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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Pengantar Antropologi merupakan mata kuliah lintas
jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Matakuliah ini berisi
materi-materi dasar tentang kebudayaan yang sangat dianjurkan bagi
mahasiswa ilmu sosial untuk mempelajarinya. Dalam mata kuliah ini
diuraikan tentang konsep-konsep penting dalam ilmu antropologi. Konsep
kebudayaan, yang menjadi fokus kajian ilmu antropologi dibahas secara
rinci. Di samping itu juga dibahas mengenai metode yang lazim digunakan
dalam penelitian antropologi.
Uraian mata kuliah ini disajikan dalam bentuk penjelasan konsep yang
disertai dengan contoh dan ilustrasi. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa
tidak hanya sebatas mampu memahami konsep saja tetapi juga mengetahui
faktanya dalam masyarakat. Dengan demikian tujuan dari penyusunan materi
Pengantar Antropologi ini adalah memperluas wawasan mahasiswa tentang
kajian-kajian ilmu sosial pada umumnya, dan fenomena kebudayaan yang
ada di masyarakat pada khususnya. Bagi para praktisi, mempelajari ilmu
antropologi akan membantu memahami fenomena kebudayaan yang ada di
masyarakat sehingga dapat menyusun kebijakan yang bermanfaat bagi
masyarakat.
Buku Materi Pokok (BMP) Pengantar Antropologi ini disusun menjadi 9
modul yang terdiri dari modul Ruang Lingkup Antropologi, Evolusionisme,
Strukturalisme, Etnografi, Kebudayaan, Kehidupan Kolektif/Masyarakat,
Perubahan Kebudayaan, Kajian-Kajian Antropologi, dan Masa Depan
Antropologi. Susunan materi modul ini beserta kompetensi yang harus
dicapai mahasiswa dapat dilihat dari bagan Analisis Instruksional berikut ini.
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Keterangan:
TIU: Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep, teori, dan
metode yang digunakan dalam ilmu antropologi
TIK: Mahasiswa diharapkan mampu:
1. menjelaskan tentang ruang lingkup antropologi;
2. menjelaskan tentang evolusionisme;
3. menjelaskan tentang diffusionisme;
4. menjelaskan tentang strukturalisme;
5. menjelaskan tentang metode etnografi;
6. menjelaskan tentang konsep kebudayaan;
7. menjelaskan tentang konsep kehidupan kolektif atau masyarakat;
8. menjelaskan tentang perubahan kebudayaan;
9. menjelaskan tentang kajian sistem religi;
10. menjelaskan tentang kajian sistem perekonomian;
11. menjelaskan tentang masa depan antropologi.
Kompetensi di atas akan lebih mudah dicapai apabila Anda mengikuti
petunjuk belajar berikut ini.
1. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah mempelajari semua
materi modul secara mandiri dan seksama.
2. Untuk memudahkan Anda mengingat maka beri tanda (misalnya dengan
stabilo) pada pengertian-pengertian yang Anda anggap penting.
3. Di samping itu untuk mengintegrasikan pengetahuan yang sudah Anda
miliki sebelum membaca modul ini dengan uraian yang sedang Anda
pelajari, maka berilah catatan-catatan tambahan baik yang berupa
informasi tambahan ataupun kritikan dan pertanyaan yang nantinya
dapat Anda gunakan sebagai bahan diskusi dengan tutor atau dengan
teman-teman Anda.
4. Untuk mengefektifkan belajar Anda, baca kembali untuk kedua kalinya
dan buatlah ringkasan.
5. Apabila Anda menjumpai contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi yang ada
dalam uraian, maka cobalah untuk mencari contoh lainnya yang relevan.
Dengan demikian maka Anda tidak hanya mampu memahami konsepkonsep yang diuraikan, melainkan juga mampu menjelaskan konsep-

xii

6.

7.

8.

konsep tersebut berdasarkan contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi yang
Anda rumuskan sendiri.
Jangan pernah lupa setelah Anda selesai mempelajari uraian maka
bacalah rangkuman, kerjakan tugas (yang ada dalam uraian), soal latihan
dan tes formatif. Hal ini penting, untuk mengukur tingkat pemahaman
Anda atas materi yang sudah Anda pelajari.
Setelah Anda mengerjakan semuanya secara mandiri, maka bawalah apa
yang sudah Anda pelajari tersebut ke dalam forum diskusi kelompok.
Diskusi kelompok ini berguna sebagai media untuk saling berbagi
informasi, memperjelas apa yang kurang jelas, dan memunculkan
pemikiran-pemikiran baru yang relevan. Apabila Anda menginginkan
hasil diskusi yang maksimal maka jangan pernah mulai berdiskusi
sebelum semua anggota telah selesai mempelajari materi yang akan
didiskusikan.
Apabila bahan ajar ini diikuti dengan suplemennya, baik yang berupa
suplemen web, audio, video, atau yang lainnya, maka pelajari juga
suplemen tersebut dan jadikan juga materi dalam suplemen tersebut
sebagai bahan diskusi.

Modul ini hanya merupakan salah satu sumber informasi. Masih banyak
sumber lainnya baik yang berupa buku, makalah, atau informasi dalam
internet yang sebaiknya juga Anda baca agar pemahaman Anda menjadi lebih
komprehensif.
Selamat belajar, semoga Anda sukses!

