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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH, JURUSAN PENDIDIKAN IPS 
FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 

 

MATA KULIAH KODE RUMPUN MK BOBOT/SKS SEMESTER DIREVISI 

 

Antropologi Indonesia 

 

MKK II 3530 MKK Prodi 3 V (Lima) 29 Agustus 2016 

Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka. Prodi 

 Kian Amboro, M.Pd. - Kuswono, M.Pd. 

Capaian Pembelajaran (CP) 

Program Studi 
Menguasai konsep dasar Ilmu-Ilmu Sosial sebagai ilmu bantu Sejarah untuk menganalisis 
dan menulis Sejarah. 

Mata Kuliah 

a. Pengetahuan 

 Memahami azas dan ruang lingkup kajian Antropologi Indonesia; 

 Menganalisis secara kritis Kedudukan Makhluk Manusia diantara makhluk lain, 
Kepribadian Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan serta Dinamikanya, Aneka Warna 
Masyarakat dan Kebudayaan, serta Etnografi; 

 Menelaah Ayat-Ayat Al-Qur’an yang terkait dengan kajian Antropologi dan 
mengidentifikasikan nilai-nilai ke-Islaman universal; 

b. Ketrampilan 

 Menerapkan berbagai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
Antropologi dalam sebuah kajian Antropologi sederhana; 

 Menunjukkan keunikan yang terdapat dalam setiap diri manusia, serta aneka warna 
masyarakat dan kebudayaan. 

c. Sikap 

 Menerima adanya berbagai macam perbedaan dalam setiap diri manusia dan 
kehidupan kolektif manusia; 

 Menghargai setiap perbedaan yang terdapat dalam diri manusia dan kehidupan 
kolektif manusia; 

 Memecahkan permasalahan sosial-budaya yang muncul dalam kehidupan kolektif 
manusia melalui diskusi. 



 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH, JURUSAN PENDIDIKAN IPS 
FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 

 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

Mata kuliah ini berisi dasar dan pokok-pokok pikiran Antropologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan 
berkontribusi terhadap berbagai ilmu lain, termasuk Sejarah, sebagai kajian yang komprehensif tentang 
kehidupan manusia. Selain itu mata kuliah ini juga mengkaji secara mendasar mengenai fenomena kebudayaan 
(secara khusus di Indonesia) sebagai suatu sistem, dan kecenderungannya untuk senantiasa berubah sesuai 
dengan akumulasi kebutuhan manusia. Kebudayaan Indonesia sebagai bentuk komprehensif yang melibatkan 
hubungan dari berbagai wujud nilai, aktivitas, dan material dengan unsur kebudayaan universal, dimana hampir 
seluruh aktivitas dan produktivitas manusia tersebut berorientasi pada suatu sistem nilai budaya yang 
bersumber dari nilai-nilai keagamaan, filsafat, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan seni. 

Bahan Kajian Mata Kuliah 

 Teori Evolusi Biologis Makhluk Hidup; 

 Teori Kebudayaan dan Dinamika Masyarakat; 

 Teori Kepribadian; 

 Teori Multikultural; 

 Etnografi dan Metode Etnografi. 

Pustaka Acuan 

Utama:           

 Koentjaraningrat. 2011. Pengantar Antropologi I. Jakarta : Rineka Cipta 

 Koentjaraningrat. 2005. Pengantar Antropologi II. Jakarta : Rineka Cipta 

 Koentjaraningrat. 1995. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta : UI Press 

 Sedyawati, Edi. 2014. Kebudayaan di Nusantara. Jakarta : Komunitas Bambu 

 Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia. Jurnal Antropologi Indonesia. ISSN. 1693-167X (Open 
Acces in : http://journal.ui.ac.id/) 

 Lab. Pengembangan Masyarakat (LPM-ANTROP) Jurusan Antropologi FISIP USU. Etnovisi; Jurnal Antropologi 
Sosial Budaya. ISSN: 0216-843x (Open Acces in : http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/) 

 Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP UNAND. Jurnal Antropologi Isu-isu Sosial dan Budaya. 
p-ISSN: 1410-8356 e-ISSN:2355-5963 (Open Acces ini : http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/)  

http://journal.ui.ac.id/
http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/
http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/
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Pendukung:           

 Sedyawati, Edi. 2007. Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 

 Naim, Mochtar. 2010. Merantau; Pola Migrasi Suku Minangkabau. Jakarta : RajaGrafindo Persada 

 Spradley, James. 1979. Metode Etnografi. Terjemahan Mizbah Zulfa Elizabeth. 2007. Yogyakarta : Tiara Wacana. 

Media Pembelajaran  
Software: Hardware: 

File Power Point (Hand out) LCD Projector 

Team Teaching Kian Amboro, M.Pd. 

Mata Kuliah Syarat - 

 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

1 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami gambaran umum 
proses perkuliahan, tujuan, 
mekanisme dan evaluasi 
proses perkuliahan. 

 Menjelaskan gambaran 
umum proses 
perkuliahan, tujuan dan 
mekanisme perkuliahan; 

 Menyebutkan poin-poin 
yang disepakati perihal 
evaluasi perkuliahan 

Orientasi Umum Perkuliahan, 
Maksud dan Tujuan 
Perkuliahan, Mekanisme dan 
Evaluasi Pembelajaran. 

Strategi Pembelajaran 
Ekspositori; 

Gabungan Metode 
Pembelajaran 

Ceramah & Diskusi 

Mahasiswa mendengarkan dan 
menyimak dengan baik pemaparan 
dosen tentang gambaran umum 
proses perkuliahan, tujuan, 
mekanisme dan evaluasi perkuliahan 
kemudian mendiskusikannya 
bersama dosen, utk kemudian 
hasilnya disepakati bersama-sama. 

Umpan Balik 

100 menit 
TM 
60 Menit 
BM 
 



 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

2 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami sejarah 
perkembangan Antropologi 
dan memahami keterkaitan 
antara Antropologi dengan 
beberapa ilmu-ilmu sosial 
lainnya, termasuk Sejarah. 

 Menyebutkan periodesasi 
perkembangan Ilmu 
Antropologi; 

 Menjelaskan ciri-ciri dari 
setiap tahap 
perkembangan Ilmu 
Antropologi; 

 Menjelaskan keterkaitan 
antara Antropologi 
dengan Ilmu-ilmu Sosial 
termasuk Sejarah. 

Azas-azas dan Ruang Lingkup 
Kajian Ilmu Antropologi, 
dengan sub-materi: 

 Sejarah Perkembangan 
Antropologi; 

 Antropologi dan Ilmu Sosial 
lainnya, termasuk Sejarah. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.A. Al Baqarah : 154 

Strategi Pembelajaran 
Ekspositori; 

Gabungan Metode 
Pembelajaran 

Ceramah & Diskusi 

Mahasiswa mendengarkan dan 
menyimak dengan baik pemaparan 
dosen tentang gambaran umum 
proses perkuliahan, tujuan, 
mekanisme dan evaluasi perkuliahan 
kemudian mendiskusikannya 
bersama dosen, utk kemudian 
hasilnya disepakati bersama-sama. 

Umpan Balik 

100 menit 
TM 
60 Menit 
BM 
 

3 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami pembagian 
lingkup kajian Antropologi. 

 Menjelaskan kembali 
pembagian lingkup kajian 
Antropologi; 

 Membedakan ciri-ciri 
kajian Antropologi Murni 
dengan Antropologi 
Terapan; 

 Membedakan ciri-ciri 
kajian Antropologi Fisik 
dan Antropologi Budaya; 

 Memberikan contoh 
kajian Antropologi Murni 
dan Terapan, serta 
Antropologi Fisik dan 
Antropologi Budaya. 

Azas-azas dan Ruang Lingkup 
Kajian Ilmu Antropologi, 
dengan sub-materi: 

 Kajian Antropologi Murni & 
Terapan; 

 Pembagian Antropologi 
Fisik & Antropologi Budaya. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Ar Ra’d : 19 
Q.S. Al Imran : 190 

Strategi Pembelajaran 
Ekspositori; 

Gabungan Metode 
Pembelajaran 

Ceramah & Diskusi 

Mahasiswa mendengarkan dan 
menyimak dengan baik pemaparan 
dosen tentang gambaran umum 
proses perkuliahan, tujuan, 
mekanisme dan evaluasi perkuliahan 
kemudian mendiskusikannya 
bersama dosen, utk kemudian 
hasilnya disepakati bersama-sama. 

Umpan Balik 

100 menit 
TM 
60 Menit 
BM 
 



 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

4 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
menganalisis hipotesa asal 
mula makhluk manusia 
berdasarkan teori Evolusi 
Biologis Primata dan 
Manusia 

 Membedakan makhluk 
manusia dengan makhluk 
lain dari sisi biologis dan 
fisiologis; 

 Mengaitkan teori Evolusi 
Biologis (Evolusi Primata) 
dengan asal mula 
munculnya makhluk 
manusia; 

 Mengkritisi teori asal 
mula makhluk manusia 
menurut teori Evolusi 
Biologis dengan 
penjelasan dalam Al 
Qur’an tentang 
penciptaan manusia. 

Pendekatan Fisik Makhluk 
Manusia, dengan sub-materi: 

 Makhluk Manusia di antara 
Makhluk lainnya; 

 Evolusi Biologis Makhluk 
Hidup; 

 Evolusi Primata dan 
Manusia. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Hijr : 26, 28, 29, 33 
Q.S. Maryam : 67 
Q.S. Al Mukminun : 12-14 
Q.S. Al Hajj : 5 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 

5 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami tentang aneka 
ragam manusia dan 
membandingkan kehidupan 
organisme manusia dengan 
kehidupan organisme 
binatang 

 Menjelaskan mengenai 
konsep ras; 

 Menjelaskan metode 
dalam klasifikasi ras 
manusia; 

 Membedakan kehidupan 
kolektif organisme 
manusia dengan 
kehidupan kolektif 
organisme binatang. 

