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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Nya atas begitu banyak nikmat dan rahmat
yang dilimpahkan kepada tim penyusun, sehingga Modul Praktikum Sosio Antropologi ini dapat
diselesaikan dengan baik dan lancar.
Buku ini merupakan acuan praktikum mata kuliah Sosio Antropologi yang dapat digunakan oleh
dosen maupun mahasiswa. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang
turut membantu terselesaikannya Modul Praktikum Sosio Antropologi ini, diantaranya:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
2. Kaprodi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas

Maret
3. Dosen Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
4. Staff dan pihak lain yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Dalam penyusunan modul ini tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan. Saran
dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini. Semoga buku
ini dapat memberi banyak manfaat bagi para pembaca.

Surakarta, Desember 2018

Tim penyusun
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU PRAKTIKUM

Proses pembelajaran untuk buku petunjuk praktikum dapat berjalan lancar apabila Anda
mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:
1. Pahami dulu berbagai kegiatan penting dalam modul ini mulai tahap awal sampai tahap

akhir.
2. Lakukan teknik yang tertera dalam kegiatan belajar sesuai dengan daftar tilik yang telah

tersedia.
3. Keberhasilan proses pembelajaran Anda dalam mata kuliah Sosio Antropologi dengan tugas

praktikum yang diberikan tergantung pada kesungguhan Anda dalam mengerjakan
praktikum.

4. Bila Anda menemui kesulitan, silahkan menghubungi instruktur/pembimbing pengajar mata
kuliah Sosio Antropologi.
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BAB I
KONSEP ILMU SOSIAL ANTROPOLOGI

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep ilmu sosial antropologi
dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sosial antropologi
b. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan kegunaan antropologi
c. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial

lainnya
d. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan sosial antropologi
e. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep antropologi
f. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori antropologi

B. URAIAN MATERI
1. Pengertian dan ruang lingkup sosial antropologi

a. Pengertian
Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai

budaya masyarakat suatu etnis. Kata antropologi berasal dari dua kata bahasa
Yunani yaitu “anthropos” yang berarti manusia dan “logos” yang berarti ilmu.
Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang
mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik, serta kebudayaannya.

b. Ruang lingkup
1) Antropologi fisik

a) Paleontropologi
b) somatologi

2) Antropologi budaya
a) Arkeologi prehistory
b) Etnologi

2. Tujuan dan kegunaan antropologi
a. Tujuan

1) Tujuan Akademis : antropologi ingin mencapai pengertian tentang makhluk
manusia, pada umumnya dengan mempelajari anekawarna bentuk fisik,
masyarakat, serta budaya.

2) Tujuan Praktis : antropologi ingin mempelajari manusia dalam aneka warna
masyarakat, suku bangsa guna membangun masyarakat itu sendiri.

b. Kegunaan
1) Antropologi fisik memusatkan perhatiannya pada manusia sebagai organisme

biologis yang tekananya pada upaya melacak evolusi perkembangan manusia
dan mempelajari variasi-variasi biologis manusia.

2) Antropogi budaya mempelajari manusia berdasrkan kebudayaanya, dimana
kebudayaan dapat merupakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat.

3. Hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya
a. Hubungan antropologi dengan psikologi
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Keduanya memerlukan interaksi yang intens untuk memhami pola-pola budaya
masyarakat tertentu secara bijak.

b. Hubungan antropologi dengan ilmu sejarah
Antropologi memberi bahan prehistory sebagai pangkal bagi tiap penulis sejarah
dari tiap bangsa di dunia.

c. Hubungan antropologi dengan ilmu geografi
Antropologi memerlukan ilmu geografi, karena tidak sedikit masalah-masalah
manusia, baik fisik maupun kebudayannya tidak lepas dari pengaruh lingkungan
alamnya.

d. Hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi
Ilmu antropologi memiliki manfaat yang tinggi bagi seorang ekonom.

e. Hubungan antropologi dengan ilmu politik
Hal itu dapat di lihat bahwa ilmu politik telah memperluas kajiannya pada
masalah yang menyangkut latar belakang sosial budaya dari kekuatan
politik tersebut.

4. Sejarah perkembangan sosial antropologi
a. Fase pertama (abad 15-18)
b. Fase kedua (abad ke-19)
c. Fase ketiga (awal abad ke 20)
d. Fase keempat (setelah tahun 1930)

5. Konsep-konsep antropologi
a. Kebudayaan
b. Enkulturasi
c. Akulturasi
d. Etnosentrisme
e. Tradisi
f. Ras dan etnik
g. Relativitas budaya

6. Teori-teori antropologi
a. Teori evolusionisme deterministik
b. Teori partikularisme
c. Teori fungsionalisme

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Jawab pertanyaan pada soal tersebut!

a. Jelaskan perbedaan antropologi fisik dan antropologi budaya!
b. Jelaskan bagaimana hubungan antropologi dengan ilmu geografi!
c. Sebutkan konsep-konsep antropologi!

2. Kumpulkan sebelum perkuliahan dimulai!
3. Soal dikerjakan dalam waktu 15 menit!

D. PERSIAPAN
1. Setelah materi selesai diberikan, mahasiswa menyiapkan kertas untuk mengerjakan

soal
2. Mahasiswa menjawab pertanyaan
3. Lembar jawaban dikumpulkan kepada dosen

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Pertanyaan pada soal tersebut di atas dikerjakan selama 15 menit!
2. Kumpukan sebelum perkuliahan dimulai!
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F. PENILAIAN
Penilaian Quiz

S
k
o
r

Kriteria
5 (sangat baik) Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai

dengan kunci jawaban
4 (baik) Mahasiswa menjawan benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
3 (cukup) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban
2 (kurang) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
1 (buruk) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari seluruh pertanyaan sesuai

kunci jawaban.
0 (sangat buruk) Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali

Penetapan Nilai Akhir:

(5 x 3 poin)
NA = --------------- x 100

15
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BAB II
MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU, SOSIAL DAN BUDAYA

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang manusia sebagai makhluk
individu, sosial dan budaya dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan manusia sebagai makhluk individu
b. Mahasiswa mampu menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial
c. Mahasiswa mampu menjelaskan manusia sebagai makhluk budaya

B. URAIAN MATERI
1. Manusia sebagai makhluk individu

Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur
fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa.Seseorang dikatakan sebagai manusia individu
manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Dalam diri individu ada unsur
jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan
jiwanya.

Karakteristik yang khas dari seseorang ini sering kita sebut dengan kepribadian.
Setiap orang memiliki kepribadian yang membedakan dirinya dengan orang lain.
Kepribadian seseorang itu dipengaruhi faktor bawaan (genotip) dan faktor
lingkungan (fenotip) yang saling berinteraksi terus menerus.

2. Manusia sebagai makhluk sosial
Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, salah satunya dikarenakan pada diri

manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada
kebutuhan sosial (social need) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia
memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman. Kebutuhan untuk berteman
dengan orang lain, seringkali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingannya
masing-masing.

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena beberapa alasan, yaitu:
a. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial
b. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain
c. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain
d. Potensi manusia akan berkembang apabila ia hidup ditengah-tengah manusia

3. Manusia sebagai makhluk budaya
Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang

senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena
yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar dan
adil, maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran
dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya.

Wujud kebudayaan pada manusia sebagai makhluk budaya adalah:
a. Wujud gagasan
b. Wujud perilaku (aktivitas)
c. Wujud benda hasil budaya

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Jawab pertanyaan pada soal tersebut
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a. Sebutkan pembentuk kepribadian pada diri manusia!
b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor genotip dan faktor ferotip, berilah

contoh!
c. Berikan contoh wujud benda hasil budaya!

2. Kumpulkan sebelum perkuliahan diakhiri!
3. Soal dikerjakan dalam waktu 15 menit!

D. PERSIAPAN
1. Setelah materi selesai diberikan, mahasiswa menyiapkan kertas untuk mengerjakan

soal
2. Mahasiswa menjawab pertanyaan
3. Lembar jawaban dikumpulkan kepada dosen

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Pertanyaan pada soal tersebut di atas dikerjakan selama 15 menit!
2. Kumpukan sebelum perkuliahan diakhiri!

