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A. Makna Antropologi

1. Studi Tentang Manusia

2. Antropologi

3. Pentingnya Budaya

4. Pentingnya Antropologi



1. Studi Tentang Manusia
• Sebagai ilmuwan �

memahami dan mencatat
aktiftas manusia, 
menerjemahkan
pengalaman

• Sebagai manusia �

menjalin hubungan yang 
erat dengan orang yang 
dijumpai di lapangan

• Antropolog � memiliki
elemen seni, ilmiah, 
interpretatif yang 
humanistis dan pencatatan
yang sistematis



Bekerja Di Antara Subjek Yang Diteliti Pada

Upacara Kematian Masyarakat Tionghoa Di 

Medan



Bekerja Di Antara Subjek Yang Diteliti Pada

Upacara Si Paha Lima Masyarakat Ugamo

Malim di Hutatinggi Laguboti



2. Antropologi

• Bahasa Yunani � antrophos dan logos

• Antrophos� manusia

• Logos� kata atau kajian

• Kajian tentang manusia dan

masyarakat, baik yang masih hidup

maupun sudah mati, atau yang 

berkembang maupun sudah punah



3. Pentingnya Budaya

• Budaya materia � objek yang kita miliki dan
dambakan � arkeologi

• Berbudaya � berbudi dan berpendidikan baik
� artistik dan dunia akademik � sejarah seni

• Budaya � nilai-nilai dan pengetahuan yang 
diturunkan dari generasi ke generasi

• Budaya memiliki dampak terhadap cara
berfikir manusia dan berdampak pada perilaku

• Seorang individu bisa dipengaruhi oleh dua
budaya secara sekaligus



Arkeologi



Seni



4. Pentingnya Antropologi

• Memahami konsep-konsep, nilai-nilai, dan cara

berfikir manusia yang hidup dalam masyarakat

yang berbeda-beda.

• Memahami budaya dan sub budaya lain  untuk

membantu memahami cara pandang terhadap

dunia dan cara berhubungan dengan orang lain.

• Merangsang intelektual dan memberikan banyak

informasi berharga bagi pekerja bidang

pengembangan , organisasi-organisasi

pembangunan dan para pembuat kebijakan di

seluruh dunia.



Memahami Konsep-konsep, Nilai-nilai, Dan Cara 

Berfikir Manusia Yang Hidup Dalam Masyarakat

Yang Berbeda-beda



Memahami Budaya Dan Sub Budaya Lain  

Untuk Membantu Memahami Cara Pandang 

Terhadap Dunia Dan Cara Berhubungan

Dengan Orang Lain



Merangsang Intelektual Dan Memberikan

Banyak Informasi Berharga Bagi Pekerja

Bidang Pengembangan, Organisasi-organisasi

Pembangunan Dan Para Pembuat Kebijakan

Di Seluruh Dunia



B. Sejarah Perkembangan

Antropologi

• Fase pertama (sebelum tahun 1800)

• Fase kedua (kira-kira pertengahan 

abad XIX)

• Fase ketiga (awal abad XX)

• Fase keempat (sesudah kira-kira 

1930)



Fase pertama (sebelum tahun 1800)

Penelitian Awal

• Ahli Sejarah Yunani, 

Herodotus (±484-425 

SM), menghabiskan

waktu bertahun-tahun

melakukan perjalanan ke

Asia, Mesir, dan Yunani, 

kemudian menuliskan

gambaran terperinci

tentang pakaian, etiket, 

dan ritual dari orang-

orang yang dijumpai



Ibn Khaldun (1333-1406M)

(ahli politik dan sejarah Aljazair), 

• Mengelompokkan orang-

orang yang diamatinya

menjadi 2 kelompok: Suku

Bedouin (liar, nomaden, 

agresif – masyarakat kota

yang menetap, 

berpendidikan , kadang-

kadang korup dan

menggantungkan

hidupnya pada pertanian

lokal)



• Herodotus dan Ibn Khaldun, 

mengungkapkan pikiran-pikiran

mereka melalui tulisan untuk

memberitahu orang lain tentang

masyarakat lain diluar masyarakat

mereka sendiri, tentang perbedaan adat

istiadat yang mereka saksikan.



