 

pengumpulan data dan 

analisis data kualitatif 

 

• Ceramah,Diskusi, tanya 

jawab, 

 

Presentasi Kelompok 

- Teknik 

pengumpulan data 

dan analisis data 

kualitatif 

11 

Pert. 12 Mahasiswa mampu mengamati dan 

melaakukan wawancara di lapangan 

dalam pengumpulan data  penelitian 

di bidang Antropologi 

Dapat mengamati dan 

melakukankan 

wawancara di lapangan 

dalam 

pengumpulan data  

penelitian di bidang 

Antropologi dengan  baik 

Kriteria : penguasaan 

dalam Pengumpulan 

data  penelitian di 

bidang Kajian 

Antropologi.  

• Ceramah & Diskusi, 

tanya jawab, Praktik 

lapangan 

 

Presentasi Individu 

- Analisis kritis, 

Etnosains 

- Analisis Konflik 

- Analisis 

Fenomenologi 

20 
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Pert. 13 Mahasiswa mampu mengamati dan 

mengadakan wawancara dalam 

Pengumpulan data  penelitian di 

bidang Kajian Antropologi. 

Dapat mengamati dan 

mengadakan wawancara 

dalam 

Pengumpulan data  

penelitian di bidang 

Antropologi dengan baik 

Kriteria : penguasaan 

dalam menjelaskan dan 

menerapkan teori 

dalam paradigma Ilmu-

ilmu Humaniora 

• Ceramah, Diskusi, 

tanya jawab, Praktil 

Lapangan 

 

Presentasi Kelompok 

 

- Analisis interaksi 

simbolik 

- Analisis etnografi 

- Analisis 

Fenomenologi 

- Analisis Perubahan 

Sosial dan Budaya 

di masyarakat. 

13 

Pert. 14 Mahasiswa mampu merancang 

proposal penelitian Etnografi 

Dapat membuat 

rancangan proposal 

penelitian Etnografi 

dengan baik dan tepat 

Kriteria : penguasaan 

dalam membuat 

rancangan proposal 

penelitian Etnografi 

• Ceramah, Diskusi, 

tanya jawab 

 

Presentasi Individu 

 

- Rancangan 

proposal penelitian 

10 

 

Pert. 15 

 

Mahasiswa mampu memahami 

tentang Review materi Perkuliahan 

Metode Penelitian  selama 1 (satu) 

sesmeter 

 

Dapat  menjelaskan dan 

memahami 

review materi 

Perkuliahan Metode 

Penelitian Antropologi 

dengan baik 

 

Kriteria : penguasaan 

dan memahami review 

materi perkuliahan 

 

• Ceramah, Diskusi, 

tanya jawab 

 

Presentasi Kelompok 

- Review materi 

Perkuliahan 

12 

Pert. 16 Evaluasi Akhir  Semester:  

Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
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C. Format Rancangan Tugas Mahasiswa 

 
Mata Kuliah Metode Penelitian Antropologi 

Semester : 3 3 sks           

Minggu ke : ke empat dan  enam Tugas ke : 1 dan 2 

Dosen Pengampu : Dr. La Ode Topo Jers, M.Si 

Bentuk Tugas : Individu dan kelompok 

Judul Tugas : Review materi tentang berbagai contoh penelitianAntropologi   
  Rancangan proposal penelitian 

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :  
Mahasiswa mampu memahami peristiwa dan fenomena sosial serta merancang sebuah proposal penelitian 
Antropologi dengan pendekatan kualitatif untuk lebih mampu menggali lebih jauh alternatif  dan solusi 

Deskripsi Tugas : 
Tuliskan review tentang contoh penelitian Antropologi dengan pendekatan kualitatif 
Deskripsikan dan analisa kasus/fenomena sosial yang mengemuka lalu wujudkan dalam satu rancangan proposal 

penelitian Antropologi. 
Metode Pengerjaan Tugas : 

1.  Membaca dan mereview beberapa literatur terkait denganAntropologi ( Etnografi ) 

2.  Membuat ringkasan dari minimal 3 buku dan 3 jurnal yang dipilih sesuai masalah yang ada 

3.  Menentukan rumusan masalah untuk rancangan penelitian 

4.  Membuat review  beberapa teori yang relevan dengan pendekatan kualitatif 

5.  Merancang pola pengumpulan data dan analisis data  yang sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi 

 
Bentuk dan Format Luaran (Output) 
 

e. Objek Kajian : Tugas kelompok dan Proposal individu 

f. Bentuk luaran  :  

6. Paper dengan sistematika review literatur (*.rtf), dengan sistimatika nama 

file: (Tugas-review-no NIM mhs-nama depan mhs.rtf) 

7. Slide Presentasi PowerPoint, gambar, animasi ataupun video clips, 

minimun 8 slide.  

Kriteria Penilaian c. Ketajaman review dan Menganalisis (bobot 50%) 

b.   Pembuatan Slide Presentasi (bobot 20%) 

c.   Presentasi (bobot 30%) meliputi: 

Penggunaan Bahasa, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengaturan 

waktu (maksimal 10 menit presentasi , 15 menit diskusi), kejelasan dan  

ketajaman paparan materi persentasi. 

Jadwal Pelaksanaan : Sebelum Mid dan Sebelum UAS 

Tugas Individu 1 

Tugas Individu 2 

Presentasi Kelompok 

Minggu keempat 

Minggu keenam 

Pada saat Mid Semester Ganjil 

Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari dari 100% penilaian mata kuliah yang diampu;   

Sumber: 

• Creswell, John W. 2010.  Research Design. Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Mixed. 