Pendekatan Fisik Makhluk 
Manusia, dengan sub-materi: 

 Aneka Ragam Manusia; 

 Organisme Manusia. 
 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Hajj : 5 
Q.S. Al Isra : 70 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

6 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami tentang 
kepribadian manusia, unsur-
unsurnya, serta aneka warna 
kepribadian manusia, dan 
menghargai perbedaan yang 
ada dalam setiap diri individu 

 Menjelaskan konsep 
kepribadian manusia; 

 Menjelaskan unsur-unsur 
pembentuk kepribadian 
manusia; 

 Menjelaskan 
keanekaragaman 
kepribadian individu; 

 Mengidentifikasikan 
perbedaan kepribadian 
dan kebudayaan Barat 
serta kepribadian dan 
kebudayaan Timur; 

 Mengidentifikasikan 
perbedaan kepribadian 
dan kebudayaan Barat 
serta kepribadian dan 
kebudayaan Timur di 
Indonesia; 

 Meyakini bahwa setiap 
perbedaan yang ada 

Unsur, Materi dan Warna 
Kepribadian Manusia, dengan 
sub-materi: 

 Definisi Kepribadian; 

 Unsur-Unsur Kepribadian; 

 Aneka Warna Kepribadian. 
 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Hujuraat : 13 
 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

dalam diri individu adalah 
fitrah/alamiah. 

7 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami kehidupan 
kolektif manusia, unsur 
pembentuk, dan berbagai 
wujudnya, serta mencari 
alternatif pemecahan 
masalah terkait pranata 
sosial. 

 Menjelaskan konsep 
masyarakat; 

 Menguraikan perbedaan 
kehidupan kolektif dalam 
alam binatang dengan 
kehidupan kolektif 
makhluk manusia; 

 Menjelaskan berbagai 
wujud kehidupan kolektif 
manusia; 

 Menjelaskan unsur-unsur 
masyarakat. 

 Menjelaskan konsep 
pranata sosial; 

 Membedakan antara 
konsep pranata dan 
lembaga; 

 Menjelaskan macam-
macam pranata sosial; 

Kehidupan Kolektif Masyarakat 
dan Berbagai Wujudnya, 
dengan sub-materi: 

 Kehidupan Kolektif Manusia 
dan Wujudnya; 

 Unsur-Unsur Masyarakat; 

 Pranata Sosial. 
 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Baqarah : 177 
Q.S. Al A’raf : 33 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 

8 Evaluasi Tengah Semester (UTS), Bobot Penilaian 30% 

9 
Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
menganalisis keterkaitan 

 Menjelaskan dan 
mendefinisikan kembali 
konsep kebudayaan; 

Manusia dan Kebudayaan, 
dengan sub-materi: 

 Wujud Kebudayaan; 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

antara Manusia dan 
Kebudayaan serta 
membuktikan bahwa 
manusia adalah makhluk 
yang mulia dan sempurna.  

 Mengaitkan konsep 
kebudayaan dengan 
konsep manusia sebagai 
makhluk mulia dan 
sempurna; 

 Menunjukkan perilaku 
manusia sebagai 
makhluk yang mulia dan 
sempurna; 

 Menjelaskan dan 
memberikan contoh ciri-
ciri kebudayaan; 

 Menguraikan unsur-unsur 
kebudayaan yang bersifat 
universal; 

 Menjelaskan proses 
integrasi kebudayaan; 

 Menelaah hubungan 
antara kebudayaan dan 
teori tindakan. 

 Ciri Kebudayaan; 

 Unsur-Unsur Kebudayaan; 

 Integrasi Kebudayaan; 

 Kebudayaan dan Kerangka 
Teori Tindakan. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. At Tiin : 4 
Q.S. Az Zumar : 21 

Cooperative Learning penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 
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Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
menganalisis konsepsi 
pergeseran masyarakat dan 
kebudayaan, serta proses 
evolusi sosial-budaya. 

 Menjelaskan konsep 
pergeseran masyarakat 
dan kebudayaan; 

 Menganalisis proses 
mikroskopik dan 
makroskopik dalam 

Dinamika Masyarakat dan  
Kebudayaan, dengan sub-
materi: 

 Konsep Pergeseran 
Masyarakat dan 
Kebudayaan; 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

evolusi sosial; 

 Menjelaskan proses yang 
terjadi dalam evolusi 
sosial budaya 

 Proses Evolusi Sosial. 
 

masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

2. Taat Azas 
Penulisan Ilmiah; 

3. Ketepatan Waktu 
Penyelesaian; 

4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

11 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami proses dinamika 
kebudayaan dan mengambil 
makna dari proses dinamika 
kebudayaan yang terjadi. 

 Menjelaskan konsep 
difusi kebudayaan, 
asimilasi dan akulturasi 
kebudayaan, serta 
inovasi kebudayaan; 

 Memberikan contoh 
proses difusi 
kebudayaan, akulturasi 
dan asimilasi 
kebudayaan, serta 
inovasi kebudayaan yang 
ada di lingkungan sekitar; 

 Mengambil makna dari 
terjadinya proses 
dinamika kebudayaan 
yang terjadi dalam 
kehidupan. 

Dinamika Masyarakat dan  
Kebudayaan, dengan sub-
materi: 

 Proses Difusi Kebudayaan; 

 Akulturasi dan Asimilasi; 

 Pembaharuan atau Inovasi 
Kebudayaan. 

 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Hujuraat : 13 
Q.S. Al Jaatsiyah : 13 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 
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Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
memahami aneka ragam 
kebudayaan dan 
masyarakat, kemudian 
menghargai adanya 
keragaman tersebut. 

 Membedakan konsep 
suku bangsa dan ras; 

 Menjelaskan konsep 
daerah kebudayaan 
(culture area); 

 Memberikan contoh 
daerah kebudayaan di 
dunia dan Indonesia; 

 Menjelaskan 
penggolongan suku-suku 
bangsa di Indonesia. 

Aneka Warna Masyarakat dan 
Kebudayaan, dengan sub-
materi: 

 Konsep Suku Bangsa dan 
Ras; 

 Daerah Kebudayaan; 

 Suku Bangsa di Indonesia. 
 
Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Al Hujuraat : 13 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 
6. Performansi 

Presentasi; 
7. Media Presentasi; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 

13 

Diakhir pertemuan 
mahasiswa dapat 
menganalisis tentang 
etnografi dan metode kajian 
dalam etnografi 

 Menjelaskan konsep 
etnografi; 

 Menguraikan berbagai 
macam kesatuan dalam 
etnografi; 

 Mengaitkan antara 
kerangka kebudayaan 
dengan kerangka 
etnografi; 

 Menjelaskan metode 
kajian dalam etnografi; 

Etnografi dan Asal Mula 
Penyebaran Suku Bangsa di 
Indonesia, dengan sub-materi: 

 Kesatuan Sosial dlm 
Etnografi; 

 Kerangka Kebudayaan dan 
Kerangka Etnografi; 

 Metode Etnografi; 

 Sejarah Asal Mula Suku 
Bangsa di Indonesia. 

 

Gabungan Discovery 
Learning, Small Group 

Discussion, dan 
Cooperative Learning 

Mahasiswa membentuk kelompok 
dan memilih bahan diskusi yang telah 
disiapkan oleh dosen, melalui 
penelusuran sumber belajar buku dan 
jurnal mahasiswa kemudian 
membahas dan menyimpulkan 
masalah/tugas yang dikerjakannya 
secara berkelompok, untuk 
selanjutnya dipresentasikan dan 
didiskusikan secara bersama-sama di 
kelas. 

Bobot Penilaian Tugas 
Kelompok 10% 
Indikator Penilaian 
Tugas Kelompok : 
1. Sesuai Ketentuan 

Makalah; 
2. Taat Azas 

Penulisan Ilmiah; 
3. Ketepatan Waktu 

Penyelesaian; 
4. Penguasaan Materi; 
5. Muncul Analisis; 

50 menit PT 
100 menit 
TM 



 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

 Menjelaskan asal mula 
terbentuk dan 
penyebaran suku bangsa 
di Indonesia; 

Ayat Al-Qur’an: 
Q.S. Ad Dukhaan : 32 
Q.S. Al Hujuraat : 13 

6. Performansi 
Presentasi; 

7. Media Presentasi; 
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Diakhir pertemuan 
mahasiswa mendesain 
kegiatan pengumpulan data 
di lapangan berikut 
instrumennya. 

 Memilih permasalahan 
yang akan dikaji di 
lapangan; 

 Menentukan metode 
pengumpulan data; 

 Merumuskan indikator 
permasalahan sebagai 
pedoman observasi 
lapangan; 

 Membuat daftar 
pertanyaan sebagai 
pedoman wawancara di 
lapangan; 

 Melakukan simulasi 
kegiatan pengumpulan 
data. 

Merancang dan 
Mempersiapkan Kegiatan 
Pengumpulan Data dalam 
Penelitian Antropologi, dengan 
sub-materi: 

 Observasi lapangan; 

 Teknik Wawancara; 

 Instrumen Angket. 
 