4. PENILAIAN
Penilaian Quiz

S
k
o
r

Kriteria
5 (sangat baik) Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai

dengan kunci jawaban
4 (baik) Mahasiswa menjawan benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
3 (cukup) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban
2 (kurang) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
1 (buruk) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari seluruh pertanyaan sesuai

kunci jawaban.
0 (sangat
buruk)

Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali

Penetapan Nilai Akhir:

(5 x 3 poin)
NA = --------------- x 100

15
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BAB III
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESETARAAN

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang manusia, keragaman dan
kesetaraan dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan makna keragaman manusia
b. Mahasiswa mampu menjelaskan makna kesetaraan manusia
c. Mahasiswa mampu menjelaskan kemajemukan dalam dinamika sosial budaya

B. URAIAN MATERI
1. Makna keragaman manusia

Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan,
karena sebagai makhluk individu punya ciri-ciri khas tersendiri yang unik dan
beragam. Keragaman individual maupun social adalah implikasi dari kedudukan
manusia, baik sebagai mahluk individu dan mahluk sosial

Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lain.
Demikian pula kita sebagai bagian dari satu masyarakat memiliki perbedaan dengan
masyarakat lainnya.

2. Makna kesetaraan manusia
Kesetaraan manusia bermakna manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat

atau kedudukan yang sama.
3. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya

Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan
masyarakat, majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis.
Usman Pelly ( 1989 ) mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota
berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertical.

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Jawab pertanyaan pada soal tersebut!

a. Sebutkan macam-macam pengelompokan masyarakat majemk secara horizontal!
b. Sebutkan macam-macam pengelompokan masyarakat majemk secara vertikal!
c. Sebutkan macam-macam penyakit budaya pada masyarakat kita di indonesia yang

sering terjadi!
1. Kumpulkan sebelum perkuliahan diakhiri!
2. Soal dikerjakan dalam waktu 15 menit!

D. PERSIAPAN
1. Mahasiswa menyiapkan kertas untuk mengerjakan soal
2. Mahasiswa menjawab pertanyaan
3. Lembar jawaban dikumpulkan kepada dosen

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Pertanyaan pada soal tersebut di atas dikerjakan selama 15 menit!
2. Kumpukan sebelum perkuliahan di akhiri!
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F. PENILAIAN
Penilaian Quiz

S
k
o
r

Kriteria
5 (sangat baik) Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai

dengan kunci jawaban
4 (baik) Mahasiswa menjawan benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
3 (cukup) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban
2 (kurang) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
1 (buruk) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari seluruh pertanyaan sesuai

kunci jawaban.
0 (sangat buruk) Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali

Penetapan Nilai Akhir:

(5 x 3 poin)
NA = --------------- x 100

15
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BAB IV
MANUSIA, NILAI, MORAL DAN HUKUM

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang manusia, nilai, moral, dan
hukum dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manusia, nilai, moral dan hukum.
b. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan manusia dengan nilai.
c. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan manusia dengan moral.
d. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan manusia dengan hukum.
e. Mahasiswa mampu menjelaskan problematika pembinaan nilai moral.
f. Mahasiswa mampu menjelaskan problematika hukum di indonesia.

B. URAIAN MATERI
1. Pengertian manusia, nilai, moral dan hukum

a. Manusia
Adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan
lingkungannya.

b. Nilai
Adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan
manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan sebagai
landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik
disadari maupun tidak.

c. Moral
Adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam ber interaksi dengan
manusia.

d. Hukum
Adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik,
ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara
utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam
hukum pidana.

2. Hubungan manusia dengan nilai
Nilai itu penting bagi manusia. Apakah nilai itu dipandang dapat mendorong

manusia karena dianggap berada dalam diri manusia atau nilai itu menarik manusia
karena ada di luar manusia yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai lebih
dipandang sebagai kegiatan menilai.

3. Hubungan manusia dengan moral
Dalam ilmu filsafat moral banyak unsur yang dikajisecara kritis, di landasi

rasionalitas manusia seperti sifat hakiki manusia, prinsipkebaikan, pertimbangan
etis dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu dansebagainya.

4. Hubungan manusia dengan hukum
Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak

mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Untuk
mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam
pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar
kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-
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lembaga hukum mana yang melaksanakannya.
5. Problematika pembinaan nilai moral

a. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral
b. Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral
c. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu
d. Pengaruh media komunikasi bagi perkembangan nilai moral
e. Pengaruh otak atau berfikir terhadap perkembangan nilai moral
f. Pengaruh informasi terhadap perkembangan nilai moral

6. Problematika hukum di Indonesia
a. Aparatur penegak hukum ditengarai kurang banyak diisi oleh sumber daya

manusia yang berkualitas.
b. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering

mengalami intervensi kekuasaan dan uang.
c. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum semakin surut.
d. Para pembentuk peraturan perundang-undangan sering tidak memerhatikan

keterbatasan aparatur.
e. Kurang diperhatikannya kebutuhan waktu untuk mengubah paradigma dan

pemahaman aparatur.

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Bagi mahasiswa menjadi 5 kelompok!
2. Tiap kelompok membuat makalah tentang manusia, nilai, moral, dan hukum!
3. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dan presentasi dengan media PPT!

D. PERSIAPAN
1. Melakukan penelusuran materi/jurnal
2. Menyiapkan alat dan bahan untuk berdiskusi dan membuat makalah
3. Makalah dikumpulkan dalam bentuk hardfile/print out

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Tempat pelaksanaan di ruang kelas
2. Mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok
3. Mencari materi sesuai tema makalah yang ditentukan
4. Membuat makalah dan PPT
5. Makalah dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh

pengajar/pembimbing.
6. Presentasi akan dinilai oleh dosen pembimbing

F. PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM
1. Penulisan makalah

a. Pendahuluan; memuat latar belakang dan tujuan praktikum
b. Tinjauan pustaka; memuat teori praktikum
c. Hasil dan pembahasan; berisikan hasil diksusi, kesesuaian dengan masalah dan

teori yang ditemukan.
d. Kesimpulan
e. Daftar pustaka

2. Penyerahan makalah
3. Makalah dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh

pengajar/instruktur



13

G. PENILAIAN
Penilaian Makalah

No Aspek
Skor dan Kriteria

3 2 1
1 Sistematika laporan

(Laporan lengkap: Sampul, Kata
Pengantar, Daftar isi,
Pendahuluan (latar belakang dan
tujuan praktik), Metode Paktik
Lapang, Hasil dan Pembahasan,
Kesimpulan dan atau saran, daftar
pustaka.

Laporan lengkap
dan terorganisasi
dengan

Laporan lengkap
namun tidak
terorganisasi
dengan baik

Laporan tidak
lengkap dan tidak
terorganisasi
dengan baik

2. Tata tulis (Penggunaan huruf
capital, huruf miring, tanda baca)
dan Bahasa

Tata tulis benar
dan menggunakan
Bahasa yang
benar dan baku

Salah satunya,
tata tulis tidak
benar atau bahasa
tidak benar dan
tidak baku.

Tata tulis tidak
benar, dan Bahasa
tidak benar dan
tidak baku

3. Pendahuluan Uraian latar
belakang sesuai
dengan topik
praktik

Uraian latar
belakang kurang
sesuai dengan
topik praktik

Uraian latar
belakang tidak
sesuai dengan
topik praktik

4. Hasil dan Pembahasan Hasil analisis dan
pembahasan tepat
sesuai konteks

Hasil analisis
tepat, namun
pembahasan
kurang tepat.

Hasil analisis data
dan pembahasan
tidak tepat.

5. Kesimpulan Tepat menarik
kesimpulan sesuai
dengan tujuan
praktik dan
perolehan data

Kurang tepat
menarik
kesimpulan, salah
satunya, karena
tidak sesuai
tujuan praktik
atau perolehan
data

Kesimpulan tidak
sesuai dengan
tujuan praktik dan
perolehan data

6 Referensi Referensi yang
digunakan berusia
3 tahun terakhir

Referensi yang
digunakan berusia
5 tahun terakhir

Referensi yang
digunakan berusia
lebih dari 5 tahun

7 Ketepatan Waktu Tugas
dikumpulkan
tepat waktu atau
sebelum batas
waktu.

Tugas
dikumpulkan
lewat 1 hari
setelah batas
waktu.