Yogyakarta: Pustaka  Pelajar.   

• CRAIB, IAN. 1994. Teori-Teori Sosial Modern.  Jakarta:   Rajagrafindo Persada. 

• Endaswara, Soewardi. 2003. Metode Penelitian Kebudayaa. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

• Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi.  Yogyakarta: Tiara  Wacana. 

• Kaplan, David. Robert A. M. 2002. Teori Budaya.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

JURUSAN ANTROPOLOGI 

 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
MATA KULIAH PENGANTAR ILMU SOSIOLOGI 

Kode Bobot (SKS) Semester Rumpun 
Mata 
Kuliah 

Tanggal 
Penyusunan 

 3 (TIGA) 1 (Satu) Wajib 24 Juli 2018 
Dosen Pengembang RPS Kordinator MK Ka Jur 

La Ode Syukur, S.Sos M.Hum Dr. La Ode Topojers,M.Si Dr. La Ode Topojers,M.Si 
CPL -JUR 
Cognitif.1 
 
C9 
 
C6 
 
C10 
 
P 

Bersyukur  kepada Tuhan Yang Maha Esa atas manfaat hutan dan Mampu 
menunjukkan sikap yang baik. 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan  
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahan 
Mampu mencarikan solusi dalam suatu kasus yang berkaitan masalah Sosial 
Kemasyarakat. 
 

CP-MK  
Deskripsi Mata kuliah in imembicarakan tentang isu dan masalah sosial kemasyarakatn. Pembahasan 

mata kuliah ini mencakup tentang konsep ontologi, epistemologi, maupun fenomenologi 
social yang menjadi kajian dalam paradigma dalam ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan.   

 
 

 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Mampu menguasai pengantar ilmu sosiologi yang akan 
diterapkan di berbagai bidang baik akademisi maupun di 
dalam sosial kemasyarakatan  
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Mi
ng
gu 

KOMPETE
NSI 

Topik Indikator 
Capaian 

Sub Topik METODE EVALUAS
I 

Standa
rd/Bob

ot 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Mahasiswa 
diharapkan 
dapat 
mengetahui 
dan mengerti 
system dan 
peraturan 
perkuliahan 
Pengantar  Sos
iologi, agar 
setiap 
mahasiswa 
dapat 
menjalankan 
dan mengikuti 
perkuliahan 
dengan baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahasiswa 
diharapkan 
dapat 
mengetahui, 
memahami 
serta dapat 
mengaplikasik
an konsep 
sosiologi 
dalam 
sosiologi 
sebagai 
implementasi 
salah satu 
materi 
perkuliahan 
pengantar 
sisologi 

Konsep 
perkuliaha
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsep 
Sosiologi:  

 
  

    Menjelaskan 
peraturan serta 
tujuan umum 
dan khusus 
perkuliahan 
pengantar 
Sosiologi 

    Perkenalan 
identitas dosen, 
mahasiswa dan 
orientasi mata 
kuliah 

    Menelusuri 
pemahaman 
dasar mahasiswa 
tentang Sosiologi 

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas/non 
tes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

         Mampu 
Menjelaskan 
konsep 
sosiologi 
mengenai 
individu 

         Mampu 
Menjelaskan 
konsep 
sosiologi 
mengenai 
kelompok 

        Mampu 
Menjelaskan 
konsep 
sosiologi 
mengenai 
masyarakat 

    Konsep-konsep 
Sosiologi 
mengenai 
individu 

    Konsep-konsep 
Sosiologi 
mengenai 
kelompok 

    Konsep-konsep 
Sosiologi 
mengenai 
masyarakat 

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

2 Mahasiswa 
diharapkan 
dapat 
mengetahui 
dan 
memahami 
serta dapat 
mengaplikasik
an metodologi 
dalam 
sosiologi 
sebagai 
implementasi 
salah satu 
materi  perkuli

Metodologi 
dalam 
Sosiologi  

    Dapat 
melihat 
posisi 
ontologis 
kajian 
sosiologi 

    Dapat 
melihat 
posisi 
epistemologi
s kajian 
sosiologi 

    Dapat 
melihat 
posisi 

    Melihat posisi 
ontologis kajian 
sosiologi 

    Melihat posisi 
epistemologis 
kajian sosiologi 

    Melihat posisi 
aksiologi kajian 
sosiologi 

    Metode kajianso
siologi  

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas/non 
tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas/non 
tes 

 
 
 
7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8% 
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ahanPengantar 
Sosiologi  

aksiologi 
kajian 
sosiologi 

    Mampu men
gkajiMetode 
sosiologi  

3 Mahasiswa 
diharapkan 
mampu 
mengetahui 
dan 
memahami 
dan dapat 
membedakan 
antara definisi 
makhluk 
sosial, fakta 
sosial melalui 
materi kuliah 
ini 

Paradigma 
dalam 
Sosiologi  

    Dapat 
menjelaskan 
definisi 
makhluk 
sosial, Fakta 
sosial dan 
Perilaku 
Sosial 

    Dapat 
menjelaskan 
Jenis-jenis 
Paradigma 
dalam 
Sosiologi 

    Definisi 
makhluk sosial, 
Fakta social 
danPerilakuSosia
l 

    Jenis-jenis 
Paradigma dalam 
Sosiologi  

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

4 Mahasiswa 
diharapkan 
memahami 
konsep 
mengenai 
masyarakat 
dan kelompok 
sosal secara 
umum 

Masyaraka
t, 
Kelompok 
Sosial  

    Mengetahui 
Bentuk-
bentuk 
masyarakat 

    Mengetahui 
Jenis 
kelompok 
social 

    Mengetahui  
pembeda ant
arkelompok 
sosial 

    Bentuk-bentuk 
masyarakat 

    Jenis kelompok 
sosial  dan 
pembedaan 
atarkelompok  
sosial 

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas/non 
tes  

 
 