Marcopolo (Abad XIII) 

• Ia menyusun kitab 

yang berjudul “Kitab 

tentang Kerajaan dan 

keajaiban di dunia 

Timur”, diterbitkan 

tahun 1447

• Menuliskan kisah-

kisah kehidupan

keluarga kerajaan

Cina kepada kerabat

Italia



Fase kedua 

(kira-kira pertengahan abad XIX)

Antropologi Menjadi Sebuah Disiplin ilmu

• Sejak zaman pertengahan sampai seterusnya, 

para penjelajah, pelaut, dan misionaris Eropa

mulai lebih sering melaporkan ke kampung

halaman mereka, cerita-cerita tentang

berbagai daerah dan adat-istiadat baru yang 

sudah mereka lihat.

• Abad XIX, menjadi subjek akademis yang 

berdiri sendiri



• Lembaga dan Badan Etnologi mulai

bermunculan di Eropa dan Amerika, 

fokus penelitian pada sifat fisik, bahasa

dan budaya masyarakat

• EB Tylor menjadi dosen Antropologi di

Oxford tahun 1884

• 1888, beberapa fakultas mulai dibuka

di Universitas Harvard dan Universitas

Clark di Amerika



• Antropologi masih dianggap sebagai sains

tentang ras manusia yang memusatkan

perhatian kepada studi banding ras-ras

manusia.

• 1898, Alfred Haddon mengadakan ekspedisi ke

Melanesia karena banyak adat istiadat dan

kebiasaan tradisi yang hilang

• Mengukur fisik masyarakat, mencatat adat

istiadat, mempelajari kesenian, 

mengumpulkan data kekerabatan sosial,



• Sepanjang abad 19, antropologi masih

belum jelas, mulai dari mengukur bentuk

dan ukuran tengkorak sampai pada

pengumpulan artefak-artefak

• Pada fase ini, bahan-bahan etnografi

tersebut telah disusun menjadi karangan-

karangan berdasarkan cara berpikir evolusi

masyarakat pada saat itu. 

• Masyarakat dan kebudayaan berevolusi

secara perlahan-lahan dan dalam jangka

waktu yang lama. 



• Mereka menganggap bangsa-bangsa selain

Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang 

tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai

bangsa yang tinggi kebudayaannya. 

• Pada fase ini, Antopologi bertujuan

akademis, mereka mempelajari masyarakat

dan kebudayaan primitif dengan maksud

untuk memperoleh pemahaman tentang

tingkat-tingkat sejarah penyebaran

kebudayaan manusia.



Fase Ketiga (Awal Abad XX)

• Pada fase ini, negara-negara di Eropa

berlomba-lomba membangun koloni di

benua lain seperti Asia, Amerika, Australia 

dan Afrika. 

• Dalam rangka membangun koloni-koloni

tersebut, muncul berbagai kendala seperti

serangan dari bangsa asli, pemberontakan-

pemberontakan, cuaca yang kurang cocok

bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan

lain. 



• Antropologi menjadi ilmu yang praktis

untuk mempelajari masyarakat dan

kebudayaan suku-suku bangsa di luar

Eropa guna kepentingan pemerintah

kolonial

• Dalam menghadapinya, pemerintahan

kolonial negara berusaha mencari-cari

kelemahan suku asli untuk kemudian

menaklukkannya. 



• Kolonialisme dan tugas misionaris

mendorong mereka bangsa eropa untuk

melakukan ekspansi ke Australia, Amerika

latin, Melanesia dan India.

• Mereka mulai mempelajari bahan-bahan

etnografi tentang suku-suku bangsa di luar

Eropa, mempelajari kebudayaan dan

kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah

kolonial.

• Semata-mata untuk mengontrol dan

mendidik masyarakat agar berada pada

penjajahan.