Tugas
dikumpulkan
setelah lewat 2
atau lebih

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 7 poin)

NA = --------------- x 100
21

Penilaian Presentasi

No. Aspek
Skor dan Kriteria

3 2 1
1. Komunikasi Komunikasi lancer

dan baik
Komunikasi sedang Tidak ada

komunikasi
2. Sistematika penyampaian Penyampaian

sistematis
Penyampaian kurang
sistematis

Penyampaian tidak
sistematis

3 Wawasan Wawasan luas Wawasan sedang Wawasan kurang
4 Keberanian Keberanian baik Keberanian sedang Tidak ada keberanian
5 Antusiasme Antusias Kurang antusias Tidak antusias
6. Penampilan Penampilan baik Penampilan cukup Penampilan kurang

Baik

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 6 poin)

NA = --------------- x 100
18
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Penilaian Power Point

No. Aspek
Skor dan kriteria

3 2 1
1. Kesesuaian dengan materi Sesuai Kurang sesuai Tidak sesuai
2. Pesan singkat, padat, dan jelas Slide berisi poin-poin

singkat dengan
informasi yang padat
serta jelas

Slide berisi poin-
poin singkat,
namun informasi
kurang jelas

Slide terlalu
panjang dan susah
untuk dimengerti

3. Kemudahan untuk dibaca Ukuran tulisan dan
pemilihan warna
sesuai sehingga
mudah untuk dibaca

Ukuran tulisan
dan pemilihan
warna kurang
sesuai sehingga
menyulitkan
untuk membaca

Ukuran dan
pemilihan warna
tulisan tidak
sesuai sehingga
tidak dapat dibaca

4. Desain slide Menarik Kurang menarik Tidak menarik
5. Urutan slide Terstruktur dengan

baik
Kurang terstruktur
dengan baik

Tidak terstruktur
dengan baik

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 5 poin)

NA = --------------- x 100
15
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BAB V
MANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang manusia, sains, teknologi
dan seni dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan makna manusia, sains, teknologi dan seni
b. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan sains, teknologi dan seni bagi kehidupan

manusia
c. Mahasiswa mampu menjelaskan manusia sebagai subjek dan objek bagi sains,

teknologi dan seni
d. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan sains, teknologi dan seni
e. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi
f. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak penyalahgunaan sains, teknologi dan

seni pada kehidupan
g. Mahasiswa mampu menjelaskan sikap komunikasi terapeutik

B. URAIAN MATERI
1. Makna manusia, sains, teknologi dan seni

a. Manusia
Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna
dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dikatakan paling sempurna
karena manusia dibekali akal.

b. Sains
Ilmu yang dapat diuji (hasil dari pengamatan sesungguhnya) kebenarannya dan
dikembangkan secara bersistem dengan kaedah-kaedah tertentu berdasarkan
kebenaran atau kenyataan semata sehingga pengetahuan yang dipedomani
tersebut boleh dipercayai, melalui eksperimen (observasi) maupun eksperience
(pengalaman) secara teori.

c. Teknologi
Keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakan.

d. Seni
Seni merupakan keahlian yang membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi
kehalusannya, keindahannya, dll).

2. Peranan sains, teknologi dan seni bagi kehidupan manusia
a. Peran terhadap kebutuhan pokok
b. Peran terhadap peningkatan kesehatan
c. Peran terhadap penyedia energi
d. Peran terhadap komunikasi dan transportasi

3. Manusia sebagai subjek dan objek bagi sains, teknologi dan seni
Dengan ilmu dan teknologi tumbuhlah berbagai industri yang hasilnya dapat

dimanfaatkan di berbagai bidang, antara lain:
a. Dalam bidang Pertanian, peternakan, dan perikanan
b. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan
c. Dalam bidang telekmunikasi
d. Dalam bidang pertahanan dan keamanan
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4. Perkembangan sains, teknologi dan seni
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan

ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuanm ilmu
pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi
kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam
melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah
menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan
dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan
untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga juga memungkinkan digunakan
untuk hal negatif.

5. Dampak positif dan negatif teknologi
a. Dampak positif

1) Meningkatkan kesejahteraan hidup manusia (secara individu maupun
kelompok) terhadap perkembangan ekonomi, politik, militer, dan pemikiran-
pemikiran dalam bidang sosial budaya.

2) Pemanfaatan sains dan teknologi secara tepat dapat lebih mempermudah
proses pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia.

3) Sains dan teknologi dapat memberikan suatu inspirasi tentang perkembangan
suatu kebudayaan yang ada di Indonesia.

b. Dampak negatif
1) Menipisnya lapisan ozon
2) Terjadi polusi udara, air dan tanah
3) Terjadi pemanasan global
4) Rusaknya ekosistem laut
5) Iptek dikembangkan untuk memenuhi kesenangan-kesenangan materi.
6) Kemajuan teknologi yang serba praktis serta budaya asing yang berpengaruh

dominan terhadap satuan budaya asli bisa membangkitkan kesan sebagai
‘model’ untuk ditiru.

6. Dampak penyalahgunaan sains, teknologi dan seni pada kehidupan
a. Perbedaan kepribadian pria dan wanita
b. Meningkatnya rasa percaya diri
c. Tekanan, kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Jawab pertanyaan pada soal tersebut!

a. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang sains, teknologi, dan seni!
b. Apa peran manusia sebagai subyek dan obyek dalam bidang pertahanan dan

keamanan!
c. Sebutkan contoh dampak negatif dari penyalahgunaan sains, teknologi an seni

dalam kehidupan!
2. Kumpulkan sebelum perkuliahan diakhiri!
3. Soal dikerjakan dalam waktu 15 menit!

D. PERSIAPAN
1. Mahasiswa menyiapkan kertas untuk mengerjakan soal
2. Mahasiswa menjawab pertanyaan
3. Lembar jawaban dikumpulkan kepada dosen
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E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Pertanyaan pada soal tersebut di atas dikerjakan selama 15 menit
2. Kumpukan sebelum perkuliahan di akhiri

F. PENILAIAN
Penilaian Quiz

S
k
o
r

Kriteria
5 (sangat baik) Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai

dengan kunci jawaban
4 (baik) Mahasiswa menjawan benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
3 (cukup) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban
2 (kurang) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
1 (buruk) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari seluruh pertanyaan sesuai

kunci jawaban.
0 (sangat buruk) Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali

Penetapan Nilai Akhir:

(5 x 3 poin)
NA = --------------- x 100

15
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BAB VI
MANUSIA DAN LINGKUNGAN

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang manusia dan lingkungan
dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kaitan antara manusia dan

lingkungan hidup
b. Mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan alam
c. Mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan sosial budaya
d. Mahasiswa mampu menjelaskan hakekat manusia sebagai subjek dan objek

lingkungan

B. URAIAN MATERI
1. Pengertian kaitan antara manusia dan lingkungan hidup

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan
potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran,
pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta
berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbale balik
baik itu positif maupun negatif.

Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari
penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait
secara timbale balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya,
terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil.

Manusia dengan kecerdasan yang dimilikinya, serta pengaruh lingkungan akan
menyebabkan evolusi dalam pemikiran dan menyebabkan terjadinya perkembangan
peradaban sehinggan IPTEK semakin maju. Kemajuan IPTEK ini akan membawa
berbagai dampak bagi lingkungan manusia. Sehingga manusia dan alam adalah
sesuatu yang sudah terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan.

2. Lingkungan alam
Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam

lingkungan hidupnya. Komunitas biologis di tempat mereka hidup.perubahan
alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota,di bandingkan dengan di

hutan rimba di mana penduduknya masih sedikit dan primitif.
Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara

positif ataupun negative.berpengaruh bagi manusia karena manusia
mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut,dan berpengaruh tidak baik

karena dapat dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk
menyokong kehidupannya.

Sumber alam dapat di golongkan ke dalam dua bagian yakni:
a. Sumber alam yang dapat di perbaharui(renewable resources)atau di sebut pula

sumber-sumber alam biotik.yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah
semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan dan tumbuhan- tumbuhan.

b. Sumber alam yang tidak di perbaharui(nonrenewable resources) atau di sebut
pula sebagai golongan sumber alam biotik.yang tergolong ke dalam sumber
abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral dan bahan- bahan tambang
lainnya.
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3. Lingkungan sosial budaya
Lingkungan sosial yaitu merupakan lingkungan masyarakat dimana terjadi

interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Kondisi masyarakat ini akan
memberikan pengaruh terhadap perkembangan individu. Lingkungan sosial dapat
dibedakan menjadi lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder.

