
Silabus dan RPP Mata Kuliah Antropolinguistik 

I. Identitas  

1. Nama Mata Kuliah    : Antropolinguistik 

2. Kode                            :  

3. SKS                             : 2 SKS 

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan Hakikat dan Sejarah Ilmu Antropolinguistik, 

Asumsi dasar kajian Antropolinguistik, Bidang-bidang kajian dalam Antropolinguistik, Simbol pada sistem kekerabatan, 

Taksonomi, Simbol pada terminologi warna, Toponimi, Penelitian Linguistik dan Antropologi. 

  

III. Progresi Perkuliahan 

 

 

Tatap 

muka 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Pengalaman 

Belajar 

Indikator Bentuk 

Instrume

n 

Jenis 

Instrumen 

Metode, 

media 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Sum

ber 

Acu

an 

1 Mahasiswa 

memahami 

konsep dan 

sejarah Ilmu 

Antropolinguist

ik  

1. Hakikat 

Antropolinguistik 

2. Sejarah 

Perkembangan 

    Ilmu 

Antropolinguistik

3. Tujuan dan 

manfaat 

mempelajari 

Antropolinguistik      

 

Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan 

(referensi dan 

power poin) 

Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan: 

1. Hakikat 

Antropolinguis

tik 

2. Sejarah 

Perkembangan 

    Ilmu 

Antropolinguis

tik 

3. Tujuan dan 

manfaat 

mempelajari 

Antropolinguis

Tes dan 

nontes 

- Tes 

uraian 

singkat dan 

tes lisan 

- tugas 

membaca 

bahan 

-Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, dan 

tugas  

-Teks book,  

-power poin 

100 

mnt 

 



tik      

2 Mahasiswa 

memahami 

asumsi dasar 

munculnya 

Antropolinguist

ik 

1. Hubungan 

antara bahasa dan 

unsur budaya 

yang lain 

2. Studi 

hubungan antara 

bahasa dengan 

budaya   

3. Studi 

hubungan antara 

budaya dengan 

bahasa  

 

Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

power poin 

1. Hubungan 

antara bahasa 

dan unsur 

budaya yang 

lain 

2. Studi 

hubungan 

antara bahasa 

dengan budaya   

3. Studi 

hubungan 

antara budaya 

dengan bahasa  

 

Tes dan 

nontes 

-Tes lisan 

berupa 

uraian 

singkat 

- tugas 

baca 

referensi 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas 

-Teks book, 

 -power poin 

100 

mnt 

 

 3-4 Mahasiswa 

memahami 

bidang-bidang 

kajian 

Antropolinguist

ik  

1. Berbagai 

kajian bahasa 

mempengaruhi 

budaya   

2. Berbagai 

kajian budaya 

mempengaruhi 

bahasa  

3. Contoh-contoh 

kajian di atas 

-Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

- Mahasiswa 

melakukan 

latihan 

 

-Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan:  

 1. Berbagai 

kajian bahasa 

mempengaruhi 

budaya   

2. Berbagai 

kajian budaya 

mempengaruhi 

bahasa  

3. Mahasiswa 

mennemukan 

contoh-contoh 

kajian di atas 

 

Tes dan 

nontes 

-Tes tulis 

berupa 

uraian 

singkat 

- tugas 

latihan/pra

ktik  

-tugas baca 

referensi 

-Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas 

-Teks book,  

-power poin 

200 

mnt 

 

5-6 Mahasiswa 

memahami dan 

1. Konsep 

budaya sebagai 

-Mahasiswa 

mendengarkan 

-Mahasiswa 

dapat 

Tes dan 

nontes 

-Tes tulis 

berupa 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

200 

mnt 

 



mendalami 

contoh kajian 

simbol pada 

sistem 

kekerabatan   

sistem simbol   

2. Sistem 

kekerabatan 

sebagai sistem 

simbol 

3. Contoh kajian 

budaya sebagai 

sistem simbol 

kekerabatan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

.  