 
12% 

5 Mahasiswa 
diharapkan 
dapat 
memahami 
konsep 
masyarakat 
dan 
kebudayaan 

Unsur 
masyaraka
t dan 
Kebudayaa
n  

    Dapat 
menjelaskan 
unsur 
pembentuk 
masyarakat 

    Dapat 
menjelskan 
unsur terben
tuknya 
kebudayaan 

    Unsur 
pembentuk 
masyarakat 

   Tugas tentang 
unsur 
 terbentuknya 
kebudayaan 

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas/non 
tes 

 
8% 

6 Mahasiswa 
diharapkan 
dapat 
memahami 
konsep 
masyarakat 
dan 
kebudayaan 

Fungsi 
kebudayaa
n 
dalammas
yarakat 

                                                                                                                                Tu
gas Individu 

10% 

7 Mahaiswa 
diharapkan 
dapat 
memahami 
konsep 
mengenai 
norma dan 
lembaga sosial  

Norma dan 
Lembaga 
Sosial  

Dapat 
menjelaskan 
fungsi, 
tujuan, 
bentuk, 
pranatasosia
l 

Fungsi, tujuan, 
bentuk pranata 
sosial 

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas  1% 

8 Ujian Mid 
semester 

      

9 Mahasiswa 
diharapkan 
dapat 
memahami 
serta 
mengetahui 
bagaimana 

Interaksi 
sosial  

 Dapat 
menjelas kan 
pengertian 
interaksi 
sosial 

 dan proses 
terbentukny

    Pengertian 
interaksi sosial 

  Proses 
terbentuknya 
interaksi sosial. 

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas 
kelompok 

9% 
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proses 
interaksi 
sosial.  

a  interaksi 
sosial. 

10 Mahasiswa 
diharapkan 
mampu 
mengetahui 
dan 
memahami 
bagaimana 
proses 
terbentuknya 
stratifikasi 
sosial. 

Stratifikasi 
sosial  

    Menjelaska
n pengertian, 
bentuk, 
sebab serta 
akibat dari 
stratifikasi 
sosial. 

     

    Pengertian, 
bentuk, 
stratifikasi social 
dalam 
masyarakat. 

  

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas 
individu 

5% 

11 Mahasiswa 
diharapkan 
mampu 
mengetahui 
proses 
mobilitas 
sosial di dalam 
masyarakat 

Mobilitas 
Sosial  

   Menjelask
an 
Pengertian, 
bentuk, 
sebab, gejala, 
dan akibat 
dari 
mobilitas 
sosial. 

   Pengertian, 
bentuk, sebab 
dan akibat dari 
mobilitas sosial. 

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas 
individu 

4% 

12 Mahasiswa 
diharapkan 
dapat 
memahami 
konsep dalam 
perubahan 
sosial.   

Konsep 
tentang   
perubahan 
sosial  

    Menjelaska
n definisi 
dan bentuk  
dan faktor 
penyabab 
perubahan 
sosial 

   

    Definisi dan 
bentuk 
perubahan social 

    Factor yang 
menyebabkan 
perubahan sosial 

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas 
Individu 

5% 

13 Mahasiswa 
diharapkan 
dapat 
memahami 
konsep dan 
teori tentang 
perubahan 
sosial  

Teori 
Perubahan 
Sosial 

   Memahami 
teori-teori 
yang 
berkaitan 
dengan 
perubahan 
sosial  

   Teori-teori 
perubahan sosial  

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas 
individu 

4% 

14 Mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
terori 
perubahan 
sosial  

Teori-teori 
perubahan 
sosial 

Memahami 
teori-teori 
yang 
berkaitan 
dengan 
perubahan 
sosial  

Teori-teori 
perubahan sosial  

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Tugas 
Kelompok 

4% 

15 Pada  
perkuliahan ini 
mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
teori 
fenomenologi. 

Teori 
fenomenol
ogi 

   Mengetahui 
pengertian 
dan asumsi 
dari 
fenomenolog
i 

 

   Pengertian dan 
asumsi dari 
fenomenologi 

  

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab 

Review teori 
tentang 
perubahan 
sosial 

10% 

16            Ujian Akhir Semester 
 

REFERENSI 
 1. Selo Sumardjan, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. 
(1)Burhan Bungin – Sosiologi Komunikasi – Kencana Prenada Media Group - 2006 
(2)Piotr Sztompka – Sosiologi Perubahan Sosial – Kencana Prenada Media Group - 2007 
(3)Nuriyati Samatan – Sosiologi – Universitas Gunadarma - 2015 
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RENCANA PEMEBLAJRAN SEMESTER (RPS) 
JURUSAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
UNIVERSIAS HALU OLEO  

Nama Mata Kuliah  Kode  Rumpun Mata 
Kuliah  

Bobot 
(SKS) 

Sem
ester 

Tgl Penyusuanan  

Etnografi Sulawesi 
Tenggara  

 Mata Kuliah Wajib  3 7 05 Agustus 2018 

Otorisasi  Dosen Pengembang  RPS 
4. Dr. Dra. Wa Ode Siti 

Hafsah, M.Si 
5. Rahmat Sewa Suraya, 

S.Sos, M.Si 

Kordinator 

Rumpun MK 

 

......................... 