4. Hakekat manusia sebagai subjek dan objek lingkungan
Hakekat manusia sebagai subjek lingkungan adalah makhluk yang berperan

untuk mengelola dan merawat lingkungan. Hakekat manusia sebagai objek
lingkungan adalah makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus
berkembang yang tidak akan pernah selesai (tuntas) selama hidupnya. Atas dasar itu
disimpulkan bahwa dengan lingkungan yang baiklah manusia dapat mengembangkan
dan mencapai hidupnya secara baik. Demikian pula dengan kualitas yang memadai
yang mereka miliki, manusia akan mengembangkan lingkungan hidupnya secara baik
pula.

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Bagi mahasiswa menjadi 4 kelompok!
2. Tiap kelompok membuat makalah tentang manusia dan lingkungan!
3. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dan presentasi dengan media PPT!

D. PERSIAPAN
1. Melakukan penelusuran materi/jurnal
2. Menyiapkan alat dan bahan untuk berdiskusi dan membuat makalah
3. Makalah dikumpulkan dalam bentuk hardfile/print out

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Tempat pelaksanaan di ruang kelas
2. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok
3. Mencari materi sesuai tema makalah yang ditentukan
4. Membuat makalah dan PPT
5. Makalah dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh

pengajar/pembimbing.
6. Presentasi akan dinilai oleh dosen pembimbing

F. PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM
1. Penulisan makalah

a. Pendahuluan; memuat latar belakang dan tujuan praktikum
b. Tinjauan pustaka; memuat teori praktikum
c. Hasil dan pembahasan; berisikan hasil diksusi, kesesuaian dengan masalah dan

teori yang ditemukan.
d. Kesimpulan
e. Daftar pustaka

2. Penyerahan makalah
3. Makalah dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh

pengajar/instruktur
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G. PENILAIAN
Penilaian Makalah

No Aspek
Skor dan Kriteria

3 2 1
1 Sistematika laporan

(Laporan lengkap: Sampul, Kata
Pengantar, Daftar isi,
Pendahuluan (latar belakang dan
tujuan praktik), Metode Paktik
Lapang, Hasil dan Pembahasan,
Kesimpulan dan atau saran, daftar
pustaka.

Laporan lengkap
dan terorganisasi
dengan

Laporan lengkap
namun tidak
terorganisasi
dengan baik

Laporan tidak
lengkap dan tidak
terorganisasi
dengan baik

2. Tata tulis (Penggunaan huruf
capital, huruf miring, tanda baca)
dan Bahasa

Tata tulis benar
dan menggunakan
Bahasa yang
benar dan baku

Salah satunya,
tata tulis tidak
benar atau bahasa
tidak benar dan
tidak baku.

Tata tulis tidak
benar, dan Bahasa
tidak benar dan
tidak baku

3. Pendahuluan Uraian latar
belakang sesuai
dengan topik
praktik

Uraian latar
belakang kurang
sesuai dengan
topik praktik

Uraian latar
belakang tidak
sesuai dengan
topik praktik

4. Hasil dan Pembahasan Hasil analisis dan
pembahasan tepat
sesuai konteks

Hasil analisis
tepat, namun
pembahasan
kurang tepat.

Hasil analisis data
dan pembahasan
tidak tepat.

5. Kesimpulan Tepat menarik
kesimpulan sesuai
dengan tujuan
praktik dan
perolehan data

Kurang tepat
menarik
kesimpulan, salah
satunya, karena
tidak sesuai
tujuan praktik
atau perolehan
data

Kesimpulan tidak
sesuai dengan
tujuan praktik dan
perolehan data

6 Referensi Referensi yang
digunakan berusia
3 tahun terakhir

Referensi yang
digunakan berusia
5 tahun terakhir

Referensi yang
digunakan berusia
lebih dari 5 tahun

7 Ketepatan Waktu Tugas
dikumpulkan
tepat waktu atau
sebelum batas
waktu.

Tugas
dikumpulkan
lewat 1 hari
setelah batas
waktu.

Tugas
dikumpulkan
setelah lewat 2
atau lebih

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 7 poin)

NA = --------------- x 100
21

Penilaian Presentasi

No. Aspek
Skor dan Kriteria

3 2 1
1. Komunikasi Komunikasi lancer

dan baik
Komunikasi sedang Tidak ada

komunikasi
2. Sistematika penyampaian Penyampaian

sistematis
Penyampaian kurang
sistematis

Penyampaian tidak
sistematis

3 Wawasan Wawasan luas Wawasan sedang Wawasan kurang
4 Keberanian Keberanian baik Keberanian sedang Tidak ada keberanian
5 Antusiasme Antusias Kurang antusias Tidak antusias
6. Penampilan Penampilan baik Penampilan cukup Penampilan kurang

Baik

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 6 poin)

NA = --------------- x 100
18
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Penilaian Power Point

No. Aspek
Skor dan kriteria

3 2 1
1. Kesesuaian dengan materi Sesuai Kurang sesuai Tidak sesuai
2. Pesan singkat, padat, dan jelas Slide berisi poin-poin

singkat dengan
informasi yang padat
serta jelas

Slide berisi poin-
poin singkat,
namun informasi
kurang jelas

Slide terlalu
panjang dan susah
untuk dimengerti

3. Kemudahan untuk dibaca Ukuran tulisan dan
pemilihan warna
sesuai sehingga
mudah untuk dibaca

Ukuran tulisan
dan pemilihan
warna kurang
sesuai sehingga
menyulitkan
untuk membaca

Ukuran dan
pemilihan warna
tulisan tidak
sesuai sehingga
tidak dapat dibaca

4. Desain slide Menarik Kurang menarik Tidak menarik
5. Urutan slide Terstruktur dengan

baik
Kurang terstruktur
dengan baik

Tidak terstruktur
dengan baik

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 5 poin)

NA = --------------- x 100
15
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BAB VII
PERKEMBANGAN NILAI BUDAYA

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang perkembangan nilai budaya
dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan nilai budaya terhadap individu
b. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan nilai budaya terhadap keluarga
c. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan nilai budaya terhadap masyarakat

B. URAIAN MATERI
1. Perkembangan nilai budaya terhadap individu

Nilai budaya yang dianut individu merupakan masukan nilai-nilai yang berasal
dari era global yang sangat luas. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan
pertimbangan seseorang namun tidak menghakimi apakah perilaku itu salah atau
benar. Nilai pada individu akan mengikuti perkembangan dan perubahan yang ada
pada masyarakat. Selama nilai-nilai itu mengalami perubahan yang masih relative
positif maka tidak berdampak buruk bagi integritas individu itu sendiri dan begitu
pula sebaliknya.

2. Perkembangan nilai budaya terhadap keluarga
Keluarga menempati posisi diantara individu dan masyarakat yang juga

merupakan suatu system. Sebagai system keluarga mempunyai anggota yaitu; ayah,
ibu dan anak atau semua individu yang tiunggal di dalam rumah tangga tersebut.
Anggota keluarga saling berinteraksi, interelasi dan interdependensi untuk mencapai
tujuan bersama. Keluarga merupakan system yang terbuka sehingga dapat
dipengaruhi oleh supra sistemnya yaitu linkungan dan masyarakat dan sebaliknya
sebagai subsistem dari lingkungan (masyarakat) keluarga dapat mempengaruhi
masyarakat (suprasistem). Oleh karena itu betapa pentingnya peran dan fungsi
keluarga dalam membentuk manusia sebagai anggota masyarakat yang bernilai
budaya positif.

3. Perkembangan nilai budaya terhadap masyarakat
Perkembangan nilai dalam suatu masyrakat sangat dipengaruhi oleh warga

masyarakat atau bangsa yang memiliki nilai itu sendiri. Nilai merupakan bagian yang
sangat penting di masyarakat dan perkembangan kebudayaan. Suatu tindakan atau
perbuatan warga masyarakat dianggap sah apabila sesuai atau serasi dengan nilai-
nilai yang berlaku atau dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Selama nilai-nilai itu
mengalami perubahan yang masih relative positif maka tidak berdampak buruk bagi
integritas masyarakat namun bila di masyarakat yang berkembang adalah nilai-nilai
yang negative maka dapat mengancam kesinambungan masyarakat.

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Jawab pertanyaan pada soal tersebut!

a. Berikan contoh minimal 3 perkembangan nilai budaya terhadap individu!
b. Berikan contoh minimal 3 perkembangan nilai budaya terhadap keluarga!
c. Berikan contoh minimal 3 perkembangan nilai budaya terhadap masyaarakat!