 

Gabungan Ekspositori, 
Simulasi, dan Project 

Based Learning 

Mahasiswa merespon arahan dari 
dosen mengenai persiapan yang 
perlu dilakukan sebelum seorang 
peneliti Antropologi terjun ke 
lapangan untuk mengumpulkan data 
dengan membuat rancangan 
kegiatan lapangannya. 
Mahasiswa menyiapkan instrumen 
yang akan digunakan seperti Lembar 
Catatan Lapangan untuk Observasi, 
Daftar Pertanyaan Kunci untuk 
wawancara, dan Angket. 
Mahasiswa melakukan simulasi cara 
mengumpulkan data di lapangan 
kepada sesama mahasiswa dengan 
arahan dari dosen. 

Ketepatan dalam 
membuat perencanaan 
kegiatan pengumpulan 
data lapangan beserta 
instrumennya. 

100 menit 
TM+PS; 
200 menit 
PTT; 
140 menit 
Penyusunan 
Laporan 
Kegiatan 

15 

Diakhir kegiatan mahasiswa 
mengevaluasi kegiatan 
pengumpulan data yang 
telah dilakukan. 

 Menunjukkan hasil 
pengumpulan data dan 
mempertanggungjawabk
an hasil kinerjanya di 
forum kelas; 

 Mengkritisi proses dan 

Laporan hasil kegiatan 
pengumpulan data di lapangan. 

Project Based 
Learning 

Mahasiswa menunjukkan hasil kinerja 
pengumpulan data di lapangan dan 
mempertanggungjawabkan hasil 
kinerjanya di forum kelas. 
Mahasiswa mengkritisi proses dan 
hasil dari kegiatan lapangan, dan 

Bobot Penilaian Tugas 
Individu 20% 
Indikator Penilaian 
Tugas Individu : 
1. Kesesuaian Format 

Laporan; 

100 menit 
TM 



 

No. 
Capaian Pembelajaran 

Pertemuan  

Kemampuan akhir 
capaian pembelajaran 

(Indikator) 

Materi Pembelajaran & 
Ayat Al Qur’an terkait, 

sbg dasar Pengembangan 
Nilai Ke-Islaman* 

Metode 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 

Kriteria Penilaian 
(Indikator, Bentuk 
& Bobot Penilaian) 

Estimasi 
Waktu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

P
e
rt

e
m

u
a
n
 

Kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran (bagian dari CP) 

Penanda ketercapaian capaian 
pembelajaran disetiap 
pertemuan (indikator 

ketercapaian) 

Materi pembelajaran yang 
digunakan  untuk membantu 
pencapaian pembelajaran 
pertemuan dan landasan 

pengembangan nilai ke-Islaman 
yg terkait dgn materi 

Sistem deliveri yang 
digunakan oleh dosen. 

Dapat berbentuk 
tunggal atau terpadu 

Uraian spesifik tentang aktivitas atau 
tugas yang disiapkan oleh dosen kepada 

mahasiswa dengan mengacu pada 
metode pembelajaran yang dipilih 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap (Instrumen: 

observasi, angket) 
2. Pengetahuan (Instrumen: 

tes) 

3. Keterampilan/unjuk 
kerja dst. 

Tuliskan 
estimasi 
waktu yg 

diperlukan 

hasil pengumpulan data 
yang telah dilakukan; 

 Menunjukkan kelebihan 
dan kekurangan dari 
kegiatan lapangan yang 
telah dilakukan; 

 Menyimpulkan hasil dan 
manfaat yang diperoleh 
dari kegiatan yang telah 
dilakukan; 

kemudian menyimpulkan manfaat 
yang diperoleh dari kegiatan 
pengumpulan data lapangan yang 
telah dilakukan. 

2. Kualitas deskripsi 
proses kegiatan di 
lapangan; 

3. Kualitas deskripsi 
hasil pengumpulan 
data di lapangan; 

4. Kemampuan dalam 
mempertanggung-
jawabkan hasil 
laporan di forum; 

16 Evaluasi Akhir Semester (UAS), Bobot Penilaian 40% 

 

Catatan:  
1 sks  dlm bentuk pembelajaran kuliah, responsi & tutorial  
= (50' TM + 50' PT + 60' BM)/ Minggu 

TM = Tatap Muka (Kuliah) 
BM = Belajar Mandiri 

BT = Belajar Terstruktur 

 
1 sks dlm bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yg sejenis  
= (100’ TM + 60’ BM)/ Minggu 

PT = Penugasan Terstruktur 
PTT= Penugasan Tidak Terstruktur 

T= Teori 
P=Praktek 

 
1 sks dlm bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 
pengabdian masyarakat atau bentuk pembelajaran lain yg setara, adalah 160 menit/ Minggu/ Semester 

PS= Praktikum Simulasi  
PL= Praktikum Laboratorium 

 

  

Mengetahui             Metro, 29 Agustus 2016 
  Ka. Prodi Pendidikan Sejarah,         Dosen Pengampu, 
 
   
   
 
 
 
 

  Kuswono, M.Pd.           Kian Amboro, M.Pd. 
  NIDN. 0229118701           NIDN. 0219099001 



 

* Ayat Al Qur’an terkait, sebagai dasar Pengembangan Nilai Ke-Islaman dalam Mata Kuliah Antropologi Indonesia 

Materi 
Pertemuan 

ke- 
Qur’an/Surat/Ayat Bacaan Al Qur’an Terjemahan 

2 

Q.S. Al Baqarah : 154 ۡحَيآءٞاَوَلَِٰكناَلاتَۡشُعُروَنااّلَلِاٱَتُقولُواْالَِمناُيۡقَتُلاِِفاَسبِيِلااَوَلا
َ
ۚ ابَۡلاأ َُٰتُۢ ۡمَو

َ
اا١٥٤أ

 

154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap 
orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa 
mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka 
itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya 
 

3 

Q.S. Ar Ra’d : 19 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Imran : 190 

نزَِلاإََِلَۡكاِمناَرب َِكا
ُ
َنَمآاأ

َ
َفَمناَيۡعلَُماأ

َ
ْولُواْاَكَمۡناهُااۡۡلَق اٱ۞أ

ُ
ۡعَمى اإَِنَمااَيَتَذَكُراأ

َ
ۡلَبَٰبِاٱَواأ

َ
اۡۡل

اا١٩
 

َٰتِاٱِِفاَخۡلِقااإِنَا ۡرِضاٱوَاالَسَمََٰو
َ
َِٰفاٱوَااۡۡل ْوِِلاانلََهارِاٱوَااََلۡلِاٱاۡختَِل

ُ
ِ ۡلَبَٰبِاٱٓأَلَيَٰٖتاۡل 

َ
اا١٩٠اۡۡل

 

19. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya 
apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu 
benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah 
orang-orang yang berakal saja yang dapat 
mengambil pelajaran 
 
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 
bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
berakal 
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Q.S. Al Hijr : 26, 28, 29, 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نَسَٰنَاٱَخلَۡقَناااَولََقدۡا ِۡناََحَإٖاَمۡسُنوٖنااۡۡلِ اا٢٦ِمناَصۡلَصَٰٖلام 
 

ِۡناََحَإٖاَمۡسُنوٖنااِإَوذۡا ِناَصۡلَصَٰٖلام  اام  ابَََشٗ اَخَٰلُِقُۢ اا٢٨قَاَلاَرب َكالِۡلَمَلىئَِكِةاإِّن ِ
ا

وِِحاَفَقُعواْاَلُااۥَسَوۡيُتهُاافَإَِذا اا٢٩اَسَِٰجِدينَااۥَوَنَفۡخُتافِيهِاِمنار 
 

اَخلَۡقَتهُااقَاَلا ۡسُجَدالِبَََشٍ
َ

ِ ُكناۡل 
َ
ِۡناََحَإٖاَمۡسُنوٖنااۥلَۡماأ اا٣٣ِمناَصۡلَصَٰٖلام 

 

26. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan 
manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang 
berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk 
28. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman 
kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan 
menciptakan seorang manusia dari tanah liat 
kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang 
diberi bentuk 
29. Maka apabila Aku telah menyempurnakan 
kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya 
ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu 
kepadanya dengan bersujud 
33. Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan 
sujud kepada manusia yang Engkau telah 
menciptakannya dari tanah liat kering (yang 
berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk 
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Q.S. Maryam : 67 
 
 
 
Q.S. Al Mukminun : 12-
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Hajj : 5 

وَا
َ
نَسَٰنُاٱَلايَۡذُكُرااأ نَااَخلَۡقَنَُٰهاِمناَقۡبُلاَولَۡمايَُكاَشۡيااۡۡلِ

َ
اا٦٧ااأ

 

ااَولََقدۡا نَسَٰنَاٱَخلَۡقَنا ااۡۡلِ اِطنٖي ِن ام  اُسَلَٰلَةٖ ا١٢ِمن اَجَعلۡاا اُثَم اَمِكنٖي اَقَرارٖ اِِف اُنۡطَفٗة اُثمَاا١٣َنَُٰه
ا اانل ۡطَفةَاٱَخلَۡقَنا افََخلَۡقَنا ااۡلَعلََقةَاٱَعلََقٗة افََخلَۡقَنا االُۡمۡضَغةَاٱُمۡضَغٗة اَفَكَسۡونَا اۡلِعَظَٰمَاٱِعَظَٰٗما

َنَُٰهاَخۡلًقااَءاَخَر اَفَتَباَرَكا
ۡ
نَشأ

َ
ٗمااُثَماأ ۡحَسُنااّلَلُاٱَۡلۡ

َ
اا١٤اۡلَخَٰلِقِنيَاٱأ

 
 
 
 
 

َها ي 
َ
أ َِناانلَاُساٱاَيى ِناتَُراٖباُثَماِمنان ۡطَفةٖاُثَمااۡۡلَۡعِثاٱإِناُكنُتۡماِِفاَرۡيٖبام  فَإِنَااَخلَۡقَنَُٰكمام 