menjelaskan:  

1. Konsep 

budaya sebagai 

sistem simbol a  

2. Sistem 

kekerabatan 

sebagai sistem 

simbol 

-Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

latihan 

pilihan 

ganda 

- tugas 

latihan/pra

ktik  

-tugas baca 

referensi 

jawab, tugas, 

latihan 

-Teks book, 

 -power poin 

7-8 Mahasiswa 

memahami dan 

mendalami 

taksonomi 

sebagai sistem 

budaya   

1. Konsep 

taksonomi dalam 

sistem budaya   

2. Contoh 

taksonomi dalam 

bidang-bidang 

kehidupan 

tumbuhan, 

manusia, dan 

dunia hewan 

3. Contoh 

taksonomi dalam 

bidang 

kebendaan   

-Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

-melakukan 

latihan-latihan 

taksonomi   

-Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan:  

1. ruang 

lingkup 

kontrastif 

dalam struktur 

frase  

2. ruang 

lingkup 

kontrastif 

dalam struktur 

klausa 

3. ruang 

lingkup 

kontrastif 

dalam struktur 

kalimat 

- Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

Tes dan 

nontes 

-Tes tulis 

berupa 

pilihan 

ganda 

- tugas 

latihan/pra

ktik  

-tugas baca 

referensi 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas, 

latihan 

-Teks book,  

-power poin 

200 

mnt 

 



latihan dalam 

bidang tsb.  

 

9-10 Mahasiswa 

memahami dan 

mendalami 

sistem simbol 

pada 

terminologi 

warna  

1. Konsep 

budaya sebagai 

sistem simbol   

2. Konsep 

terminologi 

warna sebagai 

sistem simbol 

budaya  

3. Contoh kajian 

budaya sebagai 

sistem simbol 

terminologi 

warna  

-Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

 

-Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan:  

1. Konsep 

budaya sebagai 

sistem simbol   

2. Konsep 

terminologi 

warna sebagai 

sistem simbol 

budaya  

- Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

latihan dalam 

bidang tsb.   

Tes dan 

nontes 

-Tes tulis 

berupa 

isian 

singkat 

- tugas 

latihan/pra

ktik  

-tugas baca 

referensi 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas, 

latihan 

-Teks book,  

-power poin 

200 

mnt 

 

11-12 Mahasiswa 

memahami dan 

mendalami 

toponimi 

sabagai sebuah 

sistem budaya   

1. Konsep 

toponimi sebagai 

sistem simbol 

budaya 

2. Contoh kajian 

toponimi pada 

berbagai sistem 

penamaan 

-Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

 

Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan:  

1. Konsep 

toponimi 

sebagai sistem 

simbol budaya 

2. Contoh 

kajian 

toponimi pada 

berbagai 

sistem 

penamaan 

Tes dan 

nontes 

-Tes tulis 

berupa 

isian 

singkat 

- tugas 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas,  

-Teks book,  

-power poin 

200 

mnt 

 

12-16  Mahasiswa 1. Mengamati - mahasiswa - mahasiswa Nontes Tugas pelatihan 400  



memahami dan 

melakukan 

penyusunan 

proposal/makal

ah bidang 

Antropolinguist

ik  

data dengan 

survei bidang 

kehidupan  

2. Menentukan 

bidang kajian 

antropolinguistik  

3. menyusun 

proposal 

penelitian atau 

makalah bidang 

Antropolinguistik 

dapat melakukan 

latihan 

menyusun 

proposal 

penelitian atau 

makalah bidang 

Antropolinguisti

k 

dapat 

melakukan:  

1. Pengamatan 

data dengan 

survei bidang 

kehidupan   

2. Menentukan 

bidang kajian 

Antropolinguis

tik   

-Mahasiswa 

menyusun 

proposal 

penelitian atau 

makalah 

bidang 

Antropolinguis

tik 

  

menyusun 

proposal 

atau 

makalah   

mnt 
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Rencana Pelaksanaan Kuliah 

 