2. Kumpulkan sebelum perkuliahan diakhiri!
3. Soal dikerjakan dalam waktu 15 menit!
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D. PERSIAPAN
1. Mahasiswa menyiapkan kertas untuk mengerjakan soal
2. Mahasiswa menjawab pertanyaan
3. Lembar jawaban dikumpulkan kepada dosen

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Pertanyaan pada soal tersebut di atas dikerjakan selama 15 menit!
2. Kumpukan sebelum perkuliahan di akhiri!

F. PENILAIAN
Penilaian Quiz

S
k
o
r

Kriteria
5 (sangat baik) Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai

dengan kunci jawaban
4 (baik) Mahasiswa menjawan benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
3 (cukup) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban
2 (kurang) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
1 (buruk) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari seluruh pertanyaan sesuai

kunci jawaban.
0 (sangat buruk) Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali

Penetapan Nilai Akhir:

(5 x 3 poin)
NA = --------------- x 100

15
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BAB VIII
KERAGAMAN BUDAYA

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang keragaman budaya dengan
tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kebudayaan.
b. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan kebudayaan.
c. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur kebudayaan.
d. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem budaya dan sistem sosial
e. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis kebudayaan di indonesia

B. URAIAN MATERI
1. Pengertian kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat, apa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah
keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang diperoleh melalui suatu proses
belajar dan segalanya tersusun secara rapi dalam kehidupan masyarakat.

2. Tujuan kebudayaan
Kebudayaan dapat menjadi media penting dalam kehidupan manusia seperti

pendidikan, alat pemersatu, identitas, hiburan dan msaih banyak lagi peranan penting
yang dimiliki kebudayaan.

3. Unsur-unsur kebudayaan
a. Unsur bahasa
b. Sistem kepercayaan
c. Ilmu pengetahuan
d. Sistem teknologi
e. Sistem kekerabatan atau kemasyarakatan
f. Sistem ekonomi
g. Kesenian

4. Sistem budaya dan sistem sosial
a. Siitem budaya

Sistem budaya adalah bagian dari kebudayaan, yang diartikan pula adat-istiadat
mencangkup sistem nilai budaya, sistem norma, norma-norma menurut pranata-
pranata yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, termasuk norma
agama.

b. Sistem sosial
Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Elemen-
elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-
individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial
terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta
hubungan-hubungan sosial.

5. Jenis-jenis kebudayaan di Indonesia
a. Rumah adat
b. Pakaian adat
c. Upacara adat
d. Seni musik
e. Seni tari tradisional
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f. Seni rupa tradisional
g. Senjata tradisional
h. Suku bangsa
i. Bahasa daerah

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Jawab pertanyaan pada soal tersebut!

a. Jelaskan dengan singkat macam-macam unsur dari kebudayaan!
b. Apa hubungan antara sistem budaya dan sistem lokal? Jelaskan!
c. Berilah contoh jenis-jenis kebudayaan di indonesia!

2. Kumpulkan sebelum perkuliahan diakhiri!
3. Soal dikerjakan dalam waktu 15 menit!

D. PERSIAPAN
1. Mahasiswa menyiapkan kertas untuk mengerjakan soal
2. Mahasiswa menjawab pertanyaan
3. Lembar jawaban dikumpulkan kepada dosen

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Pertanyaan pada soal tersebut di atas dikerjakan selama 15 menit!
2. Kumpukan sebelum perkuliahan di akhiri!
3. Mencari materi sesuai tema roleplay yang ditentukan

F. PENILAIAN
Penilaian Quiz

S
k
o
r

Kriteria
5 (sangat baik) Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai

dengan kunci jawaban
4 (baik) Mahasiswa menjawan benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
3 (cukup) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban
2 (kurang) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
1 (buruk) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari seluruh pertanyaan sesuai

kunci jawaban.
0 (sangat buruk) Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali

Penetapan Nilai Akhir:

(5 x 3 poin)
NA = --------------- x 100

15
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BAB IX
ASPEK KEHIDUPAN, PERKEMBANGAN DAN MASALAH MASYARAKAT

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang aspek kehidupan,
perkembangan dan masalah masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian masyarakat.
b. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur masyarakat.
c. Mahasiswa mampu menjelaskan syarat-syarat masyarakat
d. Mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri masyarakat desa dan kota
e. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber daya yang ada di pedesaan dan perkotaan

dalam upaya kesehatan ibu dan anak
f. Mahasiswa mampu menjelaskan masalah-masalah masyarakat pedesaan dan

perkotaan

B. URAIAN MATERI
1. Pengertian masyarakat

Adalah sekumpulan manusia yang berada dalam satu lingkungan sosial dalam
kurun waktu tertentu, lingkungan ini mendorong terjadinya hubungan sosial yang
saling berinteraksi melakukan kotak sosial dan memiliki beragam kepentingan yang
sama.

2. Unsur-unsur masyarakat
a. Sekumpulan orang banyak
b. Golongan
c. Perkumpulan (asosiasi)
d. Kelompok

3. Syarat-syarat masyarakat
a. Manusia yang hidup bersama
b. Bergaul dalam waktu yang cukup lama
c. Menciptakan komunikasi dan perturan
d. Menyadari integrasi sosial
e. Melakukan sosialisasi

4. Ciri-ciri masyarakat desa dan kota
a. Masyarakat desa

1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat

dipengaruhi alam sekitar.
4) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan,
5) Masyarakat tersebut homogen.

b. Masyarakat kota
1) Kehidupan keagamaan berkurang dibandingkan dengan kehidupan

keagamaan di desa.
2) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus

bergantung pada orang lain.
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3) embagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai
batas-batas yang nyata.

4) Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan
daripada faktor pribadi.

5) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota
biasanya terbuka dalam menerima pengaruh.

5. Sumber daya yang ada di pedesaan dan perkotaan dalam upaya kesehatan ibu
dan anak
a. Sumber daya manusia

Jumlah penduduk yang cukup tinggi dapat dipakai sebagai modal dasar
pembangunan, bila dibarengi dengan kwalitas yang cukup memadai. Bila
sebaliknya akan menjadi beban dalam upaya kesehatan ibu dan anak. Begitu pula
dari segi tenaga kesehatan baik yang bersumber dari swadaya masyarakat seperti
kader kesehatan, dukun terlatih akan mendukung upaya kesehatan ibu dan anak.

b. Sumber daya sarana kesehatan
Kwantitas & kwalitas sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah sakit,
Puskesmas, Puskemas Pembantu, Polindes, Posyandu dsb, yang ada baik di
perkotaan dan pedesaan akan mempunyai arti penting dalam upaya kesehatan ibu
dan anak. Begitu pula dalam kesediaan peralatan medis dan non medis, bahan
medis dan non medis serta obat-obatan.

c. Sumber daya dana kesehatan
Kecukupan dalam pembiayaan kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan ibu
dan anak mempunyai arti penting yang sangat besar dalam kelancaran program-
program kesehatan yang ada.

d. Sumber daya teknologi
Teknologi dan pemilihan metode dalam upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak
akan membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

6. Masalah-masalah masyarakat pedesaan dan perkotaan
a. Sektor sosial

Permasalahan masyarakat di pedesaan terkait dengan sektor sosial seperti usaha-
usaha perikemanusiaan, pendidikan yang masih rendah terutama kaum
perempuannya dan masih rendahnya status kesehatan masyarkat.

b. Sektor ekonomi
Dari sektor ekonomi sarana prasana untuk produksi barang dan jasa masih kurang
begitu pula dari sektor budaya : masih kentalnya adat-istiadat sehingga lebih
lambat dalam menerima perubahan.

c. Sektor kependudukan
Permasalahan daerah perkotaan yang palin mendasar adalah tingginya kepadatan
penduduk sebagai akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk. Hal ini
mengakibatkan turunnya kuantitas dan kualitas fasilitas masyarakat kota seperti
air minum, kesehatan, transportasi dsb.

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Jawab pertanyaan pada soal tersebut!

a. Apa perbedaan ciri dari masyarakat di desa dan di kota, jelaskan!
b. Apa saja sumber daya yang ada di pedesaan dan perkotaan dalam upaya

kesehatan ibu dan anak? berilah contoh!
c. Bagaimana cara memperbaiki masalah-masalah masyarakat pedesaan dan

perkotaan?
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2. Kumpulkan sebelum perkuliahan diakhiri!
3. Soal dikerjakan dalam waktu 15 menit!