Ketua Jurusan  

 

 

Dr. La Ode Topo Jers, M.Si  

      
Capaian 
Pembelajran (CP)  
Catatan : 
S : Sikap 
P : Pengetahuan 
KU : Keterampilan 
Umum 
KK : Keteramnilan 
khusus 

CP. Program Studi  
S Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri. 
P Mahasiswa mampu memformulasikan masalah di masyarakat 

berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang kebudayaan dan 
kepribadian 

KU1 Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan dan  
menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU2 Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan 

terukur 
KU3 Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menganalisis dan  

mendeskripsikan temuan data untuk menjamin validitas dan mencegah 
plagiasi 

KK Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan 
metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan 
bidang kajian Antropologi 

 CP. Mata Kuliah  
 S Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri. 
P Mahasiswa mampu menemukan dan mengungkapkan permasalahan 

keilmuan di masyarakat Sulawesi Tenggara. 
KU1 Mahasiswa mampu memahami substansi dari mata kuliah Etnografi 

Sulawesi Tenggara 
KU2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan dan memahami 

konsep-konsep dasar Etnografi Sulawesi Tenggara 
KU3 Mahasiswa mampu menjabarkan dan menjelaskan struktur kepribadian 

dan Etnografi Sulawesi Tenggara  
KU4 Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks pengembangan  atau implementasi kajian 
Etnografi Sulawesi Tenggara dengan tetap memperhatikan dan 
menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan bidang keahliannya. 

KK Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan 
metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan 
bidang kajian Etnografi Sulawesi Tenggara  

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah  

Mata Kuliah Etnografi Minangkabau merupakan mata kuliah wajib Jurusan 
Antropologi, FIB, Universitas Halu Oleo. 
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Jumlah SKS mata kuliah Etnografi Sulawesi Tenggara  adalah 3 SKS yang 
ditawarkan pada semester genap terutama mahasiswa tahun pertama atau 
semester II. Etnografi  Sulawesi Tenggara termasuk ke dalam Mata Kuliah 
Kelimuan dan Keterampilan (MKK). MKK dimaksudkan agar mahasiswa 
memahami dan menguasai konsep-konsep kebudayaan dan karakteristiknya, 
struktur sosial serta penerapannya dalam pengebangan dan pemberdayaan 
masyakarat. Sehingga diharapkam mahasiswa dapat menganalisis dan 
menguasai suatu bentuk karya etnografi.  

MATERI 
PEMBELAJARAN / 
POKOK BAHASAN 

1. Pengantar : Kontrak Kuliah, 
2. Etnografi Sulawesi Tenggara  :  1) Sejarah Asal Mula Suku Bangsa, 2) Sistem 
Pengetahuan, 3) Sistem Mata Pencaharian, 4) Sistem Teknologi, 5) Sistem 
Organisasi Sosial dan Sistem Kekerabatan, 6) Sistem Kepercayaan/Religi, 7) 
Sistem Bahasa, 8) Kesenian  
3. Bahasan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau 

PUSTAKA Utama  
 1. Malik, Luthfi Muh. 1997. Islam dalam Budaya Muna. Suatu Ikhtiar Menatap 

Masa Depan.  Ujung Pandang : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. 
2. Tamrin, Siddo. 1994. “Karia Upacara Tradisi Adat Masyarakat Budaya 

Wuna”. Sulawesi Tenggara : Raha (Kabupaten Muna) 

3. Coufreur J. 2001. Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna. Kupang : Artha 
Wacana Press.  

4. Tarima, Abdul Rauf. 1997. Kebudayaan Tolaki. Jakarta : Balai Pustaka.  
 Pendukung  
 5. Denzin, Norma K and Yvonna S. Lincoln (edt), 1994, Handbook of Qualitative 

Research. California, Sage Publications, Inc. 
6. Geertz, Hildred. 1061. The Javanese Family: A Study of Kinship and 

Socialization. New York: The Free Press of Glencoe. 
7. Koentjraningrat, 1985. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, 

Gramedia. 
8. Koentjaraningrat, 1986. Aspek Manusia dalam penelitian Masyarakat, 

Jakarta, penerbit Gramedia. 
9. Koentjaraningrat, 1987, Sejarah Teori Antropologi, UI-Press, Jakarta. 
10. Koentjaraningrat, 1992, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat, 

Jakarta. (halaman 80 s/d 217 ) 
11. Spradley, James P, 1997. Metode Etnografi, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. 
12. 18. Vredenbregt. 1984. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: 

Gramedia 
Media 
Pembelajaran  

9. Perangkat Lunak  
10. Perangkat Keras  
11. Power Point  
12. LCD dan Proyektor  

Team Teaching  4. Dr. Dra. Wa Ode Siti Hafsah, M.Si  
5. Rahmat Sewa Suraya, S.Sos, M.Si 

Assesment  :   
Mata Kuliah 
Prasyarat  
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Pelaksanaan Perkuliahan (3 SKS) 

 
MIN
GGU  

KEMAMPUAN AKHIR 
YANG DIHARAPKAN 

BAHAN KAJIAN 
(MATERI 
AJAR) DAN REFERENSI 

METODE 
PEMBELAJARAN & 
ALOKASI WAKTU 

PENGALAMAN 
BELAJAR 
MAHASISWA 

KRETERIA 
(INDIKATOR) 
PENILAIAN  

BOBOT 
NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mahasiswa mampu 
memahami 
Pengantar 
Perkuliahan 