اِِفا الَُكۡم اَونُقِر  َ ِ ُبَني  ِ ََلَقةٖاوََغۡۡيِاُُّمََلَقةٖانل  ۡضَغةٖاُّم  رَۡحامِاٱِمۡناَعلََقٖةاُثَماِمنام 
َ
اإَِلىااَماانََشآءُااۡۡل

اَوِمنُكماَمنا ُشَدُكۡمۖۡاَوِمنُكماَمناُيَتَوََّفَٰ
َ
اُثَماُُنۡرُِجُكۡماِطۡفٗٗلاُثَماِِلَۡبلُُغٓواْاأ َسم ٗ َجٖلام 

َ
أ

ا ۡرَذِل
َ
اأ اإَِلى اَبۡعِداِعۡلٖماَشۡيااۡلُعُمرِاٱيَُرد  اِمنُۢ ۡرَضاٱا اَوتََر الَِكۡيَٗلاَيۡعلََم

َ
نَزنۡلَااۡۡل

َ
ٓاأ اَفإَِذا ااَهاِمَدٗة

اَزۡوِۢجابَِهيٖجااۡهََتَۡتاٱالَۡمآءَاٱالَۡيَهاعَا ِ
ۢنَبَتۡتاِمناُك 

َ
اا٥َوَرَبۡتاَوأ

 

67. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa 
sesungguhnya Kami telah menciptakannya 
dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali 
 
12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan 
manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah 
13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani 
(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh 
(rahim) 
14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal 
darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan 
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami 
jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 
Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami 
jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka 
Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik 
 
 
5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan 
tentang kebangkitan (dari kubur), maka 
(ketahuilah) sesungguhnya Kami telah 
menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari 
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, 
kemudian dari segumpal daging yang sempurna 
kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami 
jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam 
rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu 
yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan 
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-
angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan 
di antara kamu ada yang diwafatkan dan 
(adapula) di antara kamu yang dipanjangkan 
umurnya sampai pikun, supaya dia tidak 
mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah 
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diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, 
kemudian apabila telah Kami turunkan air di 
atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan 
menumbuhkan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang indah 
 

5 

Q.S. Al Hajj : 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Isra : 70 

َها ي 
َ
أ َِناانلَاُساٱاَيى ِناتَُراٖباُثَماِمنان ۡطَفةٖاُثَمااۡۡلَۡعِثاٱإِناُكنُتۡماِِفاَرۡيٖبام  فَإِنَااَخلَۡقَنَُٰكمام 

اِِفا الَُكۡم اَونُقِر  َ ِ ُبَني  ِ ََلَقةٖاوََغۡۡيِاُُّمََلَقةٖانل  ۡضَغةٖاُّم  رَۡحامِاٱِمۡناَعلََقٖةاُثَماِمنام 
َ
َااۡۡل اَشآُءاإَِلىاَماان

اَوِمنُكماَمنا ُشَدُكۡمۖۡاَوِمنُكماَمناُيَتَوََّفَٰ
َ
اُثَماُُنۡرُِجُكۡماِطۡفٗٗلاُثَماِِلَۡبلُُغٓواْاأ َسم ٗ َجٖلام 

َ
أ

ا ۡرَذِل
َ
اأ اإَِلى اَبۡعِداِعۡلٖماَشۡيااۡلُعُمرِاٱيَُرد  اِمنُۢ ۡرَضاٱا اَوتََر الَِكۡيَٗلاَيۡعلََم

َ
ااۡۡل

َ
ٓاأ اَفإَِذا نَزنۡلَااَهاِمَدٗة

اَزۡوِۢجابَِهيٖجااۡهََتَۡتاٱالَۡمآءَاٱالَۡيَهاعَا ِ
ۢنَبَتۡتاِمناُك 

َ
اا٥َوَرَبۡتاَوأ

 
 
 
 
 
 
 

ا اِِف اوَََحَۡلَنَُٰهۡم اَءاَدَم ابَِِنٓ اَكَرۡمَنا ِاٱ۞َولََقۡد ااۡۡلَۡحرِاٱوَااۡلَب  َِن ام  َوفََضۡلَنَُٰهۡماالَطي َِبَِٰتاٱَوَرزَۡقَنَُٰهم
َِمۡناَخلَقۡا اَكثِۡيٖام  َٰ اا٧٠َنااَتۡفِضيٗٗلالََعَ

 

5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan 
tentang kebangkitan (dari kubur), maka 
(ketahuilah) sesungguhnya Kami telah 
menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari 
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, 
kemudian dari segumpal daging yang sempurna 
kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami 
jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam 
rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu 
yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan 
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-
angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan 
di antara kamu ada yang diwafatkan dan 
(adapula) di antara kamu yang dipanjangkan 
umurnya sampai pikun, supaya dia tidak 
mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah 
diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, 
kemudian apabila telah Kami turunkan air di 
atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan 
menumbuhkan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang indah 
 
70. Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-
anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan 
di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang 
baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan 



 

Materi 
Pertemuan 

ke- 
Qur’an/Surat/Ayat Bacaan Al Qur’an Terjemahan 

6 

Q.S. Al Hujuraat : 13 َها ي 
َ
أ اإَِناانلَاُساٱاَيى  ْ اِِلََعاَرُفٓوا اَوَقَبآئَِل اُشُعوٗبا اوََجَعۡلَنَُٰكۡم نََثَٰ

ُ
اَوأ اَذَكٖر ِن ام  اَخلَۡقَنَُٰكم إِنَا

ۡكَرَمُكۡماِعنَدا
َ
َُٰكۡم اإَِنااّلَلِاٱأ ۡتَقى

َ
اا١٣َعلِيٌماَخبِۡيٞااّلَلَاٱأ

 

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal 
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Q.S. Al Baqarah : 177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al A’raf : 33 

ا االِۡبَاٱ۞َلۡيَس اقَِبَل ْاوُُجوَهُكۡم اتَُول وا ن
َ
االَۡمۡغرِِباٱوَاالَۡمَۡشِقِاٱأ ِااۡلِبَاٱَوَلَِٰكَن اب اَءاَمَن اّلَلِاٱَمۡن

اٱوَااۡلِكَتَٰبِاٱوَاالَۡمَلىئَِكةِاٱوَاآأۡلِخرِاٱاَۡلَۡومِاٱوَا ِ اانَانلَبِي  اُحب ِهِاالَۡماَلاٱَوَءاََت َٰ ااۦلََعَ اۡلُقۡرَبَٰاٱَذوِي
االَسآئِلنِيَاٱوَاالَسبِيلِاٱاۡبنَاٱوَاالَۡمَسَِٰكنيَاٱوَااَۡلََتََٰمَٰاٱوَا ِقَاِباٱَوَِّف االر  قَاَم

َ
االَصلَوَٰةَاٱَوأ الَزَكوَٰةَاٱَوَءاََت

اوَاالُۡموفُونَاٱوَا ْۡۖ ََٰهُدوا اَع اإَِذا االَصَِٰبِينَاٱبَِعۡهِدهِۡم َسآءِاٱِِف
ۡ
آءِاٱوَااۡۡلَأ االََّضَ ِس اٱوَِحنَي

ۡ
ْوَلىئَِكااۡۡلَأ

ُ
أ

ْۖۡاقُاَصدَااََّلِينَاٱ ْوَلىئَِكاُهُمااوا
ُ
اا١٧٧الُۡمَتُقونَاٱَوأ

 
 
 

ااقُۡلا َ ِ اَرب  اَحَرَم َِٰحَشاٱإَِنَما اوَااۡلَفَو اَبَطَن اَوَما اِمۡنَها اَظَهَر ۡثمَاٱَما ااۡۡلَۡغَاٱوَااۡۡلِ نااۡۡلَق ِاٱبَِغۡۡيِ
َ
َوأ

ِا ِۡلابِهِااّلَلِاٱتَُۡشُِكواْاب ااۦَماالَۡماُيَن  ناَتُقولُواْالََعَ
َ
اا٣٣َمااَلاَتۡعلَُموَنااّلَلِاٱُسۡلَطَٰٗنااَوأ

 

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah 
timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 
sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-
kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-
minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia 
berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. 
Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); 
dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa 
 
33. Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan 
perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun 
yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, 
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, 
(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan 
sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah 
untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan 
terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui" 
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Q.S. At Tiin : 4 
 
 
 
Q.S. Az Zumar : 21 

نَسَٰنَاٱلََقۡداَخلَۡقَنااا ۡحَسِناَتۡقوِيٖمااۡۡلِ
َ
اا٤ِِفٓاأ

 

لَمۡا
َ
ااأ َن

َ
اأ ااّلَلَاٱتََر اِمَن نَزَل

َ
افََسلََكهُاالَسَمآءِاٱأ ااۥَماٗٓء اِِف ۡرِضاٱيََنَٰبِيَع

َ
ابِهِااۡۡل اُُيۡرُِج َزرٗٗۡعااۦُثَم

َٰنُهُا ۡلَو
َ
اأ َۡتلًِفا اََيۡعَااۥُّم  اُثَم ا اُمۡصَفر ٗ َُٰه ى اَفََتَ ايَِهيُج ْوِِلااۥلُهُاُثَم

ُ
اِۡل اََّلِۡكَر َٰ َٰلَِك اَذ اِِف اإَِن ُحَطًَٰما 

اٱ
َ
اا٢١ۡلَبَِٰباۡۡل

 
 

4. sesungguhnya Kami telah menciptakan 
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya 
 
 
21. Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa 
sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, 
maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di 
bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu 
tanam-tanaman yang bermacam-macam 
warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu 
melihatnya kekuning-kuningan, kemudian 
dijadikan-Nya hancur berderai-derai. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang 
mempunyai akal 
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Q.S. Al Hujuraat : 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.S. Al Jaatsiyah : 13 