D. PERSIAPAN
1. Mahasiswa menyiapkan kertas untuk mengerjakan soal
2. Mahasiswa menjawab pertanyaan
3. Lembar jawaban dikumpulkan kepada dosen

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Pertanyaan pada soal tersebut di atas dikerjakan selama 15 menit!
2. Kumpukan sebelum perkuliahan di akhiri!

F. PENILAIAN
Penilaian Quiz

S
k
o
r

Kriteria
5 (sangat baik) Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai

dengan kunci jawaban
4 (baik) Mahasiswa menjawan benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
3 (cukup) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban
2 (kurang) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
1 (buruk) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari seluruh pertanyaan sesuai

kunci jawaban.
0 (sangat buruk) Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali

Penetapan Nilai Akhir:

(5 x 3 poin)
NA = --------------- x 100

15
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BAB X
ASPEK-ASPEK SOSIAL YANG MEMPENGARUHI PERILAKU

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang aspek-aspek sosial yang
mempengaruhi perilaku sehat dan kaitan status kesehatan ibu, bayi, balita dan
keluarga dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu memahami pengertian aspek-aspek sosial budaya dalam

masyarakat.
b. Mahasiswa mampu memahami aspek sosial budaya dalam perkawinan dan

kehamilan
c. Mahasiswa mampu memahami perilaku pelaku dan penolong persalinan
d. Mahasiswa mampu memahami aspek sosial dan budaya bagi ibu nifas dan bayi

baru lahir

B. URAIAN MATERI
1. Pengertian aspek-aspek sosial budaya dalam masyarakat

Adalah segala sesuatu yang di ciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan akal
budinya serta hati nuraninya dalan kehidupan bermasyarakat serta asepek tersebut
telah melekat dalam diri manusia tersebut.

2. Aspek sosial budaya dalam perkawinan dan kehamilan
a. Aspek sosial budaya dalam perkawinan

Berdasarkan pada aspek sosial budaya pola penyesuaian perkawinan
dilakukan secara bertahap:
1) Fase pertama bulan madu, pasangan masih menjalani hidup dengan

kebahagiaan diawali dengan rasa cinta awal perkawinan.
2) Fase kedua mulai krisis perkawinan terjadi proses penyesuaian akan adanya

perbedaan yang terjadi, apabila sukses dalam penerimaan kenyataan maka
akan di lanjutkan dengan suksesnya fase menerima kenyataan. Hal yang
paling utama dalam perkawinan adalah pengertian.

b. Aspek sosial budaya dalam kehamilan
1) Aspek sosial budaya dalam trimester kehamilan

a) Masih banyak ibu-ibu yang menganggap kehamilan sebagai hal yang
biasa, alamiah, dan kodrati.

b) Masalah gizi karena adanya kepercayaan dan pantangan terhadap
beberapa jenis makananan.

c) Pemilihan dukun beranak sebagai pendorong persalinan.
2) Aspek sosial budaya selama persalinan

a) Kelancaran persalinan sangat tergantung faktor mental dan fisik ibu.
b) Riwayat kesehatan ibu.

3. Perilaku pelaku dan penolong persalinan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam pemilihan penolong persalinan

diantaranya adalah:
a. Umur
b. Pendidikan ibu
c. Pendapatan keluarga
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d. Pengetahuan ibu
e. Riwayat obstetri

4. Aspek sosial dan budaya bagi ibu nifas dan bayi baru lahir
a. Aspek sosial budaya ibu nifas

1) Masa nifas dilarang makan telur, daging udang, ikan laut, daun lemabyung,
pare, nanas, gula merah dan makanan berminyak. Setelah melahirkan /
operasi hanya boleh makan tahu dan tempe (tanpa garam).

2) Masa nifas dilarang tidur siang.
3) Masa nifas saat menyusui setelah waktunya magrib harus puasa tidak

memekan makanan yang padat.
4) Ibu setelah melahirkan dan Bayinya harus di pijat/di urut.

b. Aspek sosial budaya bayi baru lahir
1) Di bedong agar kaki tidak bengkok.
2) Hidung ditarik agar mancung.
3) Memakai gurita agar tidak kembung.
4) Menggunting bulu mata agar lentik.
5) Memberi setetes kopi agar bayi tidak kejang.
6) Jangan menyusui bayi jika ibunya sedang sakit.
7) Jangan memeras kencang-kencang saat mencuci baju bayi agar bayi tidak

gelisah.

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Bagi mahasiswa menjadi 4 kelompok!
2. Tiap kelompok membuat makalah tentang aspek-aspek sosial yang mempengaruhi

perilaku sehat dan kaitan status kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga!
3. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dan presentasi dengan media PPT!

D. PERSIAPAN
1. Melakukan penelusuran materi/jurnal
2. Menyiapkan alat dan bahan untuk berdiskusi dan membuat makalah
3. Makalah dikumpulkan dalam bentuk hardfile/print out

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Tempat pelaksanaan di ruang kelas
2. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok
3. Mencari materi sesuai tema makalah yang ditentukan
4. Membuat makalah dan PPT
5. Makalah dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh

pengajar/pembimbing.
6. Presentasi akan dinilai oleh dosen pembimbing

F. PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM
1. Penulisan makalah

a. Pendahuluan; memuat latar belakang dan tujuan praktikum
b. Tinjauan pustaka; memuat teori praktikum
c. Hasil dan pembahasan; berisikan hasil diksusi, kesesuaian dengan masalah dan

teori yang ditemukan.
d. Kesimpulan
e. Daftar pustaka

2. Penyerahan makalah



31

3. Makalah dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh
pengajar/instruktur

G. PENILAIAN
Penilaian Makalah

No Aspek
Skor dan Kriteria

3 2 1
1 Sistematika laporan

(Laporan lengkap: Sampul, Kata
Pengantar, Daftar isi,
Pendahuluan (latar belakang dan
tujuan praktik), Metode Paktik
Lapang, Hasil dan Pembahasan,
Kesimpulan dan atau saran, daftar
pustaka.

Laporan lengkap
dan terorganisasi
dengan

Laporan lengkap
namun tidak
terorganisasi
dengan baik

Laporan tidak
lengkap dan tidak
terorganisasi
dengan baik

2. Tata tulis (Penggunaan huruf
capital, huruf miring, tanda baca)
dan Bahasa

Tata tulis benar
dan menggunakan
Bahasa yang
benar dan baku

Salah satunya,
tata tulis tidak
benar atau bahasa
tidak benar dan
tidak baku.

Tata tulis tidak
benar, dan Bahasa
tidak benar dan
tidak baku

3. Pendahuluan Uraian latar
belakang sesuai
dengan topik
praktik

Uraian latar
belakang kurang
sesuai dengan
topik praktik

Uraian latar
belakang tidak
sesuai dengan
topik praktik

4. Hasil dan Pembahasan Hasil analisis dan
pembahasan tepat
sesuai konteks

Hasil analisis
tepat, namun
pembahasan
kurang tepat.

Hasil analisis data
dan pembahasan
tidak tepat.

5. Kesimpulan Tepat menarik
kesimpulan sesuai
dengan tujuan
praktik dan
perolehan data

Kurang tepat
menarik
kesimpulan, salah
satunya, karena
tidak sesuai
tujuan praktik
atau perolehan
data

Kesimpulan tidak
sesuai dengan
tujuan praktik dan
perolehan data

6 Referensi Referensi yang
digunakan berusia
3 tahun terakhir

Referensi yang
digunakan berusia
5 tahun terakhir

Referensi yang
digunakan berusia
lebih dari 5 tahun

7 Ketepatan Waktu Tugas
dikumpulkan
tepat waktu atau
sebelum batas
waktu.

Tugas
dikumpulkan
lewat 1 hari
setelah batas
waktu.

