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Deskripsi Mata Pelajaran

Fokus antropologi pada kelas 11 adalah pada tradisi, bahasa, dan sistem pengetahuan. Kita akan melihat bahwa tradisi, 
sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya, secara langsung dan tidak langsung membentuk cara kita berpikir dan 
mengetahui sesuatu. Tradisi ini misalnya folklor, cerita-cerita rakyat, desas-desus, bahkan gosip.

Kemudian semester genap kita akan membahas bagaimana kesenian membentuk budaya dan budaya membentuk seni. 
Bagaimana Avengers, anime, Kpop, dll membentuk pop culture saat ini.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

Pengetahuan

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya 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

3.1Menganalisis keterkaitan antara budaya, bahasa, dialek, dan perkembangan  
tradisi lisan di nusantara  
3.2Mendeskripsikan dan memetakan  keberagaman pengguna bahasa, dialek,  dan 
tradisi lisan di nusantara dan perannya dalam membangun masyarakat 
multikultur. 
3.3Menganalisis kesamaan dan perbedaan  budaya, bahasa,  dialek, tradisi lisan 
yang ada di masyarakat setempat 

Keterampilan

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

4.1Melakukan kajian literatur, diskusi dan pengamatan lapangan  tentang 
keterkaitan antara budaya, bahasa,  dialek, dan perkembangan tradisi lisan di 
nusantara
4.2Membuat pemetaan budaya,  bahasa, dialek , dan tradisi lisan di masyarakat 
setempat  serta berperan aktif  dalam upaya membangun masyarakat multikultur. 
4.3   Melakukan diskusi, mengumpulkan kliping, dan pengamatan lapangan untuk 
memahami persamaan dan perbedaan budaya, bahasa, dialek, dan tradisi lisan 
yang berkembang dalam masyarakat

Rangkuman Materi dan Kegiatan Pembelajaran

Sehari-hari kita biasanya melakukan hal-hal yang tidak rasional, yang kita pelajari secara tradisional. Kita jarang 
mempertanyakan mengapa kita melakukan hal-hal tersebut, it just feels the right things to do. Di sini kita menyadari bahwa 
budaya bekerja di wilayah "rasa". Kita akan banyak menelaah hal-hal tradisional yang membuat kita berpikir dan berperilaku 
seperti saat ini, dari cerita rakyat, urban legend, bahkan sampai resep makanan tradisional.

Sistem bahasa termasuk bagian dari tradisi dan folklor. Kita akan mengeksplorasi hal yang biasanya dianggap tabu di 
masyarakat dan bagaimana hal itu mempengaruhi "rasa" berkomunikasi melalui pembahasan mengenai profanity.
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Rancangan Pembelajaran

Materi Pokok Kegiatan dan Penilaian

1. Tradisi
2. Folklor dan Tradisi Lisan
   - Folktale: Legenda, Mitos, dan Dongeng
   - Desas-desus, gosip, kabar burung
   - Kebiasaan-kebiasaan
   - Permainan tradisional
   - Hantu
3. Sistem bahasa
   - Profanity dan kata-kata tabu

Penilaian 1
Mendiskusikan pengertian dan lingkup foklor dengan bentuk 
artikel/presentasi.

Penilaian 2
Esai mengenai profanity dan penafsirannya.

Penilaian 3
Tugas Mandiri

Sumber/Media Belajar

Buku dan bacaan fisik lainnya Media Internet

- Byrne, Emma. "Swearing Is Good for You: The Amazing 
Science of Bad Language". 2018
- Danandjaja, James. "Folklor Indonesia".
- Utami, Ayu. "Anatomi Rasa"
- Hardiman, F. Budi. "Seni Memahami"

Artikel
- Swearing Is Good For You—And Chimps Do It, Too. https://www.
nationalgeographic.com/news/2018/01/science-swearing-
profanity-curse-emma-byrne/
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