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UNIT KEGIATAN BELAJAR 

(UKB Antro 3.1/4.1/1/1-1) 
  
 
1. Identitas  

a. Nama Mata Pelajaran : Antropologi 
b. Semester  : ganjil (1) 
c. Kompetensi Dasar :  

 
3.1 Memahami Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan 

kesamaan manusia Indonesia dan cara hidupnya secara holistik dalam rangka 
membangun sikap toleran, empati, dan saling menghargai sehingga tercipta 
kerukunan nasional 

4.1 Membaca berbagai literatur dan mendiskusikan hasil bacaan tentang ilmu 
Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan kesamaan 
manusia Indonesia dan cara hidupnya secara holistik dalam rangka membangun 
sikap toleran, empati, dan saling menghargai sehingga tercipta kerukunan nasional 

 
 

 
d. Indikator Pencapaian Kompetensi :  

3.1.1 Mengenali peranan ilmu Antropologi di masyarakat 
3.1.2 Menjelaskan peranan ilmu Antropologi di masyarakat 
3.1.3 Menggali peranan antropolog di masyarakat 
3.1.4 Menyimpulkan peranan Antropolog di masyarakat 
4.1.1 Melakukan kajian literatur tentang peranan ilmu antropologi di masyarakat 
4.1.2 Mendiskusikan peranan ilmu antropologi dan peran antropolog di masyarakat 
4.1.3 Mempresentasikan peranan ilmu antropologi di masyarakat 

 
 
 
 

e. Materi Pokok  : Fungsi dan Peranan Antropologi 
f. Alokasi Waktu  : 90 menit  
g. Tujuan Pembelajaran :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

h. Materi Pembelajaran    
o Lihatdan baca pada Buku Teks Pelajaran (BTP):Siany Lestyasari, Atik 

Catur Budiarti. 2016. Buku Siswa Antropologi X. Jakarta: PT Wangsa 
Jatra Lestari Hal 13-20 
 
 
 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan meggunakan 

model Discovery lerning peserta didik dapat mengenali peranan ilmu antropologi 

kemudian menjelaskan peranan antropolog dan menyimpulkan peranan 

antropolog di masyarakat untuk menumbuhkan sikap kritis, kreatif komunikatif 

dan kolaburasi (C4) dalam kesamaan dan keberagaman budaya sehingga peserta 

didik melaluibelajar antropologi, mengembangakan sikap jujur, peduli, dan 

bertanggungjawab 
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2. Peta Konsep 

 
 
3. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pendahuluan  
Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian membaca dan mengamati 
gambar dan ilustrasi di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan kalian lanjutkan ke 
kegiatan belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini. 
 

b. Kegiatan Inti 

1) Petunjuk Umum UKB 
a. Baca dan pahamiBuku Teks Pelajaran (BTP): Siany Lestyasari, 

Atik Catur Budiarti. 2016. Buku Siswa Antropologi X. Jakarta: PT 
Wangsa Jatra Lestari hal 13-20 

Manfaat 
antropologi

penerapan 
antropologi

Peranan Antropologi 
dalam memahami 

Keberagaman 
Masyarakat di 

Indonesia

 
  Gb.1      gb.2 
Pada gambar 1, terlihat kondisi masyarakat yang masih menggunakan sungai dalam 
aktivitas kegiatan sehari-hari seperti kegiatan mandi, mencuci dan BAK (buang air kecil) 
atau BAB (Buang air besar). Sedangkan pada gambar 2, sudah berdiri bangunan agar 
masyarakat bisa mandi, BAK, BAB bahkan mencuci .sehinngga pemandangan pada gambar 
1 diharapkan tidak terdapat lagi dan masyarakat dapat menggunakan fasilitas dalam 
gambar 2. 
Pertanyaan: 
a. Bagaimanakah hubungan antara gambar 1 dan gambar2 jika dikaitkan dengan 

peranan antropologi dalam menyingkapi fenomena tersebut 
b. Dari  gambar dan ilustrasi diatas simpulkanlah bagaimanakah peranan antropologi 

Perhatikan 

 

 

 

amatiama

ti 
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b. Setelah memahami isi materidalam bacaan berlatihlah untuk 
berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini baik 
bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman 
lainnya. 

c. Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada 
bagian yang telah disediakan. 

d. Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjutmelalui kegiatanayo 
berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar 
1 dan 2, kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah 
siap untuk mengikuti tes formatifagar kalian dapat belajar ke 
UKB berikutnya. 

 

2) Kegiatan Belajar 
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan 
konsentrasi  !!! 

 
Kegiatan Belajar 1 

 
Bacalah uraian singkat materi dan contoh berikut dengan penuh konsentrasi ! 
 