َها ي 
َ
أ اإَِناانلَاُساٱاَيى  ْ اِِلََعاَرُفٓوا اَوَقَبآئَِل اُشُعوٗبا اوََجَعۡلَنَُٰكۡم نََثَٰ

ُ
اَوأ اَذَكٖر ِن ام  اَخلَۡقَنَُٰكم إِنَا

ۡكَرَمُكۡماِعنَدا
َ
َُٰكۡم اإَِنااّلَلِاٱأ ۡتَقى

َ
اا١٣َعلِيٌماَخبِۡيٞااّلَلَاٱأ

 
 
 
 

ااوََسَخرَا اِِف اَما َٰتِاٱلَُكم االَسَمََٰو اِِف اٱَوَما
َ
ال َِقۡوٖمااۡرِضاۡۡل آأَلَيَٰٖت َٰلَِك اَذ اِِف اإَِن ِۡنُه  ام  ََجِيٗعا

اا١٣َيَتَفَكُروَنا
 

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal 
 
13. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa 
yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, 
(sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 
berfikir 
 



 

Materi 
Pertemuan 

ke- 
Qur’an/Surat/Ayat Bacaan Al Qur’an Terjemahan 

12 

Q.S. Al Hujuraat : 13 َها ي 
َ
أ اإَِناانلَاُساٱاَيى  ْ اِِلََعاَرُفٓوا اَوَقَبآئَِل اُشُعوٗبا اوََجَعۡلَنَُٰكۡم نََثَٰ

ُ
اَوأ اَذَكٖر ِن ام  اَخلَۡقَنَُٰكم إِنَا

ۡكَرَمُكۡماِعنَدا
َ
َُٰكۡم اإَِنااّلَلِاٱأ ۡتَقى

َ
اا١٣َعلِيٌماَخبِۡيٞااّلَلَاٱأ

 

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal 
 

13 

Q.S. Ad Dukhaan : 32 
 
 
 
Q.S. Al Hujuraat : 13 

َنَُٰهمۡاٱاَولََقدِا ااۡخََتۡ اِعۡلٍمالََعَ َٰ اا٣٢اۡلَعَٰلَِمنيَاٱلََعَ
 

َها ي 
َ
أ اإَِناانلَاُساٱاَيى  ْ اِِلََعاَرُفٓوا اَوَقَبآئَِل اُشُعوٗبا اوََجَعۡلَنَُٰكۡم نََثَٰ

ُ
اَوأ اَذَكٖر ِن ام  اَخلَۡقَنَُٰكم إِنَا

ۡكَرَمُكۡماِعنَدا
َ
َُٰكۡم اإَِنااّلَلِاٱأ ۡتَقى

َ
اا١٣اَعلِيٌماَخبِۡيٞااّلَلَاٱأ

 

32. Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka 
dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa 
 
 
13. Hai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal 
 

 
 

 



 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

(RTM-1) 

Mata Kuliah Antropologi Indonesia 

Kode Mata Kuliah MKK II 3530 Sks 3 sks SEMESTER V (Lima) 

Dosen Pengampu Kian Amboro, M.Pd. 

Jenis Tugas Tugas Terstruktur 

Tugas Pertemuan ke- 4 s.d. 13 

DESKRIPSI TUGAS 

 

No Komponen Tugas  Rincian 

1 Tujuan Tugas : Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar 

dalam kajian Antropologi serta menganalisisnya 

dengan konteks kehidupan sosial-budaya masyarakat 

Indonesia. 

2 Uraian Tugas, Bentuk, dan Format Luaran 

 a. Objek Garapan : Azas dan Ruang Lingkup Kajian Antropologi Indonesia, 

Kedudukan Makhluk Manusia diantara makhluk lain, 

Kepribadian Manusia,  Masyarakat dan Kebudayaan 

serta Dinamikanya, Aneka Warna Masyarakat dan 

Kebudayaan, serta Etnografi. 

 b. Batasan yang harus 

dikerjakan 

: Mengumpulkan semua konsep-konsep dan informasi 

sesuai dengan objek garapan yang telah ditentukan, 

lalu kemudian dianalisis dan disintesis menjadi 

batasan hasil karya ilmiah (makalah) mahasiswa 

dengan rumusan dan sumber acuan lengkap. 

 c. Metode dan Cara 

Pengerjaan 

: Mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam 

Lembar Kerja Mahasiswa 1 (LKM 1), Diskusi Kelompok, 

dan Penyusunan Makalah Hasil Diskusi Kelompok, 

Presentasi dan Diskusi di depan kelas. 

 d. Acuan yang 

digunakan 

:  Koentjaraningrat. 2011. Pengantar Antropologi I & 
II. Jakarta : Rineka Cipta 

 Koentjaraningrat. 1995. Manusia dan Kebudayaan di 
Indonesia. Jakarta : UI Press 

 Sedyawati, Edi. 2014. Kebudayaan di Nusantara. 
Jakarta : Komunitas Bambu 

 Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia. 
Jurnal Antropologi Indonesia. ISSN. 1693-167X 
(Open Acces in : http://journal.ui.ac.id/) 

 Lab. Pengembangan Masyarakat (LPM-ANTROP) 
Jurusan Antropologi FISIP USU. Etnovisi; Jurnal 
Antropologi Sosial Budaya. ISSN: 0216-843x (Open 
Acces in : 
http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/) 

http://journal.ui.ac.id/
http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/


 

No Komponen Tugas  Rincian 

 Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP 
UNAND. Jurnal Antropologi Isu-isu Sosial dan 
Budaya. p-ISSN: 1410-8356 e-ISSN:2355-5963 (Open 
Acces ini : 
http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/)  

 Jurnal dan proseding 
seminar/simposium/lokakarya terkini 

 e. Deskripsi Luaran Tugas 

yang dihasilkan/ 

dikerjakan 

: Makalah yang berisi minimal tiga bagian utama, yaitu 

1) Pendahuluan;  

2) Pembahasan; dan  

3) Kesimpulan, untuk selanjutnya dipresentasikan di   

    forum kelas. 

3 Waktu Pelaksanaan 

Tugas 

: 14 hari / 2 minggu 

4 Kriteria Penilaian : Bobot Penilaian 10 % 

Indikator Penilaian Tugas: 

1. Kesesuaian dengan Tema/Topik 

Permasalahan; 

2. Taat Azas Penulisan Ilmiah; 

3. Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Tugas; 

4. Penguasaan Materi ketika Diskusi & 

Presentasi; 

5. Analisis Permasalahan; 

6. Performansi Presentasi yang baik; 

7. Media Presentasi baik & menarik. 

Poin penilaian secara terperinci ada dalam rubrik 

penilaian tugas RTM 1. 

 

 
Mengetahui        Metro, 29 Agustus 2016 
Ka. Prodi Pendidikan Sejarah,    Dosen Pengampu, 
 
   
   
 
 
 
 
 

Kuswono, M.Pd.      Kian Amboro, M.Pd. 
NIDN. 0229118701      NIDN. 0219099001 
  

http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/


 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 

(LKM 1) 

 

 

Fakultas   : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Jurusan   : Pendidikan IPS 

Program Studi  : Pendidikan Sejarah 

Mata Kuliah/Kode/sks : Antropologi Indonesia/MKK II 3530/3 sks 

Semester   : V (lima) 

Dosen Pengampu  : Kian Amboro, M.Pd. 

Jenis Tugas   : Tugas Terstruktur 

Tugas Pertemuan ke- : 4 s.d.13 

Deskripsi Tugas 
 

LEMBAR KERJA 1  
: Telaah Konsep Dasar Antropologi dan Analisis Kondisi  
  Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia 

Petunjuk Pengerjaan Tugas : 

A. Melakukan penelusuran sumber secara berkelompok (maks. 2 orang), baik buku 

maupun jurnal untuk mengumpulkan informasi dan materi sesuai dengan topik 

yang telah ditentukan di bawah ini: 

1) Fase Perkembangan Antropologi; 

2) Metode Ilmiah & Penelitian 

Antropologi; 

3) Makhluk Manusia, Evolusi Biologis 

Makhluk Hidup, dan Evolusi Primata; 

4) Aneka Warna Manusia & Organisma 

Manusia; 

5) Definisi Kepribadian & Unsur-unsur 

Kepribadian; 

6) Materi dari Unsur Kepribadian & 

Aneka Warna Kepribadian; 

7) Kehidupan Kolektif & Wujud Kolektif 

Manusia; 

8) Pranata Sosial & Integrasi Masyarakat; 

9) Wujud dan Integrasi Kebudayaan dan 

Kebudayaan dalam Teori Tindakan; 

10) Pergeseran Masyarakat & Evolusi Sosial; 

11) Proses Difusi, Akulturasi & Asimilasi, 

Inovasi Kebudayaan; 

12) Konsep Suku Bangsa & Daerah 

Kebudayaan; 

13) Suku Bangsa di Indonesia; 

14) Kesatuan Sosial dalam Etnografi; 

15) Asal Mula dan Sejarah Suku Bangsa di 

Indonesia. 

