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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL Prodi 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur 
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun 
di luar lembaganya 

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan 
mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan,mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi 

CP-MK Mahasiswa memiki kemampuan menjelaskan pengaruh aspek sosial budaya masyarakat terhadap derajat kesehatan 
masyarakat serta mampu melakukan evaluasi dengan cara menggunakan data tentang sosial budaya yang mendukung 
intervesi kesehatan.  

Deskripsi 
Singkat MK 

Sosiologi Antropologi Kesehatan merupakan  mata kuliah umum pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat diberikan pada semester I, yang 
mempelajari aspek-aspek biologi dan kebudayaan manusia dan dari titik tolak pandangan untuk memahami, sejarah, hukum, aspek sosial, 
masalah-masalah kesehatan manusia 



Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok 
Bahasan 

1. Keberagaman budaya 
2. Potensi Keberagaman budaya 
3. Alternatif penyelesaian masalah akibat adanya keberagaman budaya 
4. Sikap toleransi dan empati sosial terhadap keberagaman budaya 
5. Hubungan dan fungsi bahasa, seni dan agama/kepercayaan 
6. Karakter dinamika budaya 
7. Integrasi nasional 
8. Pewarisan budaya  
9. Bahasa dan dialek  
10. Keterkaitan Bahasa dan dialek serta Perkembangan Moral dan Kepribadian 
11. Tradisi lisan 
12. Hakikat Konsep Perspektif Global serta Peningkatan Pendidikan Karakter Bangsa 
13. Proses dan Interaksi Sosial serta Masyarakat dan Sistem Sosial 

Pustaka 1. Agoes, Azwar, 1996. Antropologi kesehatan indonesia pengobatan tradisional. Buku kedokteran FGC.  
2. Anderson, dan Foster 1986. Antropologi Kesehatan Universitas Indonesia. Jakarta  
3. Dumatubun. 2002. Kebudayaan Kesehatan Orang Papua dalam Antropologi Kesehatan. Jurnal Antropologi Papua.  
4. Foster, George M & Barban Gallalin Andreson, 1986. Antropologi Kesehatan Jakarta: UI-press  
5. Ilham, 2012. Eksistensi Pengobatan Fukun Patah Tulang pada Masyarakat Gayo di Desa  Gelelungi Kec. Pegasing Kab Aceh Tengah, Skripsi  
6. Koentjaraningrat, 1982. Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat. Jakarta : PT. Gramedia  
7. Koentjaraningrat, 1883. Pengantar ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta 

Media 
Pembelajaran 

1. Hardware : Laptop, White Board, Infokus 
2. Software   : PPT 

Team Teaching SYAFRIANI, M. Kes 
Matakuliah 
Prasyarat 

- 
 

Minggu Ke- Kemampuan 
Akhir yang 
diharapkan 
(Sub-CP MK) 

Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran Kriteria, 
Bentuk dan 

Bobot 
Penilaian 

1 Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi 
berbagai budaya 
lokal, pengaruh 
budaya asing dan 
hubungan antar 
budaya 
 

Ketepatan menjelaskan 
budaya lokal, pengaruh 
budaya asing dan 
hubungan antar budaya 

Keberagaman budaya 
• Budaya lokal 
• Pengaruh budaya asing 
• Hubungan antar budaya 

 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 

2 Mahasiswa mampu 
melakukan 
pengamatan 
tentang potensi 
keberagaman  
budaya yang ada di 
masyarakat 

Ketepatan menjelaskan 
potensi positif dan negatif 
akibat keragaman 
budaya, karakteristik 
budaya nasional serta 
hubungan antara budaya 
lokal dengan budaya 

Keberagaman budaya (Lanjutan) 
• Potensi positif dan negatif dari 

keberagaman budaya dalam 
masyarakat 

• Karakteristik  budaya nasional  
• Hubungan antar budaya lokal dan 

budaya nasional 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 



setempat dalam 
kaitannya dengan 
budaya nasional. 
 

nasional 
 

 

3 Mahasiswa mampu 
melakukan 
identifikasi berbagai 
alternatif 
penyelesaian 
masalah akibat 
adanya 
keberagaman 
budaya 
 

Ketepatan menjelaskan 
alternatif penyelesaian 
masalah akibat adanya 
keberagaman budaya 
 

Alternatif penyelesaian masalah 
akibat adanya keberagaman 
budaya 
• Alternatif penyelesaian masalah 
• Peran keluarga, sekolah dan 

pemerintah 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 

4 Mahasiswa mampu 
menunjukkan sikap 
toleransi dan empati 
sosial terhadap 
keberagaman 
budaya 
 

Ketapatan menjelaskan 
Sikap toleransi dan empati 
sosial terhadap 
keberagaman budaya 
serta contoh 
perwujudannya di 
kehidupan sehari-hari. 
 