Antropologi dalam kehidupan sosial itu sendiri adalah antropologi yang mempelajari 

fenomena yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dan interaksinya dengan 

masyarakat lainnya. Antropologi dalam kehidupan sosial hampir mirip dengan 

sosialogi,tetapi dalam perbandingannya dalam sosiologi lebih menitik beratkan pada 

suatu fenomena sosial dengan memperhatikan pola interaksi masyarakat didalamnya 

dan berujung pada kehidupan yang modernisasi dan perubahan sosial yang lebih 

baik, contohnya disekolah diwajibkan datang tepat waktu,menggunakan seragam,dan 

bersikap hormat kepada guru dan dituangkan dalam peraturan yang memiliki sanksi 

tertentu,dengan begitu siswa dapat mematuhi peraturan guna menjadikan siswa 

yang lebih baik. Sedangkan antropologi dalam kehidupan sosial lebih menitik 

beratkan pada fenomena sosial yang ada di masyarakat dengan menitik beratkan 

pada nilai,norma,adat,tradisi dan budaya yang ada didalam kehidupan 

bermasyarakat. Jadi antropologi menempatkan fungsinya sebagai ilmu yang 

memakai budaya dalam arti  yang mengedepankan budaya dalam menyelesaikan 

masalah kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa contoh peran antropologi dalam 

kehidupan sosial : 

1. Antropologi di dunia politik 

Antropologi dengan ilmu politik yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian-

pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial 

budaya yang lebih kecil dan sederhana.Mula-mula Antropologi lebih banyak 

memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan didesa-desa 

dan dipedalaman. 
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Resume manfaat Antropologi : 

 

2. Antropoogi Hukum 

Antropologi Hukum adalah ilmu yg mempelajari manusia dengan kebudayaan, 

khususnya di bidang Hukum, atau bisa dibilang ilmu tentang Manusia dalam 

kaitannya dengan Kaidah-kaidah sosial yang bersifat Hukum. Antropologi hukum ada 

kaitannya juga dengan ilmu sosial lainnya, seperti : (1) Antropologi Hukum dengan 

Hukum Adat, (2) Antropologi Hukum dengan Sosiologi, (3) Antropologi Hukum 

dengan Etnologi, (4) Antropologi Hukum dengan Religi, (5)Antropologi Hukum 

dengan Psikologi Sosial. 

3. Antropologi Pendidikan 

Pasti kita tahu pendidikan adalah sebagai suatu proses pembelajaran, pemberian 

pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pikiran. Pendidikan pun dapat 

diperoleh melalui lembaga formal dan informal.Penyampaian kebudayaan yang 

melalui lembaga informal tersebut dilakukan melalui enkulturasi semenjak kecil di 

dalam lingkungan keluarganya.Antropologi pendidikan dalam masyarakat yang 

sangat kompleks, terspesialisasi dan berubah cepat, pendidikan memiliki fungsi yang 

sangat besar dalam memahami kebudayaan sebagai satu keseluruhan. 

4. Antropologi fisik 

Secara khusus  antropologi fisik membahas tentang manusia sebagai makhluk fisik 

yang tumbuh dan berkembang samapai terjadinya keanekaragaman makhluk 

manusia menurut ciri-ciri tubuh, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, 

tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi, dan bentuk tubuh serta 

ciri-ciri genotipe seperti golongan darah. 

5. Antropologi psikologi 

Antropologis psikologi ini merupakan antropologi yang mengkaji tentang hubungan 

antara individu dengan makna dan nilai dengan kebiasaan sosial atau masyarakat 

dari sistem budaya yang ada.Ada pun ruang lingkup antropologi psikologi tersebut 

sangat luas dan menggunakan berbagai pendekatan pada masalah kemunculan 

dalam interaksi antara pikiran, nilai, dan kebiasaan sosial. 

 

 

 

1. Melihat dengan jelas tentang manusia, baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok 
masyarakat. 

2. Mampu mengkaji kedudukan menusia dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau 
budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. 

3. Memahami norma-norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat 
tertentu. 
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4. Lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala sisial masyarakat yang makin 
kompleks. 

5. Menyusun etnografi-etnografi yang memungkinkan penciptaan teori-teori 
tentang asal-usul kepercayaan, keluarga, perkawinan, perilaku bernegara, dan 
sebagainya. 

 

Selanjutnya untuk lebih memahami penerapan ilmu antropologi perhatikan gambar 
pada contoh di bawah ini 

 
Contoh 
 
Berikut gambar deskripsi saudara kita yang ada di Pedalaman Papua 
 

      
   GB. 3 
 
Dalam gambar 3 diatas mendeskripsikan bahwa ada salah satu suku bangsa seperti 

gambar diatas, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara satu suku 

dengan suku yang lain. Dengan melihat gambar diatas seakan-akan memberikan 

penilaian bahwa masih ada saudara kita yang diluar sana dalm kondisi seperti itu, 

bagaimana keterkaitan ilmu antropologi dalam mengatasi permasalahan tersebut.  