Tugas
dikumpulkan
setelah lewat 2
atau lebih

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 7 poin)

NA = --------------- x 100
21

Penilaian Presentasi

No. Aspek
Skor dan Kriteria

3 2 1
1. Komunikasi Komunikasi lancer

dan baik
Komunikasi sedang Tidak ada

komunikasi
2. Sistematika penyampaian Penyampaian

sistematis
Penyampaian kurang
sistematis

Penyampaian tidak
sistematis

3 Wawasan Wawasan luas Wawasan sedang Wawasan kurang
4 Keberanian Keberanian baik Keberanian sedang Tidak ada keberanian
5 Antusiasme Antusias Kurang antusias Tidak antusias
6. Penampilan Penampilan baik Penampilan cukup Penampilan kurang

baik
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Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 6 poin)

NA = --------------- x 100
18

Penilaian Power Point

No. Aspek
Skor dan kriteria

3 2 1
1. Kesesuaian dengan materi Sesuai Kurang sesuai Tidak sesuai
2. Pesan singkat, padat, dan jelas Slide berisi poin-poin

singkat dengan
informasi yang padat
serta jelas

Slide berisi poin-
poin singkat,
namun informasi
kurang jelas

Slide terlalu
panjang dan susah
untuk dimengerti

3. Kemudahan untuk dibaca Ukuran tulisan dan
pemilihan warna
sesuai sehingga
mudah untuk dibaca

Ukuran tulisan
dan pemilihan
warna kurang
sesuai sehingga
menyulitkan
untuk membaca

Ukuran dan
pemilihan warna
tulisan tidak
sesuai sehingga
tidak dapat dibaca

4. Desain slide Menarik Kurang menarik Tidak menarik
5. Urutan slide Terstruktur dengan

baik
Kurang terstruktur
dengan baik

Tidak terstruktur
dengan baik

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 5 poin)

NA = --------------- x 100
15
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BAB IX
PENDEKATAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pendekatan sosial dan
budaya dalam praktik kebidanan dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu memahami lembaga sosial masyarakat
b. Mahasiswa mampu memahami pendekatan melalui masyarakat dalam praktik

kebidanan
c. Mahasiswa mampu memahami pendekatan melalui agama dalam praktik

kebidanan
d. Mahasiswa mampu memahami pendekatan melalui kesenian dalam praktik

kebidanan

B. URAIAN MATERI
1. Lembaga sosial masyarakat

a. Pengertian
Pengertian lembaga sosial adalah sistem yang tersusun dari serangkaian norma-
norma, nilai, adat-istiadat, tata kelakuan, dan unsur-unsur budaya lainnya yang
dikembangkan sebagai tempat interaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

b. Fungsi
1. Memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok, juga

memberikan pedoman pada masyarakat dalam menghadapi masalah
memenuhi kebutuhan dalam hidupnya.

2. Pedoman bertingkah laku serta bersikap dalam masyarakat untuk menjaga
keutuhan masyarakat.

3. Alat pengendalian sosial, yakni menjadi pegangan pada masyarakat untuk
melakukan sistem pengendalian sosial gunanya untuk mengawasi gerak-gerik
anggotanya.

c. Contoh lembaga sosial
1. Lembaga keluarga
2. Lembaga ekonomi
3. Lembaga agama
4. Lembaga politik
5. Lembaga pendidikan

6. Pendekatan melalui masyarakat dalam praktik kebidanan
Para bidan mempunyai berbagai cara untuk pendekatan diantara nya:

a. Menggerakan dan membina peran serta masyarat dalam bidang kesehatan dengan
melakukan penyuluhan kesehatan sesuai kebutuhan dan masalah kesehatan
setempat.

b. Pemerintah memberikan ,menerapkan dan menjalalnkan PosKesDes (pos
kesehatan Desa) yang ditujukan kepada seluruh masyarakat setempat sampai
kedaerah pedalaman.

c. Penyuluhan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.

7. Pendekatan melalui agama dalam praktik kebidanan
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Aspek pendekatan melalui agama dalam memberi pelayanan kebidanan dan
kesehatan diantaranya:

a. Agama memberikan petunjuk kepada manusia untuk selalu menjaga
kesehatannya.

b. Agama memberikan dorongan batin dan moral yang mendasar dan melandasi
cita-cita dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan yang bermanfaat
baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, serta bangsa.

c. Agama mengharuskan umat manusia untuk beriman dan bertaqwa kepada
tuhan yang maha esa dalam segala aktivitasnya.

d. Agama dapat menghindari umat manusia dari segala atau hal perbuatan yang
bertentangan dengan ajarannya.

8. Pendekatan melalui kesenian dalam praktik kebidanan
Dalam praktik kebidanan kesenian dapat dipergunakan sebagai media penyuluhan,
media terapi kejiwaan dan panguyuban.
a. Sebagai media penyuluhan

Seorang bidan pada saat memberikan penyuluhan dapat menyelipkan pesan-
pesan kesehatan didalamnya.

b. Kesenian sebagai terapi kejiwaan
Seorang bidan melalui seni diharapkan akan memberikan dampak posotif

dalam mengatasi stress baik stress fisik maupun psikologis pada ibi yang akan
melahirkan melalui nyanyian persalinan.

c. Paguyuban
Karena jiwa pikiran atau (gameinsshafth of mind)terdiri atas orang-orang

yang mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, meskipun tidak mempunyai
hubungan darah atau tempat tinggalnya tidak berdekatan.

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Jawab pertanyaan pada soal tersebut!

a. Sebutkan macam-macam lembaga sosiak dan berilah contohnya!
b. Jelaskan upaya-upaya pelayanan kesehatan terutama dalam praktik kebidanan

yang ditinjau dari segi agama!
c. Apa yang dimaksud dengan kesenian sebagai terapi kejiwaan? Berilah contoh!

2. Kumpulkan sebelum perkuliahan diakhiri!
3. Soal dikerjakan dalam waktu 15 menit!

D. PERSIAPAN
1. Mahasiswa menyiapkan kertas untuk mengerjakan soal
2. Mahasiswa menjawab pertanyaan
3. Lembar jawaban dikumpulkan kepada dosen

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
1. Pertanyaan pada soal tersebut di atas dikerjakan selama 15 menit!
2. Kumpukan sebelum perkuliahan di akhiri!
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F. PENILAIAN
Penilaian Quiz

S
k
o
r

Kriteria
5 (sangat baik) Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai

dengan kunci jawaban
4 (baik) Mahasiswa menjawan benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
3 (cukup) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban
2 (kurang) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari seluruh

pertanyaan sesuai kunci jawaban.
1 (buruk) Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari seluruh pertanyaan sesuai

kunci jawaban.
0 (sangat buruk) Mahasiswa tidak mampu menjawab sama sekali

Penetapan Nilai Akhir:

(5 x 3 poin)
NA = --------------- x 100

15
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BAB XII
INTERAKSI, NORMA, NILAI, STRUKTUR, KONFLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
1. KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang interaksi, norma, nilai,
struktur, konflik dan perubahan sosial dengan tepat.

2. INDIKATOR:
a. Mahasiswa mampu menjelaskan interaksi sosial
b. Mahasiswa mampu menjelaskan norma sosial
c. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai sosial
d. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur sosial
e. Mahasiswa mampu menjelaskan konflik sosial
f. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan sosial

B. URAIAN MATERI
1. Interaksi sosial

a. Pengertian
Interaksi sosial merupakan proses saling memengaruhi tindakan individu atau
kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa.

b. Tujuan interaksi sosial
6) Ingin didengar
7) Diplomasi
8) Menjalin keakraban
9) Resolusi konflik
10) Belajar

c. Syarat terjadinya interaksi sosial
1) Kontak sosial
2) Komunikasi

2. Norma sosial
a. Pengertian

Norma sosial merupakan seperangkat aturan disertai sanksi-sanksi baik tertulis
maupun tidak yang berfungsi memandu kehidupan sosial anggota masyarakat.
Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa norma adalah apa yang membuat
suatu tindakan sosial disebut normal.

b. Fungsi norma sosial
1) Sebagai pedoman hidup yang berlaku untuk warga masyarakat di lokasi dan

waktu yang spesifik.
2) Mengikat setiap anggota masyarakat pada peraturan-peraturan sehingga siapa

yang melanggar akan dikenai sanksi.
c. Jenis-jenis norma sosial

1) Fashion
2) Usage
3) Folkways
4) Mores
5) Custom
6) Norma agama
7) Norma hukum
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3. Nilai sosial
a. Pengertian

Nilai sosial adalah prosesi rutinitas masyarakat yang dianggap sebagai ukuran
dalam menentukan untuk dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas.