B. Informasi dan materi yang telah diperoleh kemudian disusun, dianalisis dan 

disintesiskan dalam sebuah karya ilmiah (makalah) lengkap dengan rumusan 

permasalahan dan sumber acuan; 

C. Makalah terdiri dari 10-15 lembar, dan diketik di kertas A4 70 gram dengan margin 

4,3,3,3, font size 11, jenis font Arial, dijilid dengan rapi; 

D. Ketentuan format sampul makalah, cara pengutipan sumber, penulisan daftar 

pustaka, dan ketentuan teknis penulisan makalah yang lainnya wajib merujuk 

kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) UM Metro Revisi ke-3 Tahun 2015; 

E. Makalah dikumpulkan 1 minggu sebelum dipresentasikan untuk mengecek 

kelayakan makalah; 

F. Makalah yang telah mendapat pertimbangan layak, akan dipresentasikan sebagai 

bahan diskusi dan pembelajaran di forum kelas; 

G. Makalah yang akan dipresentasikan wajib dibuat dalam format tayangan  slide 

power point, dengan ketentuan maksimal 20 slide dan dikemas semenarik 

mungkin; 

H. Kriteria penilaian tugas adalah sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak 

perkuliahan (awal pertemuan), dan secara terperinci termuat dalam rubrik 

penilaian. 



 

 

RUBRIK PENILAIAN TUGAS MAHASISWA 

(RUBRIK PENILAIAN LKM 1) 

Hari/Tanggal :  Nilai 

Mata Kuliah :  
 

Semester :  

Nama Anggota Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
Materi : Catatan Penilaian 

Catatan 

 

Skala Penilaian 
80 – 100 60 – 79 45 - 59 

Dimensi  

Tema/Topik 

Makalah yang dibuat sesuai 

dengan tema/topik yang telah 

ditentukan; 

Makalah yang dibuat sesuai 

dengan tema/topik yang telah 

ditentukan; 

Makalah yang dibuat sesuai 

dengan tema/topik yang telah 

ditentukan; 

Teknis Penulisan 

Memenuhi kaidah penulisan 

(EYD) dan tata tulis makalah 

sesuai dengan Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah UM 

Metro (Revisi 2015); 

Memenuhi kaidah penulisan 

(EYD) dan tata tulis makalah 

sesuai dengan Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah UM 

Metro (Revisi 2015); 

Kurang memenuhi kaidah 

penulisan (EYD), dan tata tulis 

makalah belum sesuai dengan 

Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah UM Metro (Revisi 

2015); 

Waktu 

Tepat waktu, tugas dikumpulkan 

1 minggu sebelum 

dipresentasikan; 

Kurang tepat waktu, tugas 

dikumpulkan 3 hari sebelum 

dipresentasikan; 

Tidak tepat waktu, tugas 

dikumpulkan 1 hari sebelum 

dipresentasikan; 

Penguasaan Materi 

Sangat menguasai materi 

pembelajaran/permasalahan 

yang dipresentasikan; 

Cukup menguasai materi 

pembelajaran/permasalahan 

yang dipresentasikan; 

Kurang menguasai materi 

pembelajaran/permasalahan 

yang dipresentasikan; 

Analisis Masalah 

Menganalisis permasalahan, 

mengaitkannya dengan aspek 

lain, mencoba mencari alternatif 

pemecahan masalah; 

Menganalisis permasalahan, 

mengaitkannya dengan aspek 

lain, belum mencoba 

menggagas alternatif 

pemecahan masalah; 

Belum muncul analisis 

permasalahan; 

Performansi 

Semua anggota kelompok aktif 

dalam berdiskusi, pembagian 

tugas merata dan kompak; 

Sebagian besar anggota 

kelompok aktif dalam diskusi, 

pembagian tugas merata dan 

kurang kompak; 

Diskusi hanya terpusat pada 

sebagian kecil anggota 

kelompok, pembagian tugas 

kurang merata dan kurang 

kompak; 

Media 

Media presentasi sesuai dengan 

permasalahan, desain media 

menarik, informatif; 

Media presentasi kurang sesuai 

dengan permasalahan, desain 

media menarik, kurang 

informatif; 

Media presentasi kurang 

sesuai dengan permasalahan, 

desain tidak menarik, kurang 

informatif; 



 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

(RTM-2) 

Mata Kuliah Antropologi Indonesia 

Kode Mata Kuliah MKK II 3530 Sks 3 sks SEMESTER V (Lima) 

Dosen Pengampu Kian Amboro, M.Pd. 

Jenis Tugas Tugas Tidak Terstruktur 

Tugas Pertemuan ke- 14 

DESKRIPSI TUGAS 

 

No Komponen Tugas  Rincian 

1 Tujuan Tugas : Mahasiswa dapat mendesain kegiatan pengumpulan 

data di lapangan dan membuat laporan hasil 

pengumpulan data dalam kajian Antropologi 

2 Uraian Tugas, Bentuk, dan Format Luaran 

 a) Objek Garapan : Metode pengumpulan data dalam kajian Antropologi, 

meliputi observasi, wawancara, angket, dan studi 

dokumen 

 b) Batasan yang harus 

dikerjakan 

: Membuat perencanaan kegiatan pengumpulan data di 

lapangan, menentukan metode pengumpulan data, 

merumuskan indikator permasalahan sebagai 

pedoman observasi lapangan, membuat daftar 

pertanyaan sebagai pedoman wawancara di lapangan, 

melakukan kegiatan pengumpulan data, dan membuat 

laporan yang berisi deskripsi proses pengumpulan 

data dan hasil pengumpulan data. 

 c) Metode dan Cara 

Pengerjaan 

: Mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam 

Lembar Kerja Mahasiswa 2 (LKM 2), membuat tugas 

secara mandiri, menyusun laporan dan menunjukkan 

hasil kinerjanya dalam forum kelas. 

 d) Acuan yang 

digunakan 

:  Sutopo, H.B. 2006.  Metode Penelitian Kualitatif: 
Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. 
Surakarta : UNS Press. 

 Spradley, James. 1979. Metode Etnografi. 
Terjemahan Mizbah Zulfa Elizabeth. 2007. 
Yogyakarta : Tiara Wacana. 

 e) Deskripsi Luaran 

Tugas yang 

dihasilkan/ 

dikerjakan 

: Laporan kegiatan pengumpulan data di lapangan, 

yang berisi deskripsi proses pengumpulan data dan 

hasil pengumpulan data, menunjukkan hasil kinerja 

dan mempertanggungjawabkan hasilnya di forum 

kelas. 

3 Waktu Pelaksanaan 

Tugas 

: 7 hari / 1 minggu 



 

No Komponen Tugas  Rincian 

4 Kriteria Penilaian : Bobot Penilaian 20 % 

Indikator Penilaian Tugas: 

1. Ketepatan pemilihan metode dengan 

permasalahan yang dikaji; 

2. Penerapan perencanaan yang disusun; 

3. Kualitas deskripsi proses kegiatan; 

4. Kualitas deskripsi hasil kegiatan; 

5. Kelebihan dan kekurangan kegiatan yang telah 

dilakukan; 

6. Kesimpulan hasil kegiatan; 

Poin penilaian secara terperinci ada dalam rubrik 

penilaian tugas RTM 2. 

 

 
Mengetahui        Metro, 29 Agustus 2016 
Ka. Prodi Pendidikan Sejarah,    Dosen Pengampu, 
 
   
   
 
 
 
 
 

Kuswono, M.Pd.      Kian Amboro, M.Pd. 
NIDN. 0229118701      NIDN. 0219099001 
  



 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 

(LKM 2) 

 

 

Fakultas   : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Jurusan   : Pendidikan IPS 

Program Studi  : Pendidikan Sejarah 

Mata Kuliah/Kode/sks : Antropologi Indonesia/MKK II 3530/3 sks 

Semester   : V (lima) 

Dosen Pengampu  : Kian Amboro, M.Pd. 

Jenis Tugas   : Tugas Tidak Terstruktur 

Tugas Pertemuan ke- : 14 

Deskripsi Tugas 
 

LEMBAR KERJA 2  
: Praktek Kegiatan Pengumpulan Data dalam Kajian  
  Antropologi Indonesia 

Petunjuk Pengerjaan Tugas : 

A. Setiap mahasiswa membuat perencanaan kegiatan pengumpulan data di lapangan; 

B. Tentukan permasalahan yang akan dikaji; 

C. Pilih salah satu metode pengumpulan data dalam kajian Antropologi, dapat berupa 

Observasi, Wawancara, Angket, pemilihan metode harus menyesuaikan dengan 

karakteristik permasalahan yang akan dikaji; 

D. Membuat panduan dan kisi-kisi kegiatan yang akan dilakukan, seperti indikator 

untuk observasi lapangan dan angket atau daftar pertanyaan kunci untuk pedoman 

wawancara; 

E. Lakukan kegiatan pengumpulan data sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat; 

F. Setelah kegiatan pengumpulan data selesai, buatlah laporan yang didalamnya 

memuat deskripsi selama kegiatan pengumpulan data di lapangan dan hasil dari 

pengumpulan data di lapangan; 

G. Laporan diketik di kertas A4 70 gram dengan margin 4,3,3,3, font size 11, jenis 

font Arial, dijilid dengan rapi; 

H. Ketentuan format sampul laporan, dan ketentuan teknis lainnya wajib merujuk 

kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) UM Metro Revisi ke-3 Tahun 2015; 

I. Setiap mahasiswa nantinya akan menunjukkan hasil kinerja dan mempertanggung-

jawabkannya di forum kelas (presentasi); 

J. Dalam forum diskusi, fokus utama pembahasan adalah menunjukkan hasil kinerja, 

menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari kegiatan lapangan yang dilakukan, 

dan menyimpulkan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang telah 

dilakukan; 

K. Kriteria penilaian tugas adalah sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak 

perkuliahan (awal pertemuan), dan secara terperinci termuat dalam rubrik 

penilaian (RPTM 2). 

 

 

  



 

RUBRIK PENILAIAN TUGAS MAHASISWA 
(RUBRIK PENILAIAN LKM 2) 

 
 
Nama Mahasiswa  : ................................................................... 