• Tujuan 
Perkuliahan 

• Materi 
Perkuliahan 

• Aturan 
Perkuliahan 

• Jadwal tatap muka 
dan tugas 

• Sistem Penilaian 

o Kuliah dan 
Diskusi 

Mahasiswa 
mendapatkan 
informasi dari 
dosen 
pengampu mata 
kuliah 

• Indikator : 
(1) ketepatan 
dan 
komitmen 
dalam 
menjalankan 
kontrak 
perkuliahan 

2 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
Etnografi 
Sulawesi Tenggara  

• Etnografi klasik 
dan modern 

• Kerangka 
Etnografi 

• Masyarakat dan 
Kebudayaan 
Minangkabau 

• Referensi : 4, 5, 6, 
11, 16 

• Kuliah, Diskusi, 
CL 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai sumber 
tentang etnografi 
Sulawesi 
Tenggara 

• Indikator : 
(1) ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep 
dalam 
etnografi 
Sulawesi 
Tenggara 

• Penilaian : 
keaktifan 
mahasiswa 

4 

3-7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
Masyarakat dan 
Kebudayaan 
Sulawesi Tenggara  

Kerangka Etnografi 
Suku-Suku di 
Sulawesi Tenggara : 

1. Suku 
Tolaki  

2. Suku Muna 
3. Suku Bugis  

• Kuliah, Diskusi, 
CL 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai sumber 
tentang etnografi 
Suku Tolak,  Suku 
Muna, Suku Bugis 

• Indikator : 
(1) ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep 
dalam 
etnografi 
Sulawesi 
Tenggara 

• Penilaian : 
keaktifan 
mahasiswa 

4 

8  Ujian Tengah Semester  35 

9-
17 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
Masyarakat dan 
Kebudayaan 
Sulawesi Tenggara  

Kerangka Etnografi 
Suku-Suku di 
Sulawesi Tenggara : 
1. Suku 

Buton/Wolio 
2. Moronene 
3. Wanci, 

Kaledupa, 
Tomia, 
Binongko 

• Kuliah, Diskusi, 
CL 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai sumber 
tentang etnografi 
Suku 
Buton/Wolio,Moro
nene, Wanci, 
Kaledupa, Tomia, 
Binongko 

• Indikator : 
(1) ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep 
dalam 
etnografi 
Sulawesi 
Tenggara 

• Penilaian : 
keaktifan 
mahasiswa 

4 

16 Ujian Akhir Semester 40 
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RANCANGAN TUGAS MAHASISWA 

 

 

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS ANDALAS 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH  Etnografi Sulawesi Tenggara  
DOSEN PENGAMPU Dr. Dra. Wa Ode Siti Hafsah, M.Si dan Rahmat Sewa Suraya, S.Sos, 

M.Si 
BENTUK TUGAS Membuat makalah, Powerpoint dan Presentasi 
JUDUL TUGAS Tugas  :   Membuat Makalah tentang Kerangka Etnografi Suku-Suku 

Bangsa Di Sulawesi Tenggara :  
- Etnografi Suku Tolaki 
- Etnografi Suku Muna 
- Etnografi Suku Bugis 
- Etnografi Suku Makassar 
- Etnografi Suku Wolio/ Buton 
- Etnografi Suku Moronene 
- Etnografi Suku Wanci, Kaledupa, Tomia dan Binongko  

 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH : Mahasiswa mampu mengidentifikasi, 
menjelaskan, merancang penelitian, dan menemukan fenomena perubahan di tengah masyarakat 
Sulawesi Tenggara 
DESKRIPSI TUGAS : Review dan presentasi analisis bentuk, aplikasi dan pola hubungan  Etnografi 
Sulawesi Tenggara dengan sistem kebudayaan dan kekerabatanya 
METODE PENGERJAAN TUGAS : 
Tugas Review 

• Tugas diketik di kertas A4 dengan tema yang berbeda-beda 
• Panjang tulisan antara 2 sampai 5 halaman, 
• Beri judul setiap tugas yang dibuat, 
• Cantumkan sumber yang dijadikan acuan dalam menganalisis tugas review (buku, jurnal, 

e-book, internal), 
 
Tugas Presentasi 

• Tugas membuat power point untuk dipresentasikan 
• Jumlah slide 10-20 slide 
• Cantumkan sumber yang dijadikan acuan dalam menganalisis tugas review (buku, jurnal, 

e-book, internal), 
• Cover mencantumkan judul, identitas kelompok seperti nama, BP , tanggal presentasi 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN : (1) Bentuk Tugas:  Membuat makalah dan (2) Luaran : 
kumpulan makalah, powerpoint, dan hasil analisis. 
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RENCANA PEMEBLAJRAN SEMESTER (RPS) 
JURUSAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
UNIVERSIAS HALU OLEO  

Nama Mata Kuliah  Kode  Rumpun Mata 
Kuliah  

Bobot 
(SKS) 

Sem
ester 

Tgl Penyusuanan  

Antropologi Politik    Mata Kuliah Wajib  3 7 05 Agustus 2018 
Otorisasi  Dosen Pengembang  RPS 

6. Rahmat Sewa Suraya, 
S.Sos, M.Si 

Kordinator 

Rumpun MK 

 

......................... 

Ketua Jurusan  

 

 

Dr. La Ode Topo Jers, M.Si  

      
Capaian 
Pembelajran (CP)  
Catatan : 
S : Sikap 
P : Pengetahuan 
KU : Keterampilan 
Umum 
KK : Keteramnilan 
khusus 

CP. Program Studi  
S Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri.  
P Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan di masyarakat 

berdasarkan konsep yang terkait 
dengan bidang kajian Antropologi (kebudayaan) 

KU1 Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks pengembangan 
atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap 
memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai 
kemanusiaan sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU2 Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur 
KU3 Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menganalisis dan 

mendeskripsikan temuan data untuk menjamin 
validitas dan mencegah plagiasi.  