Sikap toleransi dan empati sosial 
terhadap keberagaman budaya 
• Konsep toleransi dan empati sosial 
• Contoh perwujudan sikap toleransi 

dan empati sosial 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan Unsur-
unsur budaya 
universal 
 

Ketepatan menjelaskan 
pengertian kebudayaan, 
wujud kebudayaan, fungsi 
kebudayaan dan tife 
kebudayaan 
 

Unsur-unsur budaya universal 
• Pengertian kebudayaan   
• Wujud kebudayaan  
• Fungsi kebudayaan 
• Tife kebudayaan 

 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 

6 Mahasiswa mampu 
mendeskrifsikan 
hubungan dan 
fungsi bahasa, seni 
dan 
agama/kepercayaan 
 

Ketepatan menjelaskan  
Fungsi bahasa 
Fungsi seni, agama dan 
kepercayaan 
Hubungan antar budaya 
Konsep sistem kekerabatan 
dan organisasi sosial 
 

Hubungan dan fungsi bahasa, seni dan 
agama/kepercayaan 
• Fungsi bahasa 
• Fungsi seni, agama dan 

kepercayaan 
• Hubungan antar budaya 
• Konsep sistem kekerabatan dan 

organisasi sosial 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 

7 Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi 
karakteristik 
dinamika budaya 
melalui contoh yang 
terdapat di 
masyarakat 
setempat dan 
berbagai indikator 

Ketepatan menjelaskan 
karakteristik budaya   

Karakter dinamika budaya 
• Karakteristik budaya 
• Contoh dinamika budaya 
• Faktor yang mendorong terjadinya 

dinamika budaya  
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 



yang mendorong 
terjadinya dinamika 
budaya 
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KELOMP 1 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi 
faktor-faktor 
yang mendorong 
dan menghambat 
integrasi nasional 
 

Ketepatan menjelaskan 
faktor pendorong integrasi 
nasional   
 

Integrasi nasional 
• Faktor pendorong integrasi 

nasional 
• Faktor penghambat integrasi 

nasional 
• Contoh wujud integrasi nasional 

 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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KELOMP 2 

Mahasiswa mampu 
membandingkan 
proses pewarisan 
budaya pada 
masyarakat 
tradisional dan 
modern 
 

Ketepatan m enjelaskan 
konsep dan proses 
pewarisan budaya  

Pewarisan budaya  
• Konsep dan proses pewarisan 

budaya 
• Jenis pewarisan budaya 

masyarakat tradisional dan 
modern 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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Mahasiswa mampu 
mengamati dan 
memahami dialek 
yang digunakan 
oleh masyarakat 
 

Ketepatan menjelaskan 
perbedaan unsur tata 
bahasa, perbedaan 
pemakaian kata, pristiwa 
komunikasi, pembagian 
gaya berbahasa 
 

• Bahasa dan dialek 
• Perbedaan unsur tata bahasa, 

perbedaan pemakaian kata, 
peristiwa komunikasi, pembagian 
gaya berbahasa. 

• Perkembangan Moral & 
Kepribadian 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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KELOMP 3 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
keterkaitan antara 
bahasa dan 
dialek 
 

Ketepatan menjelaskan 
aturan-aturan bahasa, 
fungsi bahasa, ciri sentuh 
bahasa dan ragam bahasa 

• Keterkaitan Bahasa dan dialek 
• Aturan-aturan bahasa, fungsi 

bahasa, ciri sentuh bahasa dan 
ragam bahasa  

• Peningkatan Pendidikan 
Karakter Bangsa 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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KELOMP 4 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
keberadaan dan 
perkembangan 
tradisi lisan 
dalam 
masyarakat 
setempat 

Ketepatan menjelaskan 
macam-macam tradisi 
lisan 
 

Tradisi lisan 
• Macam-macam tradisi lisan  
• Contoh tradisi lisan 
• Keberadaan dan perkembangan 

tradisi lisan 
 

 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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KELOMP 5 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
hakikat konsep 

Ketepatan menjelaskan 
hakikat konsep perspektif 
golobal 

• Hakikat Konsep Perspektif 
Global 
(cari materi lain yang berkaitan 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 



perspektif golobal 
 

 dgn topik ini) 
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KELOMP 6 

Mahasiswa mampu 
mengetahui dan 
memahami konsep 
masyarakat dalam 
sistem sosial 
 