b. Fungsi
1) Nilai sebagai pembentuk cara berfikir
2) Nilai sebagai motif tindakan sosial
3) Nilai sebagai tolok ukur perilaku sosial
4) Nilai sebagai sumber ideologi

c. Sumber nilai sosial
1) Nilai yang bersumber dari Tuhan
2) Nilai yang bersumber dari masyarakat
3) Nilai yang bersumber dari individu

4. Struktur sosial
a. Pengertian

Struktur sosial adalah suatu tatanan dalam kehidupan sosial yang di dalamnya
terdapat hubungan status dan peran sosial dengan batasan unsur sosial sehingga
kemudian kondisi ini membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam
masyarakat.

b. Fungsi
1) Sebagai pengawas sosial
2) Sebagai ciri/karakteristik dari suatu kelompok masyarakat
3) Sebagai rantai sistem yang menghubungkan setiap aspek dalam kehidupan

agar lebih teratur
4) Sebagai dasar penanaman disiplin untuk setiap individu dalam suatu

kelompok masyarakat
5) Sebagai instrumen masyarakat yang berperan sebagai penyelenggara dalam

penataan kehidupan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan.
c. Bentuk

1) Diferensiasi sosial
2) Stratifikasi sosial

5. Konflik sosial
a. Pengertian

Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat
menyeluruh dalam kehidupan. Konflik sosial merupakan salah satu bentuk proses
sosial yang bersifat disosiatif, di samping persaingan. konflik sosial memiliki dua
sifat dan fungsi yang berbeda yaitu: konflik yang bersifat positif memiliki fungsi
sebagai pendukung (konstruktif) dan konflik sosial bersifat negatif yang menjadi
faktor perusak (destruktif). Kedua sifat konflik sosial tersebut berpengaruh
terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

b. Dampak negatif konflik sosial
1) Retaknya persatuan kelompok
2) Perubahan kepribadian individu
3) Dominasi pihak yang lebih kuat dan takluknya pihak yang lemah
4) Banyaknya kerugian baik harta benda, jiwa, dan mental bangsa

c. Klasifikasi konflik sosial
1) Konflik pribadi
2) Konflik kelompok
3) Konflik antar kelas sosial
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4) Konflik rasial
5) Konflik politik
6) Konflik budaya

6. Perubahan sosial
a. Pengertian

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur
masyarakat yang memengaruhi sistem soaial, nilai, sikap, serta perilaku individu
dan kelompok.

b. Bentuk perubahan
1) Berdasarkan waktu

a) Perubahan lambat (evolusi)
b) Perubahan cepat (revolusi)

2) Berdasarkan intensitas
a) Perubahan kecil
b) Perubahan besar

3) Berdasarkan penyebab
a) Perubahan yang direncanakan
b) Perubahan yang tidak direncanakan

c. Faktor penyebab perubahan sosial
1) Faktor internal

a) Bertambah atau berkurangnya penduduk
b) Penemuan-penemuan baru
c) Konflik dalam masyarakat
d) Adanya revolusi

2) Faktor eksternal
a) Faktor lingkungan fisik atau alam
b) Peperangan
c) Pengaruh kebudayaan lain

C. TUGAS PRAKTIKUM
1. Bagi mahasiswa menjadi 5 kelompok!
2. Tiap kelompok membuat makalah tentang interaksi, norma, nilai, struktur, konflik

dan perubahan sosial!
3. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dan presentasi dengan media PPT!

D. PERSIAPAN
1. Melakukan penelusuran materi/jurnal
2. Menyiapkan alat dan bahan untuk berdiskusi dan membuat makalah
3. Makalah dikumpulkan dalam bentuk hardfile/print out

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM
4. Tempat pelaksanaan di ruang kelas
5. Mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok
6. Mencari materi sesuai tema makalah yang ditentukan
7. Membuat makalah dan PPT
8. Makalah dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh

pengajar/pembimbing.
9. Presentasi akan dinilai oleh dosen pembimbing
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F. PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM
4. Penulisan makalah

a. Pendahuluan; memuat latar belakang dan tujuan praktikum
b. Tinjauan pustaka; memuat teori praktikum
c. Hasil dan pembahasan; berisikan hasil diksusi, kesesuaian dengan masalah dan

teori yang ditemukan.
d. Kesimpulan
e. Daftar pustaka

5. Penyerahan makalah
6. Makalah dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh

pengajar/instruktur

G. PENILAIAN
Penilaian Makalah

No Aspek
Skor dan Kriteria

3 2 1
1 Sistematika laporan

(Laporan lengkap: Sampul, Kata
Pengantar, Daftar isi,
Pendahuluan (latar belakang dan
tujuan praktik), Metode Paktik
Lapang, Hasil dan Pembahasan,
Kesimpulan dan atau saran, daftar
pustaka.

Laporan lengkap
dan terorganisasi
dengan

Laporan lengkap
namun tidak
terorganisasi
dengan baik

Laporan tidak
lengkap dan tidak
terorganisasi
dengan baik

2. Tata tulis (Penggunaan huruf
capital, huruf miring, tanda baca)
dan Bahasa

Tata tulis benar
dan menggunakan
Bahasa yang
benar dan baku

Salah satunya,
tata tulis tidak
benar atau bahasa
tidak benar dan
tidak baku.

Tata tulis tidak
benar, dan Bahasa
tidak benar dan
tidak baku

3. Pendahuluan Uraian latar
belakang sesuai
dengan topik
praktik

Uraian latar
belakang kurang
sesuai dengan
topik praktik

Uraian latar
belakang tidak
sesuai dengan
topik praktik

4. Hasil dan Pembahasan Hasil analisis dan
pembahasan tepat
sesuai konteks

Hasil analisis
tepat, namun
pembahasan
kurang tepat.

Hasil analisis data
dan pembahasan
tidak tepat.

5. Kesimpulan Tepat menarik
kesimpulan sesuai
dengan tujuan
praktik dan
perolehan data

Kurang tepat
menarik
kesimpulan, salah
satunya, karena
tidak sesuai
tujuan praktik
atau perolehan
data

Kesimpulan tidak
sesuai dengan
tujuan praktik dan
perolehan data

6 Referensi Referensi yang
digunakan berusia
3 tahun terakhir

Referensi yang
digunakan berusia
5 tahun terakhir

Referensi yang
digunakan berusia
lebih dari 5 tahun

7 Ketepatan Waktu Tugas
dikumpulkan
tepat waktu atau
sebelum batas
waktu.

Tugas
dikumpulkan
lewat 1 hari
setelah batas
waktu.

Tugas
dikumpulkan
setelah lewat 2
atau lebih

Penetapan Nilai Akhir:

(3 x 7 poin)
NA = --------------- x 100

21
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Penilaian Presentasi

No. Aspek
Skor dan Kriteria

3 2 1
1. Komunikasi Komunikasi lancer

dan baik
Komunikasi sedang Tidak ada

komunikasi
2. Sistematika penyampaian Penyampaian

sistematis
Penyampaian kurang
sistematis

Penyampaian tidak
sistematis

3 Wawasan Wawasan luas Wawasan sedang Wawasan kurang
4 Keberanian Keberanian baik Keberanian sedang Tidak ada keberanian
5 Antusiasme Antusias Kurang antusias Tidak antusias
6. Penampilan Penampilan baik Penampilan cukup Penampilan kurang

baik

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 6 poin)

NA = --------------- x 100
18

Penilaian Power Point

No. Aspek
Skor dan kriteria

3 2 1
1. Kesesuaian dengan materi Sesuai Kurang sesuai Tidak sesuai
2. Pesan singkat, padat, dan jelas Slide berisi poin-poin

singkat dengan
informasi yang padat
serta jelas

Slide berisi poin-
poin singkat,
namun informasi
kurang jelas

Slide terlalu
panjang dan susah
untuk dimengerti

3. Kemudahan untuk dibaca Ukuran tulisan dan
pemilihan warna
sesuai sehingga
mudah untuk dibaca

Ukuran tulisan
dan pemilihan
warna kurang
sesuai sehingga
menyulitkan
untuk membaca

Ukuran dan
pemilihan warna
tulisan tidak
sesuai sehingga
tidak dapat dibaca

4. Desain slide Menarik Kurang menarik Tidak menarik
5. Urutan slide Terstruktur dengan

baik
Kurang terstruktur
dengan baik

Tidak terstruktur
dengan baik

Penetapan Nilai Akhir:
(3 x 5 poin)

NA = --------------- x 100
15
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