KK Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan 
metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan 
bidang kajian Antropologi 

 CP. Mata Kuliah  
 S Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri.  
P Mahasiswa mampu memformulasikan masalah di masyarakat 

berdasarkan konsep yang terkait dengan 
bidang kebudayaan dan politik 

KU1 Mahasiswa mampu memahami substansi dari mata kuliah Antropologi 
Politik ini 

KU2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan dan memahami 
berbagai kasus politik dalam setiap 
budaya masyarakat 

KU3 Mahasiswa mampu menjabarkan bentuk-bentuk aplikasi politik dalam 
konteks budaya masyarakat 
yang ditemuinya 

KK Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan 
metodologi yang benar 
khususnya terkait dengan pengembangan bidang kajian Antropologi 
Politik 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah  

Mata kuliah ini diarahkan untuk memahami pengertian politik dalam konteks 
kebudayaan. Secara lebih 
khusus, perkuliahan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman bagaimana 
politik dipahami oleh 
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masyarakat, serta bagaimana politik teraplikasi dalam masyarakat, baik dalam 
konteks tradisional maupun 
dalam konteks kontemporer. Untuk itu, materi tidak saja diorientasikan secara 
teoritis namun juga diarahkan 
untuk membahas kasus-kasus bagaimana politik dipahami dan teraplikasi dalam 
masyarakat 

MATERI 
PEMBELAJARAN / 
POKOK BAHASAN 

1. Pengantar : kontrak kuliah, apa itu antropologi politik, budaya politik dan 
politik kebudayaan 

2. Teori dalam Kajian Antropologi Politik : Politik sebagai Struktur, Politik 
sebagai Identitas, Politik sebagai Media Negosiasi dan Pertukaran, Politik 
sebagai Wacana dan Dualitas 

3. Bahasan Kasus Kajian Antropologi Politik : Negara, Masyarakat dan Partai 
Politik, Demokrasi dan Politik Lokal, Hegemoni dan Resistensi, Politik 
Bahasa, Politik Ekologi, Politik Agama 

4. Penutup : Politik sebagai Kebiasaan dalam Kehidupan  
PUSTAKA Utama  

 1. Balandier, George. 1986. Antropologi Politik. Jakarta: Rajawali Press. 
2. Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 
3. Claessen, H.J.M. 1987. Antropologi Politik. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
4. Cohen, A. 1979. “Political Symbolism” in Annual Review of Anthropology. 

Volume 8 : 87-114 
5. Geertz, Clifford. 1992. Politik Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. 

 Pendukung  
 6. Abdullah, Irwan. 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
7. Abdullah, Taufik. 1981. “Modernization in the Minangkabau World : West 

Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century” dalam Claire Holt 
(eds). Cultural and Politics in Indonesia. Ithaca and London : Cornell 
University Press, hal. 179-245 

8. Davidson, Jamie S Davidson (2010). Adat dalam Politik Indonesia. Jakarta : 
YOI 

9. Gibbons, Michael T (ed) (2002). Tafsir Politik. Telaah Hermeneutis Wacana 
Sosial-Politik Kontemporer. Yogyakarta : Qalam 

10. Graham Baugh. 1990. “The Politics of Social Ecology” dalam Renewing the 
Earth, The Promise of Social Ecology. (ed: J.Clark). NY: Housing Works UBC 

11. Haller, Dieter. 2005. Corruption: Anthropological Perspectives. London: Pluto 
Press. 

12. Hefner, Robert W (ed) (2007). Politik Multikulturalisme : Menggugat Realitas 
Kebangsaan. Yogyakarta: Kanisius 

13. Najib, Mohammad (eds). 1996. Demokrasi dalam Perspektif Budaya 
Nusantara. Yogyakarta: LKPSM. 

14. Navis, A.A. 1993. Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik. 
Padang: Genta Singgalang Press. 

15. Simon, Roger. 2004. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Insist. 
16. Sobari, Muhammad. 1996. Kebudayaan Rakyat, Dimensi Politik dan Agama. 

Yogyakarta: Bentang Budaya. 
16. Spradley, James. 1980. Conformity and Conflict. Reading in Cultural 

Anthropology. Boston: Little, Brown and Company. 
12. Vincent, Joan (ed). 2002. The Anthropology of Politics. A Reader in 

Ethnography Theory and Critique. Malden USA: Blackwell Publishing. 
Media 
Pembelajaran  

13. Perangkat Lunak  
14. Perangkat Keras  
15. Power Point  
16. LCD dan Proyektor  
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Team Teaching  6. Rahmat Sewa Suraya, S.Sos, M.Si 
Assesment  :   
Mata Kuliah 
Prasyarat  
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Pelaksanaan Perkuliahan (3 SKS) 

 
MIN
GGU  

KEMAMPUAN AKHIR 
YANG DIHARAPKAN 

BAHAN KAJIAN 
(MATERI 
AJAR) DAN REFERENSI 

METODE 
PEMBELAJARAN & 
ALOKASI WAKTU 

PENGALAMAN 
BELAJAR 
MAHASISWA 

KRETERIA 
(INDIKATOR) 
PENILAIAN  

BOBOT 
NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
persamaan dan 
perbedaan kajian 
Antropologi dan Ilmu 
Politik tentang realitas 
politik di masyarakat 

