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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah:

Mahasiswa mampu menganalisis (C4) dan mengembangkan (P4) domain bahasa sebagai alat utama untuk
mengurai sebuah budaya dalam suatu masyarakat untuk menemukan makna yang tersimpan dalam budaya
tersebut serta mampu merumuskan pola makna (A4) yang tersimpan dalam budaya masyarakat melalui
penggunaan bahasanya.

Deskripsi singkat Mata Kuliah: Mata kuliah Linguistik Antropologi adalah mata kuliah yang mengkaji kekuatan lingual untuk mengurai nilai,
unsur, ruang, tatanan, makna budaya dalam masyarakat.
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1 Mahasiswa mampu menganalisis (C4)
dan memecahkan (P4) serta
merumuskan (A4) domain antara
linguistic antropologi dengan
antropologi linguistic, dengan
ketepatan minimal 70%

Ruang lingkup kajian
Linguistik Antropologi

- Ceramah
- Small Group

Discussion

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Meringkas
informasi ruang
lingkup kajian
Linguistik
Antropologi
- Membentuk
kelompok kecil
mendiskusikan kajian
lingkup linguistic
Antropologi

- Ketepatan
penggunaan definisi.

- Ketepatan dalam
menjelaskan ruang
lingkup Linguistik
Antropologi

- Keaktifan mahasiswa
dalam diskusi.

5%

2 Mahasiswa mampu menganalisis
(C4) dan mengembangkan (P4)
serta merumuskan (A4) Fungsi-
fungsi Bahasa dalam Budaya
Masyarakat, terutama budaya
pesisir dengan ketepatan minimal
70%

Fungsi bahasa dalam
tatanan kebudayaan
Nusantara dan Pesisir

- Ceramah
- Discovery

Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menyusun
informasi tatanan
kebudayaan
Nusantara dan
pesisir.

- Ketepatan menyusun
fungsi-fungsi bahasa
dalam tatanan
budayal.

- Kebenaran
mendapatkan
informasi kekayaan
budaya nusantara

5%



- Ketepatan sajian
penyusunan informasi
varian budaya
nusantara dan pesisir

3 Mahasiswa mampu menganalisis
(C4) dan memecahkan (P4) serta
merangkai (A4) multi makna yang
tersimpan dalam tatanan budaya
dalam masyarakat, terutama
masyarakat pesisiran dengan
ketepatan minimal 70%

Kekayaan makna yang
tersimpan dalam
tatanan budaya

- Small Group
Discussion

- Discovery
Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menyusun
informasi
kekayaan makna
dalam tatanan
budaya
masyarakat
pesisir

- Ketepatan menyusun
informasi kekayaan
makna lingual

- Kebenaran
mendapatkan
informasi multi dan
lapisan makna

- Kerapian sajian
penyusunan informasi
terkait dengan makna
yang dihasilkan

5%

4 Mahasiswa mampu mendeteksi
(C4) dan menata (P4) serta
merumuskan (A4) kekayaan
varian lingual pada fenomena
social dengan ketepatan minimal
70%

Kekayaan Varian
lingual pada fenomena
sosial

- Small Group
Discussion

- Discovery
Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menyusun
informasi
kekayaan varian
lingual pada
fenomena sosial

- Ketepatan menyusun
informasi kekayaan
varian lingual.

- Kebenaran
mendapatkan
informasi varian
lingual

- Kerapian sajian
penyusunan informasi
varian lingual.

10%

5 Mahasiswa mampu
menganalisis(C4) dan
memecahkan (P4) serta
mengintergrasikan (A4) bahasa,
kognisi, tanda, fitur terhadap
perilaku manusia dalam
perkembangan budaya dengan
ketepatan minimal 70%

Korelasi bahasa dan
kognisi sosial

- Small Group
Discussion

- Discovery
Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menyusun
informasi dan
mengidentifikasi
bahasa – kognisi
sosial

- Ketepatan menyusun
informasi kekayaan
makna lingual

- Kebenaran
mendapatkan
informasi kognisi
sosial

- Kerapian sajian
penyusunan informasi
antara bahasa dan

10%



keadaan kognisi
sosial.

6 Mahasiswa mampu menganalisis
(C4) dan memecahkan (P4) serta
mengintergrasikan (A4 bahasa,
kognisi, tanda, fitur terhadap
perilaku manusia dalam
perkembangan budaya dengan
ketepatan minimal 70%

Korelasi tanda/sign,
fitur dengan perilaku
manusia

- Small Group
Discussion

- Discovery
Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menyusun
informasi tentang
tanda-fitur-
perilaku manusia

- Ketepatan menyusun
informasi
penandaan/sign.

- Kebenaran
mendapatkan fitur
kebahasaan terhadap
budaya

- Kerapian sajian
penyusunan informasi
perilaku manusia

10%

7 Mahasiswa mampu mendeteksi
(C4) dan merinci (P4) serta
mengintegrasikan (A4)
fenomena social dan wujud
bahasa dengan ketepatan
minimal 70%

Strategi menentukan
membidik fenomena
social melalui
penggunaan bahasa

- Simulasi
- Self Directed

Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mempelajari dan
menjalankan peran
untuk mencermati
fenomena sosial.

