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A. Sejarah Antropologi Sebagai Ilmu

� Anthropolog Eric Wolf mendeskripsikan anthropology 

sebagai “ilmu tentang manusia yang paling ilmiah dan 

ilmu yang paling manusiawi”. 

� Contemporary anthropologists mengklaim beberapa 

pemikir terdahulu sebagai perintis ilmu antropologi 

kontemporer, dan disiplin mereka memiliki berbagai 

sumber ; 

� Claude Lévi-Strauss, misalnya mengklaim Montaigne dan 

Rousseau sebagai sumber yang sangat berpengaruh. 

� Anthropology akan lebih mudah dipahami jika 

dipandang sebagai hasil dari Abad Pencerahan, sebuah 

periode ketika Bangsa Eropa mulai mempelajari 

perilaku manusia secara lebih sistematis. 



� Secara kelembagaan, anthropology muncul dari 

perkembangan sejarah alam yang muncul selama 

kolonisasi Eropa di Abad 17, 18, 19, dan 20. 

� Program-program studi ethnografi dalam masa ini 

berasal dari studi tentang manusia di masa 

Purba/primitive seperti yang telah diamati oleh 

ilmuwan dari kelompok kolonialis. 

� Kecenderungan yang ada di masa Abad 

Pencerahan ini adalah ilmu ini digunakan untuk 

memahami masyarakat manusia sebagai 

fenomena alam dimana berperilaku sesuai dengan 

beberapa prinsip tertentu dan dapat diamati 

secara empiris. 



� Di awal perkembangannya, anthropologi terbagi menjadi 
beberapa kelompok :

�Linealisme- yang mengargumentasikan bahwa seluruh 
masyarakat pasti melampaui tahap evolusi yang bersifat 
tunggal, mulai dari masa paling primitive sampai dengan 
masa teknologi modern. Pengaruh bangsa lain tidak 
mampu berperan sebagai katalisator ataupun pemicu 
tahap perkembangan suatu suku bangsa.

�Multilineal -lebih menekankan adanya suatu proses difusi, 
dimana suatu kejadian, maupun entitas baik dari dalam 
maupun luar sistem mampu mempengaruhi, baik 
mempercepat ataupun memperlambat proses evolusi 
suatu suku bangsa.



� Seiring berkembangnya berbagai disiplin akademik 
menuju ke arah differensiasi wacana di abad 19, maka 
antropologi pun semakin menemukan bentuk dispilinnya 
yang berbeda dengan ilmu sejarah, dan ilmu kesusasteraan 
yang lebih menekankan kepada studi kualitatif deskriptif 
dengan teknik pengambilan data dokumenter. 

� Faktor pembeda Antropologi dari ilmu eksakta adalah : 
mengamati bahasa, budaya, psikologi dan artefact tentu 
berbeda dengan mempelajari tumbuhan dan hewan secara 
ilmu alam (eksak).

� Anthropologi lebih berfokus kepada studi kualitatif 
deskriptif eksperimental, khususnya kepada studi lapangan 
dan partisipan observer



B. Ruang Lingkup Antropologi

1. Antropologi Fisik

� Terkait dengan IPA � biologi dan genetika

� Berupaya memahami cara manusia dalam berevolusi dari 

nenek moyang mereka sampai

� Mempelajari sejauh mana manusia memilik kesamaan  

karakterstik genetika dengan hewan lain

� Mempelajari perbedaan fisik antara orang-orang yang 

beradaptasi pada lingkungan yang berbeda

� berusaha untuk memahami jasad/fisik manusia melalui 

evolusi, kemampuan adaptasi, genetika populasi, dan 

primatologi (studi tentang makhuk primate / binatang yang 

menyerupai manusia). 



2. Antropologi Arkeologi
� Meneliti berbagai bentuk organisasi sosial dan budaya manusia 

yang berbeda dari waktu ke waktu

� Menggali situs-situs pemukiman masa lampau

� Mencoba memahami dengan mencatat objek-objek, pola-pola 
pemukiman dan jasad manusia 

� Mempelajari berbagai penyebaran dari macam macam artifact 
(fosil, dan benda benda sejarah lainnya, dengan tujuan untuk 
memahami distribusi dan migrasi dari nenek moyang suatu 
bangsa, perkembangan ormas, dan korelasi kontemporer antar 
penduduk

� Mengkontribusikan arti penting studi genetika penduduk, sejarah 
bahasa dan berbagai penelahan sejarah lainnya.



Pagoda di China



3. Antropologi Linguistik
� Bahasa � cara manusia berkomunikasi

� Memperbandingkan bentuk bahasa, penggunaan bahasa 
dalam memahami penggunaan bahasa dalam konteks , 
misalnya dalam hubungan sosial dan politik  diantara 
orang-orang yang sedang diselidiki

� Berusaha memahami proses komunikasi manusia baik 
verbal maupun non-verbal, keragaman bahasa dari masa ke 
masa, pemakaian sosial atas bahasa, dan korelasi antara 
bahasa dan budaya.