Untuk lebih memahami hal tersebut, ayo berlatih berikut. 

 

Ayoo berlatih! 
Setelah kalian memahamiuraian singkat materi dan contoh di atas, maka: 
 
1. Bagaimanankah peranan antropologi dalam mengatasi perbedaan kondisi seperti 

itu! 
2. Jelaskanlah dengan contoh-contoh yang terdapat di kehidupan social, peranan-

peranan antropologi lain yang dapat kita pahami 
 

 

Perhatikan gambarsuku di 

samping! 
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Resume manfaat Antropologi : 

 

Kegiatan Belajar 2 
 
Setelah kalian belajar di kegiatan 1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 
antropologi memiliki peranan : 
  
1. Dalam pembangunan dapat berperan dalam penelitian , ahli riset meyajikan data yang 

dibutuhkan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi 
2. Dalam memecahkan masalah-masalah social buadaya , antropolog berperan sebagai 

tehnisi, mencari solusi dari suatu permasalahan 
3. Dalam pemerintahan dan pembangunan berfungsi sebagai konsultan . membuat sebuah 

kebijakan yang dibutuhkan  
4. Dalam pendidikan berperan sebagai pendidik, guru maupun dosen 

 

 
 

 
Ayo berlatih!! 

 
Setelah memahamiperanan antropologi diatas, marilah kerjakan contoh kasus 
yang terjadi di dalam artikel yang disajikan berikutini. Kemudian kalian analisa 
peranan-peranan apa sajakah yang terdapat di dalam artikel .selamat 
mengerjakan  

 
 
 
 

 
Implikasi Pembangunan pada Masyarakat Lokal 

Terjadinya krisis moneter yang menimpa indonesia yang berdampak kepada krisis ekonomi dan 

menjalar pada aspek kehidupan lainnya seperti sosial, budaya dan politik sehingga memicu terjadinya 

krisis multi dimensional yang berkepanjangan. Namun cerita sukses pada krisis ekonomi tersebut 

dilakukan melalui aktifitas ekonomi pasar loak.Melalui pasar Loak ditemukan rekontruksi sosial 

masyarakat Minangkabau yang mengarah kepada kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah yang 

mengkomsumsi barang-barang kelas dua yang diperjualbelikan oleh pedagang loak.Menurut hasil 

penelitian mengenai implikasi Undang-undang perkawinan terhadap keluarga dan wanita yang 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan peran yang kaku antara laki-laki dan wanita dalam keluarga 

sehingga menjadikan wanita tidak berdaya dari segi ekonomi dan wanita selalu tergantung pada laki-

laki (suami).Disamping itu ketidakberdayaan wanita secara ekonomi ini seringkali dimanfaatkan oleh 

laki-laki untuk melakukan poligami.Kasu-kasus perceraian yang terjadi kebanyakan adalah karena 

adanya orang ketiga dan masalah ekonomi.Sementara itu prosedur yang berbelit-belit dan cenderung 

memihak laki-laki seringkali menyebabkan wanita enggan mengurus perceraiannya di pengadilan, 

sehingga banyak terjadi cerai di bawah tangan. Akibatnya wanita yang diceraikan tidak mendapat 

santunan dan secara hukum tidak jelas statusnya, sedangkan laki-laki dengan mudah akan kawin lagi. 

Dengan demikian meskipun berdasarkan syarat-syarat yang diberlakukan sulit untuk kawin lagi bagi 

laki-laki tetapi dengan mudahnya cerai di bawah tangan laki-laki lebih untuk berpoligami secara tidak 

sah. 
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Tugas 
 
Ayo…sekarang kerjakanlah soal berikut berdasarkan artikel diatas ! 
 

 
1. Jelaskan peranan-peranan antropologi dalam masyarakat  
2. Berdasarkan artikel yang diberikan, analisalah  peranan antropolog di dalam masyarakat 

3. Buatlah kesimpulan peranan-peranan antropolog dalam masayarakat  
 
 
 