Fase Keempat (Sesudah 1930)

• Pada fase ini, Antropologi berkembang secara

pesat dan merupakan masa perkembangan luas, 

dari bertambahnya bahan pengetahuan untuk

penelitian, berikut juga metode-metode

ilmiahnya

• Pada fase ini, kebudayaan-kebudayaan suku

bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa, mulai

hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa

Eropa.



• Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar

di Eropa, Perang Dunia II, yang membawa

banyak perubahan dalam kehidupan manusia

dan membawa sebagian besar negara-negara

di dunia kepada kehancuran total. 

• Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, 

kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak

berujung. 

• Namun pada saat itu juga, muncul semangat

nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah

Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan

dan sebagian dari bangsa-bangsa tersebut

berhasil merdeka. 



• Namun banyak masyarakatnya yang masih

memendam dendam terhadap bangsa Eropa

yang telah menjajah mereka selama

bertahun-tahun.

• Proses-proses perubahan tersebut

menyebabkan perhatian ilmu antropologi

tidak lagi ditujukan kepada penduduk

pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada

suku bangsa di daerah pedalaman Eropa

seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.



Tujuan Ilmu Antropologi

• Tujuan akademis Antropologi adalah

mencapai pengertian tentang makhluk hidup

manusia pada umumnya dengan

mempelajari keragaman bentuk fisiknya, 

masyarakat serta kebudayaan.

• Tujuan praktis Antropologi adalah

mempelajari manusia dalam keragaman

masyarakat suku bangsa guna membangun

masyarakat suku bangsa itu.



Pembagian Kelompok
• Kelompok 1: Makna Antropologi (Pengantar Antropologi, 

Simon Coleman dan Helen Watson, 2005, Bandung:Nuansa)

• Kelompok 2: Metode-metode Antropologi (Pengantar

Antropologi, Simon Coleman dan Helen Watson, 2005, 

Bandung:Nuansa)

• Kelompok 3: Antropologi dan Konsep Kebudayaan (Pengantar

Antropologi: Memahami Realitas Budaya, Sugeng Pujileksono, 

2015, Malang: Intrans Publishing)

• Kelompok 4: Antropologi: Kajian Masyarakat dan Kebudayaan

Antropologi Kontemporer, Achmad fedyani Saifuddin, (2006), 

Jakarta: Kencana)

• Kelompok 5: Paradigma Antropologi: Antropologi

Kontemporer, Achmad Fedyani Saifuddin, (2006), Jakarta: 

Kencana)

• Kelompok 6: Praktik Antropologi (Pengantar Antropologi, 

Simon Coleman dan Helen Watson, 2005, Bandung:Nuansa)



Pembagian Kelompok
• Kelompok 7: Sistem Perkawinan dan Keluarga (Pengantar

Antropologi: Memahami Realitas Budaya, Sugeng Pujileksono, 2015, 

Malang: Intrans Publishing)

• Kelompok 8: Sistem Religi dan ilmu Gaib (Pengantar Antropologi: 

Memahami Realitas Budaya, Sugeng Pujileksono, 2015, Malang: 

Intrans Publishing)

• Kelompok 9: Universalisme Kesenian; dan Bahasa: Sarana

Komunikasi Budaya (Pengantar Antropologi: Memahami Realitas

Budaya, Sugeng Pujileksono, 2015, Malang: Intrans Publishing)

• Kelompok 10: Sistem Teknologi dan Perlengkapan Hidup (Pengantar

Antropologi: Memahami Realitas Budaya, Sugeng Pujileksono, 2015, 

Malang: Intrans Publishing)

• Kelompok 11: Antropologi di Tengah Perubahan Dunia dan

Perubahan Kebudayaan (Pengantar Antropologi, Simon Coleman dan

Helen Watson, 2005, Bandung:Nuansa); dan Peran Antropologi dalam

Pembangunan (Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Budaya, 

Sugeng Pujileksono, 2015, Malang: Intrans Publishing)