� Claude Levi-Strauss � menggunakan pemahaman 
linguistik untuk memahami cara berfikir manusia tentang 
dunia yang mereka alami



Bahasa dan Makna



4. Antropologi Sosial Budaya

� Studi tentang organisasi sosial dan budaya 

dari manusia yang masih hidup

� Fokusnya pada awalnya hanya pada manusia 

non-industri, kemudian berkembang pada 

manusia industri

� Menekankan pada kajian cermat dan 

terperinci tentang komunitas-komunitas 

atau sub budaya tertentu



� Suatu investigasi yang memerlukan jangka 

waktu yang cukup panjang dan intensif 

(dengan observasi partisipan), atas budaya 

dan organisasi sosial dari suku bangsa 

tertentu

� Partisipant observer �tinggal dengan 

masyarakat yang diteliti dan berusaha 

memahami cara kerja suatu komunitas 

berdasarkan sudut pandang anggota yang 

dilahirkan di tengah komunitas tersebut



Masyarakat dan Sistem Perekoniam



Masyarakat dan Kematian



C. Hubungan Antropologi dengan 

Ilmu Lain

� Anatomi,Geologi, Paleontologi dan 

Antropologi 

� Kesehatan Masyarakat, Psikiatri, Linguistik 

dan Antropologi

� Arkeologi, Sejarah, Geografi dan Antropologi

� Ekonomi, Politk, Hukum dan Antropologi



� Anatomi dan Antropologi �Antropologi 

fisik, pada paleo-antropologi dan yang 

meneliti ciri-ciri ras di dunia, terkait dengan 

bagian kerangka manusia, tengkorak, dan 

tubuh fisik manusia, terkait untuk 

mendapatkan pengertian asal mula dan 

penyebaran manusia dan hubungan antara 

ras-ras di dunia

� Geologi dan Antropologi � Antropologi fisik, 

pada paleo-antropologi  dan prehistory 

untuk menetapkan umur dari fosil dan 

artefak yang digali dari lapisan bumi.



� Paleontologi dan Antropologi � Paleontologi 

yang meneliti fosil dan membuat rekonstruksi 

proses evolusi bentuk makhluk hidup, terkait 

juga dengan umur artefak kebudayaan yang 

berada di sekitar nya

� Kesehatan Masyarakat dan Antropologi � konsepsi dan 
sikap hidup mengenai kesehatan, sakit , pengobat dan 
obat tradisional serta kebiasaan diantara masyarakat 
akan memberi pengertian kepada dokter dan perawat 
kesehatan (modern) mengenai keanekaragaman budaya, 
metode dan cara untuk mengerti serta menyesuaikan 
diri dengan kebudayaan setempat.



�Psikiatri dan Antropologi � aspek sosial 
budaya  yang melatar belakangi rasa tertekan 
dan emosi kejiwaan bukan karena organ otak 
yang rusak, merupakan penyebab dari adanya 
penyakit jiwa dalam diri seseorang.

�Linguistik dan Antropologi � bahasa 
merupakan alat penting dalam penelitian, 
sehingga ada keragaman bahasa dan 
pengucapan dalam setiap daerah dan etnis di 
dunia yang mempunyai struktur berbeda sesuai 
dengan masyarakat tersebut.



� Arkeologi dan Antropologi � mempelajari tentang 

peninggalan-peninggalan kuno seperti istana, 

candi dan berbagai ragam yang merupakan salah 

satu artefak dari kebudayaan manusia  sebagai 

hasil yang bisa dilihat secara fisik.

� Sejarah dan Antropologi � antropologi memberi 

bahan prehistory kepada sejarah terkait  dengan 

bahan di setiap daerah dan bangsa, dan informasi 

penting dari latar belakang masyarakatnya. 

Rangkaian peristiwa sejarah memerlukan 

rekonstruksi, maka antropologi juga mempelajari 

metode sejarah tentang proses dan rekonstruksi 

peristiwanya, sehingga bisa memecahkan masalah 

yang terjadi.



� Geografi dan Antropologi � masalah kebudayaan 
manusia juga sangat terkait dengan kondisi dan wilayah 
geografi serta keadaan lingkungan dimana masyarakat 
tersebut berada.

� Ekonomi dan Antropologi � konsep berfikir ahli 
ekonomi dalam pembangunan perekonomian 
masyarakat, untuk menyesuaikan diri terhadap sistem 
pengetahuan masyarakat , cara berfikir dan pandangan 
masyarakat tertentu terutama sikap kerja, etos kerja 
dan sikap terhadap kekayaan  yang tentu saja caranya 
ada pada antropologi



�Politik dan Antropologi � untuk memahami 
dasar dan latar belakang  dan adat istiadat  
masyarakat, maka ahli politik harus juga 
memahami tingkah laku dari partai politik yang 
sedang dipelajarinya.

�Hukum dan Antropologi � dalam menyelesaikan 
masalah hukum yang terutama terjadi pada 
masyarakat yang berbeda, perlu pemahaman yang 
berbeda sesuai dengan latar belakang hukum 
kebiasaan masyarakat tertentu dalam 
penyelesaiannya. 