1. Apa itu politik 
menurut ahli 
Antropologi dan 
ahli Ilmu Politik 

2. Apa yang menjadi 
kajian dasar  

3. Antropologi Politik 
4. Apa yang menjadi 

kajian dasar Ilm 
Politik 

Referensi : 1,2,3 

• Kuliah dan 
Diskusi 

• Tugas : 
menyusun 
ringkasan 
tentang konsep 
politik menurut 
ahli Antropologi 
dan ahli Ilmu 
Politik 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai 
sumber tentang 
konsep politik 

• Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
konsep, 
ahlinya dan 
sumber 
referensi 

• Penilaian : 
presentasi 

 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
bagaimana proses 
aktivitas politik 
menjadi sebuah 
budaya, dan 
bagaimana pengaruh 
budaya dalam aktivitas 
politik 

bagaimana politik 
berproses menjadi 
budaya, dan 
bagaimana 
budaya akhirnya  
dipolitikkan 
Referensi : 3,4,5 

• Kuliah dan 
Diskusi 

• Tugas : 
review 
pemikiran 
tentang 
budaya politik 
dan politik 
kebudayaan 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai sumber 
tentang 
kebudayaan 
dan politik 

• Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjelaskan  
konsep 
budaya 
politik dan 
politik 
kebudayaan 
dan sumber 
referensi 

• Penilaian : 
kuiz 5 menit 

 

4-7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan beberapa 
teori yang sering 
digunakan para ahli 
Antropologi dalam 
kajian Antropologi 
politik 

• Teori Struktural 
• Teori 

Fenomenologis 
• Teori Pertukaran 
• Teori 

Postmodernisme 
• Teori 

Poststruktural 
Referensi : 

7,8,9,11,12 

• Kuliah dan  
Diskusi 

• Tugas : review 
pemikiran teori 
dalam kajian 
Antropologi 
Politik 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai 
sumber tentang 
teori yang 
digunakan 
dalam 
Antropologi 
Politik 

• Indikator : 
ketepatan 
dalam 
menjabarkan
teori 
Antropologi 
Politik, 
ahlinya dan 
sumber 
referensi 

• Penilaian : 
presentasi 

 

8  Ujian Tengah Semester  

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan pola 
hubungan antara 
negara, kebudayaan 
dan aktivitas politik 
dalam masyarakat 

Bagaimana aplikasi 
aktivitas politik dan 
boirokrasi (negara) 
dalam komunitas 
homogen dan 
multikultural 
Referensi : 7,8,11 

• Kuliah dan 
Diskusi 

• Tugas : review 
aplikasi politik 
dalam konteks 
budaya sebuah 
komunitas 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai 
sumber tentang 
kasus aktivitas 
politik dalam 
konteks budaya 
sebuah 
komunitas 

• Indikator : 
kemampuan 
menjabarkan 
hubungan 
negara dan 
budaya 

• Penilaian : 
presentasi 

 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan pola-pola 
demokrasi menurut 
komunitas lokal 

Bagaimana 
demokrasi 
dimaknai secara 
berbeda sesuai 
dengan budaya lokal 

 Bagaimana 
simbolsimbol 
magis seperti 
uang dipolitisir dan 
terlepas dari nilai-
nilai 
moral yang 
mengikutinya 
Referensi : 

• Kuliah dan 
Diskusi 

•  Tugas : review 
pola demokrasi 
komunitas lokal 

Mahasiswa 
Mencari informasi 
dari 
berbagai 
sumber tentang 
pola demokrasi 
menurut 
komunitas lokal 

• Indikator : 
Kemampuan 
menjabarkan 
pola 
demokrasi 
lokal di 
indonesia 

• Penilaian : 
presentasi 
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6,11,12,13 
11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan bentuk 
hegemoni dan 
resistensi dalam 
komunitas lokal 

Bagaimana etnisitas 
dijadikan alat 
perjuangan untuk 
melawan hegemony 
dan 
kesewang-wenangan 
Referensi : 12,13,15 

• Kuliah dan 
Diskusi 

• Tugas : review 
pola hegemoni 
dan resistensi 
pada komunitaS 
lokal 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai 
sumber tentang 
bentuk 
hegemoni dan 
resistensi yang 
terjadi pada 
komunitas lokal 

• Indikator : 
kemampuan 
menjabarka
n pola 
hegemoni 
dan 
resistensi 
pada 
komunitas 
lokal 

• Penilaian : 
presentasi 

 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan bentuk 
politik bahasa dalam 
aktivitas politik di 
tengah komunitas 

Bagaimana bahasa 
direproduksi dan 
dijadikan sebagai alat 
menguasai, 
mengendalikan dan 
memarginalkan 
kelompok tertentu 
Referensi : 11,12 

• Kuliah dan 
Diskusi 

• Tugas : review 
politik bahasa 
dalam 
komunitas 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai 
sumber tentang 
bentuk politik 
bahasa yang 
terjadi pada 
komunitas lokal 

• Indikator : 
kemampuan 
menjabarka
n politik 
bahasa pada 
komunitas 
lokal 

• Penilaian : 
presentasi 

 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan bentuk 
politik ekologiyang 
berkembang di tengah 
komunitas 

Bagaimana 
lingkungan 
“dilabel” demi 
kepentingan politik 
sekelompok orang 
Referensi : 10,12 

• Kuliah dan 
Diskusi  

• Tugas : review 
politik ekologi 
dalam 
komunitas 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai 
sumber tentang 
bentuk politik 
ekologi yang 
terjadi pada 
komunitas lokal 