N P M    : ................................................................... 

Permasalahan yang Dikaji : ................................................................... 

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

Metode yang Dipilih  : ................................................................... 

Setting/Latar Permasalahan : ................................................................... 

Waktu Pengumpulan Data : ................................................................... 

 

Dimensi Kriteria Komentar 
Nilai 

Maks  

Pemilihan 
Metode 

Metode pengumpulan data 
yang dipilih sesuai dengan 
karakteristik permasalahan 

 10  

Penerapan 
Perencanaan 

Kegiatan proses 
pengumpulan data di 
lapangan sesuai dengan 
perencanaan yang disusun 

 10  

Deskripsi 
Proses 

Kegiatan 

Laporan memuat deskripsi 
proses kegiatan yang 
menggambarkan jalannya 
proses pengumpulan data 
termasuk gambaran situasi 
dan kondisi lapangan 

 25  

Deskripsi 
Hasil 

Kegiatan 

Laporan memuat deskripsi 
hasil dari pengumpulan data, 
bersifat alamiah, sesuai 
dengan situasi dan kondisi di 
lapangan 

 25  

Kelebihan 
dan 

Kekurangan 

Laporan memuat kelebihan 
dan kekurangan dari metode 
yang dipilih, termasuk 
kekurangan dan kelebihan 
dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan 

 15  

Kesimpulan 
Hasil 

Kegiatan 

Laporan memuat kesimpulan 
dari kegiatan lapangan dan 
hasil dari pengumpulan data 
di lapangan 

 15  

Jumlah 100  



 

KONTRAK PERKULIAHAN 
 

 

A. Manfaat Mata Kuliah 

Sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Capaian Pembelajaran Program 

Studi, salah satunya disebutkan bahwa setiap lulusan Prodi Pendidikan Sejarah FKIP 

UM Metro harus “Menguasai konsep dasar Ilmu-Ilmu Sosial sebagai ilmu bantu Sejarah 

dalam menganalisis dan menulis Sejarah”, dan Antropologi Indonesia adalah mata 

kuliah yang bahan kajiannya terdiri dari konsep-konsep dasar ilmu sosial (dan juga 

budaya) yang dapat membantu dalam menganalisis dan menulis sejarah.  

Berangkat dari hukum yang pasti bahwa, selain unsur waktu, Sejarah juga 

adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang berperan sebagai subjek 

dan objek dalam panggung sejarah, pemahaman yang komprehensif terhadap makhluk 

manusia menjadi penting bagi setiap pengkaji sejarah, tak terkecuali mahasiswa Prodi 

Pendidikan Sejarah FKIP UM Metro sebagai calon pendidik sejarah. Kaitannya dengan 

mata kuliah kesejarahan lainnya, Antropologi banyak memberikan deskripsi bagi 

Sejarah mengenai makhluk manusia selaku aktor tunggal dalam setiap jalannya 

sejarah, membantu sejarawan untuk mengerti mengapa manusia senantiasa bergerak 

dan selalu melakukan suatu tindakan dalam hidupnya. 

Dalam konteks sebagai calon pendidik nantinya, mahasiswa perlu memiliki 

pemahaman tentang manusia dengan baik agar dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik pula. Seorang pendidik yang kesehariannya tentu akan selalu 

berhadapan dengan manusia (peserta didik, sesama pendidik, dan warga sekolah 

lainnya) dengan sifat ke-dinamisannya, aneka ragam kepribadiannya, budaya dan latar 

belakangnya, serta kemampuan uniknya untuk belajar dan beradaptasi dari segala 

kondisi, menjadikan pendidik diharapkan selalu pandai dalam bersikap dan menjadi 

teladan bagi lingkungan sekitarnya. 

 
B. Deskripsi Perkuliahan 

Mata kuliah ini berisi dasar dan pokok-pokok pikiran Antropologi sebagai suatu 

ilmu yang berdiri sendiri dan berkontribusi terhadap berbagai ilmu lain, termasuk 

Sejarah, sebagai kajian yang komprehensif tentang kehidupan manusia. Selain itu 

mata kuliah ini juga mengkaji secara mendasar mengenai fenomena kebudayaan 

(secara khusus di Indonesia) sebagai suatu sistem dan kecenderungannya untuk 

senantiasa berubah sesuai dengan akumulasi kebutuhan manusia. Kebudayaan 

Indonesia sebagai bentuk komprehensif yang melibatkan hubungan dari berbagai 

wujud nilai, aktivitas, dan material dengan unsur kebudayaan universal, dimana 



 

hampir seluruh aktivitas dan produktivitas manusia tersebut berorientasi pada suatu 

sistem nilai budaya yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan, filsafat, adat istiadat, 

ilmu pengetahuan, dan seni. 

 
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Capaian Pembelajaran dalam mata kuliah Antropologi Indonesia sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan 

 Memahami azas dan ruang lingkup kajian Antropologi Indonesia; 

 Menganalisis secara kritis Kedudukan Makhluk Manusia diantara makhluk lain, 

Kepribadian Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan serta Dinamikanya, Aneka 

Warna Masyarakat dan Kebudayaan, serta Etnografi; 

 Menelaah Ayat-Ayat Al-Qur’an yang terkait dengan kajian Antropologi dan 

mengidentifikasikan nilai-nilai ke-Islaman universal; 

b. Ketrampilan 

 Menerapkan berbagai metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian Antropologi dalam sebuah kajian Antropologi sederhana; 

 Menunjukkan keunikan yang terdapat dalam setiap diri manusia, serta aneka 

warna masyarakat dan kebudayaan. 

c. Sikap 

 Menerima adanya berbagai macam perbedaan dalam setiap diri manusia dan 

kehidupan kolektif manusia; 

 Menghargai setiap perbedaan yang terdapat dalam diri manusia dan kehidupan 

kolektif manusia; 

 Memecahkan permasalahan sosial-budaya yang muncul dalam kehidupan 

kolektif manusia melalui diskusi. 

Sedangkan capaian pembelajaran pertemuan yang merupakan penjabaran dari 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dibahas secara terperinci dalam RPS. 

 
D. Organisasi Materi 

Secara umum bahan kajian dalam mata kuliah Antropologi Indonesia adalah 

Pengenalan Ilmu Antropologi, Teori Evolusi Biologis Makhluk Hidup, Teori Kebudayaan 

dan Dinamika Masyarakat, Teori Kepribadian, Teori Multikutural (Keanekaragaman 

Budaya), serta Etnografi dan Metode Etnografi.  

Apabila distrukturkan urutan materi yang akan dibahas dalam perkuliahan ini 

adalah sebagai berikut: 



 

1) Fase Perkembangan Antropologi; 

2) Metode Ilmiah & Penelitian Antropologi; 

3) Makhluk Manusia, Evolusi Biologis Makhluk Hidup, dan Evolusi Primata; 

4) Aneka Warna Manusia & Organisma Manusia; 

5) Definisi Kepribadian & Unsur-unsur Kepribadian; 

6) Materi dari Unsur Kepribadian & Aneka Warna Kepribadian; 

7) Kehidupan Kolektif & Wujud Kolektif Manusia; 

8) Pranata Sosial & Integrasi Masyarakat; 

9) Wujud dan Integrasi Kebudayaan dan Kebudayaan dalam Teori Tindakan; 

10) Pergeseran Masyarakat & Evolusi Sosial; 

11) Proses Difusi, Akulturasi & Asimilasi, Inovasi Kebudayaan; 

12) Konsep Suku Bangsa & Daerah Kebudayaan; 

13) Suku Bangsa di Indonesia; 

14) Kesatuan Sosial dalam Etnografi; 

15) Asal Mula dan Sejarah Suku Bangsa di Indonesia. 

 
E. Strategi Perkuliahan 

Dalam perkuliahan ini pendekatan yang digunakan adalah Student Centered 

Learning (SCL) yang memusatkan fokus kegiatan pembelajaran pada mahasiswa dan 

berorientasi kepada pencapaian Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) yang 

ditetapkan. Pendekatan SCL dalam implementasinya dilakukan dengan 

mengkolaborasikan metode pembelajaran terpadu (Ekspositori, Discovery Learning, 

Small Group Discussion, dan Cooperative Learning) dengan sumber pembelajaran 

buku referensi, proseding, dan jurnal yang memuat hasil penelitian ilmiah dan 

mutakhir agar proses pembelajaran senantiasa sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan terkini. 

 
F. Bahan Bacaan Perkuliahan 

Mata kuliah Antropologi Indonesia menggunakan rujukan berupa buku 

referensi, jurnal/proseding seminar/simposium/lokakarya terkini. Adapun daftar 

bahan bacaan perkuliahan sebagai berikut: 

 Koentjaraningrat. 2011. Pengantar Antropologi I & II. Jakarta : Rineka Cipta 

 Koentjaraningrat. 1995. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta : UI Press 

 Sedyawati, Edi. 2014. Kebudayaan di Nusantara. Jakarta : Komunitas Bambu 

 Sedyawati, Edi. 2007. Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta : 

RajaGrafindo Persada. 

 Naim, Mochtar. 2010. Merantau; Pola Migrasi Suku Minangkabau. Jakarta : RajaGrafindo 

Persada 



 

 Spradley, James. 1979. Metode Etnografi. Terjemahan Mizbah Zulfa Elizabeth. 2007. 

Yogyakarta : Tiara Wacana. 

 Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia. Jurnal Antropologi Indonesia. ISSN. 