Apabila kalian sudah mampu menyelesaikan soal diatas, maka kalian bisa 
melanjutkan pada kegiatan refleksi berikut. 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di sebuah perkampungan 

tradisional Minangkabau yakni di Balairong Bunta di Kenagarian Rao Rao Kabupaten 

Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat mengenai kerentanan struktural laki-laki lansia 

dalam masyarakat matrilineal Minangkabau. Topik Antropologi tentang kerentanan 

orang lanjut usia (lansia), dimana laki-laki lansia lebih jarang dibicarakan dibandingkan 

perempuan lansia. Hal ini karena laki-laki lansia biasanya dipandang dalam posisi lebih 

beruntung, lebih kuat, lebih berkuasa, mempunyai harta, memegang hak waris yang 

lebih besar, memiliki tabungan, memiliki akses ekonomi lebih baik dan sebagainya, 

sehingga sering dianggap kurang rentan dibandingkan perempuan lansia. Kerentanan 

laki-laki di usia tuanya cenderung sering dijelaskan menurut kerangka asumsi 

pendekatan individual atau dengan menggunakan perspektif mentalitas dan 

representasi budaya yang lebih menekankan analisisnya terhadap saling hubungan 

antara situasi kerentanan laki-laki lansia dengan pola pencitraan (image), sistem norma 

dan dominasi ideologi patriarki di dalam masyarakat. Kerentanan laki-laki lansia selalu 

dihubungkan dengan perubahan status, kedudukan dan sumber-sumber kekuasaan 

yang berkurang secara drastis yang dialaminya sehingga laki-laki lansia menghadapi 

suatu situasi yang dinamakan post power syndrom. 

pengkajian komunitas adat terpencil (KAT) yang saat ini menjadi perhatian serius 

pemerintah daerah Sumatera Barat di kepulauan Mentawai untuk meningkatkan 

harkat dan martabat masyarakat lokal sesuai dengan amanat undang-undang dan 

tujuan negara Indonesia. Namun dikarenakan berbagai kendala geografis, keterbatasan 

kemampuan dan karakteristik masyarakat dan komunitas adat terpencil itu sendiri 

menyebabkan usaha pemberdayaan itu belum mampu menjangkau segenap 

komunitas tersebut.Melalui pengkajian Komunitas Adat terpencil tersebut dapat 

memperbaiki konsistensi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam 

di Siberut dan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mengkaji ulang (memperbaiki) 

tata ruang wilayah Siberut berdasarkan partisipasi masyarakat. 
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c. Penutup 
 

Bagaimana kalian sekarang? 

Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1dan 2, 

berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah 

kalian pelajari.Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKB 

ini di Tabel berikut. 

 

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya  Tidak  
1. Apakah kalian telah memahami peranan dan fungsi 

antropologi 
  

2. Dapatkah kalian menjelaskan penerapan ilmu 
antropologi dalam kehidupan bermasyarakat 

  

3. Dapatkah kalian menjelaskan peranan ilmu 
antropologi dalam kearifan local masyarakat 

  

4.  Dapatkah kalianmenyimpulkan peranan dan fungsi 
antropologi dalam masyarakat yang beragam budaya 

  

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah 

kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang 

kegiatan belajar 1dan 2 yang sekiranya perlu kalian ulang dengan bimbingan 

Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk mengulang lagi!.Dan 

apabila kalian menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan berikut. 

 
 
Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi peranan ilmu 

antropologi, lanjutkan kegaitan berikut untuk mengevaluasi penguasaan kalian!. 

 
Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi peranan ilmu Antropologi 

  
Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi Peranan ilmu 
antropologi, maka kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja kalian 
masing-masing.Dan jika kalian mengalami kesulitan berdiskusilah dengan 
peserta didik lain. 
 
1. Beragam perbedaan yang ada di Indonesia seperti perbedaan agama, 

religi, kepercayaan, budaya, tradisi, ras/etnis dan bahasa merupakan 

kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh rakyat 

Indonesia. Mengapa semua keberagaman tersebut tidak boleh dijadikan 

alas an untuk perselisihan. Dan dimanakah peranan ilmu antara dalam 

menyingkapi fenomena tersebut! 
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2. Uraikan peranan antropologi secara factual, beserta contoh konkretnya 

disesuaikan dengan kondisi dilapangan yang ada, apabila berperan 

sebagai: 

a. Pendidikan 

b. Ahli riset 

c. Konsultan 

d. Teknisi 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain. Kemudian 

tuliskan penyelesaian soal tersebutdi buku kerja masing-masing!. 

Ini adalah bagian akhir dari UKB materi peranan ilmu antropologi, mintalah tes 

formatif kepada Guru kaliansebelum belajar keUKB berikutnya. Sukses untuk 

kalian!!! 

 

Indonesia kaya akan budaya, kadangkala kekayaan yang dimiliki oleh budaya masing-

masing suku bangsa yang ada di Indonesia menimbulkan perasaan lebih tinggi atau yang 

dikenal Etnosentrisme. Disinilah diperlukan peranan antropologi.Bagaiamana peranan 

antropologi dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan diantara budaya yang 

berbeda-beda yang ada. Berikanlah pendapat kalian !dan bagaimana kontribusi ilmu 

antropologi dalam mempetahankan eksistensi budaya lokal seperti yang terdapat pada 

gambar diatas. Seperti tari kecak bali, Reog Ponorogo dan Tari perang Papau 