• Indikator : 
kemampuan 
menjabarkan 
politik 
ekologi pada 
komunitas 
lokal 

• Penilaian : 
presentasi 

3 

14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan bentuk 
politik agama yang 
berkembang di tengah 
komunitas 

Bagaimana nilai-nilai 
keagamaan 
dipolitisasi 
untuk kepentingan 
politik 
inidvidu dan 
kelompok 
Referensi : 12,16 

• Kuliah dan 
Diskusi 

• Tugas : review 
politik agama 
dalam 
komunitas 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai 
sumber tentang 
bentuk politik 
agama yang 
terjadi pada 
komunitas lokal 

• Indikator : 
kemampuan 
menjabarka 
politik agama 
pada 
komunitas 
lokal 

• Penilaian : 
presentasi 

3 

15 Mahasiswa mampu 
menjelaskan manfaat 
dan aplikasi hasil 
pemahaman dalam 
kajian antropologi 
politik 

Bagaimana aplikasi 
budaya politik dan 
kebudayaan politik di 
kehidupan sebuah 
komunitas 
Referensi : 12,14 

• Kuliah dan 
Diskusi 

• Tugas : review 
aplikasi hasil 
kajian 
antropologi 
politik 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai 
sumber tentang 
aplikasi pola 
hubungan 
antara politik 
dan 
kebudayaan 

• Indikator  
kemampuan 
menjabarka
n aplikasi 
hasil 
pemahaman
kajian 
antropolog 
politik 

• Penilaian : 
tugas akhir 

3 

16 Ujian Akhir Semester  
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RANCANGAN TUGAS MAHASISWA  
 

 

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS ANDALAS 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH  ANTROPOLOGI POLITIK  
DOSEN PENGAMPU Rahmat Sewa Suraya, S.Sos, M.Si 
BENTUK TUGAS Review buku/artikel, membuat makalah, Powerpoint dan Presentasi 
JUDUL TUGAS • Tugas 1 : Mengidentifikasi dan menyusun konsep politik dalam kajian Antropologi 

dan dalam kajian Ilmu Politik 
• Tugas 2 : Review pemikiran tentang budaya politik dan politik kebudayaan 
• Tugas 3 : Review pemikiran teori dalam kajian Antropologi Politik 
• Tugas 4 : Review aplikasi politik dalam konteks budaya sebuah komunitas 
• Tugas 5 : Review pola demokrasi komunitas lokal 
• Tugas 6 : Review pola hegemoni dan resistensi pada komunitas lokal 
• Tugas 7 : Review politik bahasa dalam komunitas 
• Tugas 8 : Review politik ekologi dalam komunitas 
• Tugas 9 : Review politik agama dalam komunitas. 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH : Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi, menjelaskan, merancang penelitian, dan menemukan solusi 
persoalan politik dan budaya di tengah masyarakat 
DESKRIPSI TUGAS : Review dan analisis bentuk aplikasi dan pola hubungan antara 
politik dan kebudayaan pada kasus-kasus yang dimaksudkan. 
METODE PENGERJAAN TUGAS : (1) Tugas dibuat di kertas polio bergaris dengan menggunakan tulisan tangan, (2) Panjang 
tulisan antara 2 sampai 5 halaman, (3) Beri judul setiap tugas yang dibuat, (4) Cantumkan sumber yang dijadikan  acuan 
dalam menganalisis tugas review (buku, jurnal, e-book, internal), (5) Buat powerpoint dari tugas untuk dipresentasikan, 
maksimal 10 slide, (6) Jangan lupa cantumkan nama, no.BP dari tugas review yang dibuat. 
BENTUK DAN FORMAT LUARAN : (1) Bentuk Tugas : mereview pemikiran dan melakukan analisis kasu. (2) Luaran : 
kumpulan pemikiran hasil review, powerpoint, dan hasil analisis. 
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN : (1) tugas review 20 %, (2) tugas presentasi 5 %, dan (3) kuiz 5 menit 5 
%. 
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10 Pengelolaan Pemebelajaran 

Pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan 

dan sumberdaya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum 

itu sendiri hal yang sangat menetutukan kebehasilan kegiatan belajar mengajar secara 

maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan yang meliputi: 

1. kegiatan perencaan; 

2. kegiatan pelaksanaan dan; 

3. kegiatan penilaian. 

Sesuai dengan kegiatan pengelolaan kurikulum tersebut, penyajiaanya akan diurutkan 

mulai dari perencaan 
(Jelaskan pengelolaan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran mengacu pada standar 
pengelolaan yg terdapat pada pasal 38-39 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016, dan 
sesuaikan dengan kekhasan masing-masing program studi dan perguruan tinggi.) 
  



162 

 

11 Penutup 

Demikian dokumen kurikulum perguruan tinggi program studi Antropologi 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo ini disusun, semoga dengan adanya 

dokumen kurikulum ini lebih memudahkan penyelenggarakan akademik serta dapat 

meningkatkan akreditasi pada program studi Antropologi dan Akreditasi Fakultas Ilmu 

Budaya serta Akreditasi Universitas Halu Oleo. Dokumen kurikulum ini dapat menjadi 

acuan pada penyusununan dokumen kurikulum ditahun-tahun yang akan datang untuk 

ke arah penyempurnaan kurikulum, sehingga dapat melahirkan kurikulum yang selalu 

berkembang sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Sehingga dengan penerapan 

kurikulum tersebut dapat melahirkan lulusan-lulusan yang dapat terserap oleh lapangan 

kerja.    

 