1693-167X (Open Acces in : http://journal.ui.ac.id/) 

 Lab. Pengembangan Masyarakat (LPM-ANTROP) Jurusan Antropologi FISIP USU. Etnovisi; 
Jurnal Antropologi Sosial Budaya. ISSN: 0216-843x (Open Acces in : 
http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/) 

 Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP UNAND. Jurnal Antropologi Isu-isu 
Sosial dan Budaya. p-ISSN: 1410-8356 e-ISSN:2355-5963 (Open Acces ini : 
http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/)  

 Jurnal dan proseding seminar/simposium/lokakarya terkini 
 
 

G. Tugas-Tugas Perkuliahan 

Dalam perkuliahan Antropologi Indonesia, selama satu semester mahasiswa 

akan membuat 2 (dua) tugas, yakni tugas kelompok terstruktur (membuat makalah 

dan mempresentasikan), dan tugas mandiri tidak terstruktur (membuat laporan 

kegiatan lapangan). Tugas kelompok terstruktur dikerjakan oleh mahasiswa sebanyak 

satu kali dalam satu semester dan mulai dikerjakan setelah awal pertemuan semester, 

dan tugas mandiri tidak terstruktur dikerjakan satu kali dalam satu semester 

menjelang akhir perkuliahan (pertemuan 14 dan 15). Secara keseluruhan tugas 

mahasiswa memiliki bobot penilaian 30%, dengan rincian tugas kelompok terstruktur 

bobot nilainya 10% dan tugas mandiri tidak terstruktur bobot nilainya 20%. 

Deskripsi mengenai tugas perkuliahan mahasiswa adalah sebagaimana yang 

tercantum dalam Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) dan kriteria penilaiannya 

tercantum dalam Rubrik Penilaian Tugas Mahasiswa (RPTM). 

 

H. Kriteria Penilaian/Evaluasi 

Penilaian akhir dalam mata kuliah mengikuti ketentuan sebagaimana yang 

telah diatur dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro, yang 

menjelaskan mengenai bobot penilaian dari serangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan/ditempuh oleh mahasiswa, yaitu sebagai berikut: 

 

Komponen Penilaian 
Bobot/ 

Persentase Penilaian 

Tugas/Quis 30% 

Nilai UTS 30% 

Nilai UAS 40% 

 
a. Komponen Tugas Mahasiswa, komponen ini memiliki bobot 30% dari total 

komponen penilaian. Komponen Tugas Mahasiswa terdiri dari 2 (dua) 

http://journal.ui.ac.id/
http://usupress.usu.ac.id/files/Etnovisi/
http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/


 

subkomponen yakni Tugas Kelompok yang memiliki bobot 10% dan Tugas 

Individu/Mandiri yang memiliki bobot 20%. Kriteria Penilaian tugas mahasiswa 

secara terperinci termuat dalam Rubrik Penilaian Tugas Mahasiswa (RPTM) 

b. Komponen Ujian Tengah Semester (UTS), komponen ini memiliki bobot 30% 

dari total komponen penilaian secara keseluruhan. Kriteria penilaian hasil 

Ujian Tengah Semester (UTS) didasarkan pada hasil otentik jawaban ujian dan 

dipengaruhi juga oleh waktu pelaksanaan ujian. Skor UTS otentik (sesuai 

dengan pencapaian mahasiswa) akan diberikan jika mahasiswa mengikuti 

Ujian Tengah Semester (UTS) tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan bersama. Akan tetapi, skor otentik (skor perolehan mahasiswa) 

akan mendapatkan pengurangan (-2) jika mahasiswa mengikuti UTS tidak 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama atau susulan 1 minggu 

tepat atau lebih. 

c. Komponen Ujian Akhir Semester (UAS), komponen ini memiliki bobot 

terbesar dari keseluruhan komponen penilaian yakni 40%. Komponen Ujian 

Akhir Semester (UAS) memiliki prasyarat untuk dapat ditempuh, yaitu 

persentase kehadiran dalam perkuliahan minimal 75% kehadiran dari 

keseluruhan kegiatan perkuliahan. Jika prasyarat tersebut terpenuhi maka 

mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). 

Kriteria penilaian hasil Ujian Akhir Semester (UAS) didasarkan pada hasil 

otentik jawaban ujian dan dipengaruhi juga oleh waktu pelaksanaan ujian. 

Skor UAS otentik (sesuai dengan pencapaian mahasiswa) akan diberikan jika 

mahasiswa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) tepat waktu sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan bersama. Akan tetapi, skor otentik (skor 

perolehan mahasiswa) akan mendapatkan pengurangan (-2) jika mahasiswa 

mengikuti UAS tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama 

atau susulan 1 minggu tepat atau lebih. 

d. Keaktifan mahasiswa tidak secara eksplisit masuk ke dalam penghitungan hasil 

evaluasi kognitif. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban bagi setiap 

mahasiswa untuk senantiasa aktif dalam proses belajar dan perkuliahannya. 

Mahasiswa yang selalu aktif akan membantu dirinya sendiri dalam menjalani 

proses belajar dan mencapai tujuan akhir pembelajaran. Meskipun tidak 

secara eksplisit masuk ke dalam penghitungan, catatan-catatan afektif setiap 

mahasiswa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan nilai akhir 

mata kuliah atau bahkan pertimbangan kelulusan dalam mata kuliah tersebut. 



 

e. Hasil evaluasi merupakan akumulasi dari keseluruhan komponen penilaian 

dengan catatan-catatan afektif sebagai bahan pertimbangan dalam 

merumuskan/menentukan nilai akhir dan kelulusan mata kuliah. Apabila Nilai 

Akhir telah masuk ke BAAK maka usaha bagi mahasiswa untuk melengkapi 

komponen penilaian yang belum terpenuhi tidak lagi dapat dilakukan. 

Mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas Nilai Akhir yang telah 

dikeluarkan dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung atas keberatan 

tersebut, dan Nilai Akhir dapat diperbaiki melalui Berita Acara Perbaikan Nilai 

Akhir yang diketahui Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas. 

 
I. Ketentuan Lain Selama Perkuliahan 

1. Jadwal dan Waktu Perkuliahan 

 Jadwal, waktu dan ruang perkuliahan sebagaimana yang tertera pada 

jadwal perkuliahan atau sesuai hasil kesepakatan antara dosen dengan 

mahasiswa; 

 Toleransi waktu keterlambatan 15 menit; 

 Kesepakatan mengenai waktu bertugas presentasi, UTS, dan UAS harus 

ditaati; 

 Apabila dosen berhalangan hadir pemberitahuan akan disampaikan 

sebelumnnya; 

 Apabila mahasiswa berhalangan hadir hendaknya menyampaikan izin 

(pesan singkat, surat izin dokter, surat tugas, dan sebagainya) kepada 

dosen pengampu mata kuliah dengan memperhatikan etika dalam 

berkomunikasi. 

 

2. Pakaian selama Perkuliahan (Peraturan Disiplin Mahasiswa No: 

2015/III.3.AU/B/PER.UMM/2012, Bab III Pasal 4 Pelanggaran Disiplin perihal 

Pakaian Mahasiswa) 

 Hendaknya mengenakan pakaian yang sesuai dengan norma kesopanan dan 

kesusilaan; 

 Khusus mahasiswa FKIP dilarang mengenakan sepatu cats, dan celana 

jeans; 

 Dilarang mengenakan kaos oblong, celana ketat, transparan, rok pendek di 

atas lutut, baju lengan pendek (wanita), memakai sandal, mahasiswa pria 

dilarang memakai aksesoris wanita (kalung, anting, gelang dan berambut 

panjang); 



 

 Berambut panjang tak beraturan; 

 Dilarang mengenakan atribut partai atau organisasi yang tidak relevan 

dengan kehidupan kampus; 

 Ketika presentasi dan ujian WAJIB mengenakan almamater. 

 

  



 

 
BERITA ACARA KONTRAK PERKULIAHAN 

MATA KULIAH ANTROPOLOGI INDONESIA SEMESTER V (LIMA) 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH T.A. 2016/2017 
 
 

Pada hari ini ............................ tanggal ................................ bulan 

................................ tahun ................................, telah disepakati 

bersama hal-hal sebagai berikut: 

1. Aturan-aturan yang terdapat dalam Buku Pedoman Akademik 

Universitas Muhammadiyah Metro; 

2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku Peraturan Disiplin 

Mahasiswa UM Metro No: 205/III.3.AU/B/PER.UMM/2012; 

3. Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan; 

4. Permasalahan yang muncul dikemudian hari terkait dengan perkuliahan 

dan belum ada dalam hasil kesepakatan pada hari ini, akan diselesaikan 

melalui komunikasi yang baik antara mahasiswa, dosen, dan/atau pihak 

yang berwenang (Dosen PA, Kaprodi, Kajur, Dekan) dengan tetap 

memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di Universitas 

Muhammadiyah Metro. 

Demikian berita acara kontrak perkuliahan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh 

dosen pengampu mata kuliah dan seluruh mahasiswa yang mengikuti mata 

kuliah ini (daftar hadir terlampir). 

       
 
       Metro,       September 2016 

Dosen Pengampu Mata Kuliah,          Ketua Angkatan/Kelas, 
 
 
 
 
Kian Amboro, M.Pd.            ___________________ 
NIDN. 0219099001            NPM. 

 



 

Lampiran: 
Daftar nama mahasiswa peserta mata kuliah Antropologi Indonesia, Semester 
Gasal 2016/2017 Program Studi Pendidikan Sejarah. 
 

No. Nama Mahasiswa NPM Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

No. Nama Mahasiswa NPM Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

No. Nama Mahasiswa NPM Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Mengetahui        Metro,       September 2016 
Ka. Prodi Pendidikan Sejarah,    Dosen Pengampu, 
 
   
   
 
 
 
 
 

Kuswono, M.Pd.      Kian Amboro, M.Pd. 
NIDN. 0229118701      NIDN. 0219099001 
 