Ketepatan menjelaskan 
tentang proses sosialisasi 
dan pengendalian sosial 

Proses Interaksi Sosial 
Masyarakat dan Sistem Sosial 
• Proses sosialisasi 
• Pengendalian sosial 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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Fani, M.Kes  

Mahasiswa mampu 
memahami 
stratifikasi sosial 

Mahasiswa mampu 
memahami stratifikasi 
sosial 

Stratifikasi sosial : 
1.  Pengertian tratifikasi sosial 
2.  Dasar-dasar stratifikasi sosial 
3.  Sifat stratifikasi sosial 
4.  Unsur-unsur baku stratifikasi 

sosial 
5.  Mobilitas sosial 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 

Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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Fani, M.Kes 

Mahasiswa mampu 
memahami 
dinamika 
masyarakat dan 
kebudayaan 
 

Mahasiswa mampu 
memahami dinamika 
masyarakat dan 
kebudayaan 
 

Dinamika masyarakat dan 
kebudayaan : 
1. Pengertian dinamika masyarakat 
dan kebudayaan 
2. Evolusi dinamika masyarakat dan 
kebudayaan 
3. Difusi 
4. Ovasi 
5. Akulturasi 
6. Asimilasi 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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Fani, M.Kes 

Mahasiswa mampu 
memahami lembaga 
kemsyarakatan 
 

Mahasiswa mampu 
memahami lembaga 
kemsyarakatan 
 

1. Definisi lembaga kemasyarakatan 
2. Jenis-jenis lembaga 

kemasyarakatan 
3. Peran dan fungsi Lembaga 

kemasyarakatan bagi kehidupan 
manusia 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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Fani, M.Kes 

Mahasiswa mampu 
memahami nilai-
nilai budaya dan 
norma-norma sosial 
yang berlaku di 
masyarakat 
 
 

Mahasiswa mampu 
memahami nilai-nilai 
budaya dan norma-
norma sosial yang 
berlaku di masyarakat 
 
 
 

Nilai-nilai budaya dan norma-norma 
sosial: 
1.  Pengertian nilai budaya dan 

norma sosial 
2.  Fungsi nilai budaya 
3.  Nilai-nilai bidaya masyarakat 

Indonesia 
4.  Tahapan norma-norma sosial 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 



 5.  Pranata sosial 
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Fani, M.Kes 

Mahasiswa mampu 
memahami bahwa 
agaman dan 
kepercayaan sebagai 
kekuatan dalam 
kehidupan 
masyarakat 
 
 

Mahasiswa mampu 
memahami bahwa 
agaman dan kepercayaan 
sebagai kekuatan dalam 
kehidupan masyarakat 
 
 

Agama dan kepercayaan sebagai 
kekuatan dalam kehidupan 
masyarakat : 
1.  Kepercayaan sebagai kekuatan 

dalam kehidupan masyarakat 
2.  Agama sebagai kekuatan dalam 

kehidupan masyarakat 
3.  Hubungan kepercayaan dan 

agama sebagai kekuatan dalam 
kehidupan masyarakat 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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Fani, M.Kes 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
membedakan 
pandangan sehat 
sakit menurut dunia 
timur dan dunia 
barat 
 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
membedakan pandangan 
sehat sakit menurut 
dunia timur dan dunia 
barat 
 

1.  Pandangan sehat sakit menurut 
dunia barat 

2.  Padangan sehat sakit menurut 
dunia timur 

3.  Perilaku sehat sakit masyarakat 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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Fani, M.Kes 

Mahasiswa mampu 
memahami system 
medis 

Mahasiswa mampu 
memahami system medis 

Sistem medis : 
1. Pengertian system medis 
2. Ciri-ciri universal system medis 
3. Sistem medis tradisional 
4. Pandangan atropologi kesehatan 
terhadap tejadinya suatu penyakit 
 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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Fani, M.Kes 

Mampu 
menjelaskan 
masalah-masalah 
sosial budaya yang 
mempengaruhi 
kesehatan 
masyarakat 
utamanya pada 
bidang kesmas 

Mampu menjelaskan 
masalah-masalah sosial 
budaya yang 
mempengaruhi 
kesehatan masyarakat 
utamanya pada bidang 
kesmas 
 

Masalah-masalah sosial budaya 
yang mempengaruhi kesehatan 
masyarakat, utamanya di bidang 
kesmas 

- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Diskusi  

- Keterampilan 
- Tugas 
- Sikap 
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