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Deskripsi Mata Pelajaran

Mengapa manusia berbeda-beda? Ada yang berkulit hitam, coklat, kuning, dll; ada yang berambut hitam, pirang, keriting, dll; 
ada yang mancung dan pesek? Mengapa cara hidup manusia berbeda-beda di setiap negara? Mengapa orang bisa hidup di 
kota atau di desa atau di hutan? Mengapa agama berbeda-beda? Mengapa saat ini kita bisa hidup modern, dengan internet 
dan pesan antar makanan online, sementara ada masyarakat yang bertahan hidup dengan berburu di hutan?

Semua itu adalah pertanyaan mengenai manusia dan budaya. Budaya membentuk pribadi kita semua, membentuk cara kita 
berpikir dan melakukan sesuatu. Antropologi akan membahas hal-hal itu. Kita akan "jalan-jalan" ke berbagai macam 
masyarakat dan budaya yang berbeda, menonton banyak dokumenter, dan mendiskusikannya.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

Pengetahuan

Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah

3.3.Menguraikan proses internalisasi nilai-nilai budaya sebagai  pembentuk 
kepribadian dalam pembangunan karakter  setiap individu
3.4.Mengidentifikasi  berbagai bentuk perilaku menyimpang dan  sub-kebudayaan 
menyimpang beserta dampaknya  berdasarkan hasil pengamatan langsung di 
masyarakat setempat  dan/atau berdasarkan  kajian literatur dari berbagai sumber 
3.5.Merekonstruksi keberadaan dan keterkaitan antara  budaya lokal, budaya 
nasional, budaya asing, dan hubungan antar budaya  di era globalisasi

Keterampilan

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan

4.3Mengimplementasikan internalisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-
hari di sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam rangka membentuk kepribadian 
dan karakter 
4.4.Mengamati dan melakukan kajian literatur, mendiskusikan, dan menyajikan 
hasil kajian tentang  berbagai bentuk perilaku menyimpang atau sub-kebudayaan 
menyimpang  yang terjadi  di masyarakat setempat
4.5Menyusun rancangan, melaksanakan, dan mengkomunikasikan (lisan, tertulis, 
audio-visual) penelitian sederhana tentang budaya lokal, budaya nasional, 
pengaruh budaya asing dan hubungan antar budaya di era globalisasi.

Rangkuman Materi dan Kegiatan Pembelajaran

Kita akan eksplorasi dan berdiskusi mengenai betapa beragamnya budaya di dunia, sampai kita bisa mempertanyakan pada 
diri sendiri, jangan-jangan cara pandang kita saat ini terpengaruh oleh budaya dan keseharian kita?

Menonton, membaca artikel, berdiskusi bareng, dan menulis akan menjadi kegiatan kita sehari-hari. Pada kesempatan 
tertentu, kita akan jalan-jalan sambil mengamati masyarakat.
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Rancangan Pembelajaran

Materi Pokok Kegiatan dan Penilaian

1. Sistem religi
   - Kesalahan berpikir konsep agama langit dan agama 
bumi
   - Melihat sistem religi dari 4 jenis ritual: Positif-negatif, 
Life crisis, Imitative, dan Sacrificial.

2. Mempelajari garis besar agama-agama "resmi" di 
Indonesia.

3. Melihat bentuk sistem religi yang "aneh"
   - Komunitas Eden
   - Syiah dan Ahmadiyah
   - Konsep sesat
   - Satanisme, Pastafarianisme, Zoroastrianisme, dan lain-
lain

Penilaian 1
Kuis mengenai konsep-konsep dasar sistem religi

Penilaian 2
Esai mengenai agama lain, dibuat dengan ngobrol dengan orang 
lain yang berbeda agama. Lalu dipresentasikan.

Penilaian 3
Tugas Mandiri

Penilaian Tambahan
- Ketertarikan atas -isme lain yang "jauh" dan "aneh", ditunjukkan 
dengan menulis artikel.
- Keterlibatan dalam diskusi kelas
- Keaktifan bertanya dan feedback tugas

Sumber/Media Belajar

Buku dan bacaan fisik lainnya Media Internet

Buku:
- Encyclopedia of World Religion
- *Lupa Pengarangnya*. "Agama-agama Manusia"
- Koentjaraningrat. "Ritus Peralihan di Indonesia"
- Koentjaraningrat. "Pengantar Ilmu Antropologi"

Youtube/Google Keyword:
zoroastrianism, pastafarianism, fitna, schism