- Merencanakan
kegiatan
menentukan
korelasi
penggunaan
bahasa dengan
fenomena sosial

- Ketepatan
menjalankan strategi
dalam menentukan
fenomena sosial

- Ketepatan
merencanakan
kegiatan dalam
penentuan korelasi
antara penggunaan
bahasa dan fenomena
sosial

5%

8 Mahasiswa mampu menelaah
(C4) dan merumuskan(P4) serta
menyusun (A4) temuan melalui
Ujian Tengah Semester dengan
ketepatan minimal 70%

Ujian Tengah Semester Evaluasi dan
penilaian

75” - Mengerjakan  ujian
tengah semester

- Ketepatan dalam
mengerjakan ujian
tengah semester.

9 Mahasiswa mampu menganalisis
(C4) dan memecahkan (P4) serta
menyusun (A4) strategi
perubahan bahasa dalam
kehidupan budaya dan beradapan
manusia dengan ketepatan
minimal 70%

Alur perubahan bahasa
dalam kehidupan
berbudaya

- Ceramah
- Small Group

Discussion

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Memetakan
terjadinya
perubahan bahasa

- Membentuk
kelompok
penelitian

- Ketepatan
penggunaan teori
pemilihan dan
penentuan
perubahan bahasa

- Keaktifan dalam
kelompok penelitian

5%



10 Mahasiswa mampu menganalisis
(C4) dan mengembangkan (P4)
serta menyusun (A4) strategi
perubahan bahasa dalam
kehidupan budaya dan beradapan
manusia dengan ketepatan
minimal 70%

Perilaku manusia
dalam penggunaan
bahasa dalam
kehidupan sosial

- Ceramah
- Small Group

Discussion

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Meringkas teori
perilaku manusia.

- Membentuk
kelompok
penelitian

- Ketepatan
penggunaan teori
perubahan perilaku
manusia

- Keaktifan dalam
kelompok penelitian

10%

11 Mahasiswa mampu
memecahkan(C4) dan
mengembangkan (P4) serta
menata (A4) Perkembangan,
perubahan, dan pergeseran fungsi
bahasa dalam kehidupan
masyarakat dengan ketepatan
minimal 70%

Fungsi bahasa dalam
kehidupan berbudaya

- Ceramah
- Discovery

Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menyusun
informasi fungsi-
fungsi bahasa
dalam kehidupan
manusia

- Ketepatan pemetaan
fungsi-fungsi bahasa

- Kebenaran
mendapatkan
informasi tentang
fungsi-fungsi bahsa
yang multi .

5%

12 Mahasiswa mampu memecahkan
(C4) dan mengembangkan (P4)
serta menata (A4) keuniversalan
bahasa dengan ketepatan
minimal 70%

Fitur keuniversalan
bahasa

-Ceramah
- Discovery
Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menyusun
informasi teori
keuniversalan
bahasa

- Ketepatan
penggunaan teori
keuniversalan bahasa

- Kebenaran
mendapatkan(Searle,
1978) informasi
penggunaan teori
keuniversalan bahasa.

5%

13 Mahasiswa mampu menganalisis
(C4) dan memecahkan (P4) serta
merumuskan (A4) keunikan
bahasa dan gagasan manusia
dengan ketepatan minimal 70%

Mencermati fitur
keunikan bahasa dan
gagasan manusia

-Ceramah
- Discovery
Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menyusun
informasi keunikan
bahasa

- Ketepatan fitur
keunikan bahsa

- Kebenaran
mendapatkan
informasi gagasan
manusia.

5%

14 Mahasiswa mampu menganalisis
(C4) dan memecahkan (P4) serta
merumuskan (A4) Bentuk-warna
bahasa dan perilaku manusia

Ruang dan
kepentingan:
stratifikasi lingual dan
stratifikasi masyarakat

-Small Group
Discussion

- Discovery
Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menata
hubungan
stratifikasi lingual

- Ketepatan menyusun
informasi kekayaan
startifikasi lingual.

- Kebenaran (Turner &
Bruner,
1986)(Donnellon,

10%



dalam budaya dengan ketepatan
minimal 70%

dan stratifikasi
dalam kehidupan
masyarakat

Gray, & Bougon,
1986)mendapatkan
informasi stratifikasi
dalam kehidupan
masyarakat

- Kerapian sajian
penyusunan korelasi
dalam startifikasi
bahasa dan
masyarakat

15 Mahasiswa mampu menelaah(C4)
dan memecahkan (P4) serta
mengaitkan (A4) antara gender
dengan posisi social dalam fitur
bahasa dengan ketepatan
minimal 70%

Bahasa, gender, dan
posisi sosial

- Small Group
Discussion

- Discovery
Learning

TM:  2 x 50”
BT + BM =
2 x  50” +
2 x 50”

- Mencari,
mengumpulkan,
dan menata fitur
antara bahasa-
gender-dan posisi
sosial

- Ketepatan menyusun
fitur bahasa -
gender(Tejada Caller,
2008)

- Kebenaran
mendapatkan
informasi psosi
sosial(Duclos, 2010)

- Kerapian sajian
penyusunan
pemetaan bahasa dan
gender-posisi sosial.

10%

16 Mahasiswa mampu menelaah
(C4) dan memformulasikan (P4)
serta mengelola (A4) temuan
melalui Ujian Akhir Semester
dengan ketepatan minimal 70%

Ujian Akhir Semester Evaluasi dan
penilaian

75” - Mengerjakan  ujian
akhir semester

- Ketepatan dalam
mengerjakan
ujian(Beeman, 2012)
akhir semester
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