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Pengertian
Etimologi
Konseptual

Sejarah (cont)
Antropos (manusia), logos

Setelah

fase pengembangan ilmu

(ilmu/teori)

1930-an

antropologi budaya (secara teori
dan metodologi) dan balas budi

Antropologi adalah ilmu yang

oleh pemerintah kolonial

memeprlajari manusia baik

terhadap bangsa-bangsa yang

secara fisik/biologis maupun

terjajah

sosial budaya (cara hidupnya)
Segi fisik/‐

(1) evolusi tubuh manusia

biologis

dari bentuk paling sederh‐
ana/primata ke homo sapiens
dan (2) percabangan ras/ciriciri tubuh manusia

Segi

Masyarakat manusia dan

sosial-

kebudayaan atau cara

budaya

hidupnya yang diperoleh
melalui proses pembelajaran

Hubungan antropologi dan ilmu lain:
- Segi fisik/biologis: biologi manusia
- Segi sosial-budaya: sosiologi, filsafat,
psikologi, hukum, ekonomi, politik, sejarah,

Fase

Fase wacana humanisme yang

terkini:

mau menegakkan keadilan, hak-

Posmod

hak asasi manusia, demokrasi,

ernisme

kesejahteraan, pemihakan

(sejak

kepada keberagaman yang ada

1980-

pada budaya suku bangsa,

an)

golongan atau kelompok
masyarakat yang ada di dunia.

5 Pokok Masalah Kajian Antropologi
1) Masalah sejarah terjadinya dan perkem‐
bangan manusia sebagai makhluk biologis
2) Masalah sejarah terjadinya aneka warna

seni, dan sastra, serta ilmu ekstakta seperti

manusia berdasarkan ciri-ciri tubuh

teknik, pertanian, peternakan, perikanan,

3) Masalah persebaran dan terjadinya

dll.

keragaman bahasa yang ada di dunia
4) Masalah perkembangan, persebaran,

Sejarah

dan terjadinya aneka kebudayaan manusia

Akhir

Fase pencatatan unsur-unsur

di dunia

abad

budaya bangsa jajahan dan

5) Masalah dasar-dasar dan keragaman

ke-15

penulisan etnografi (buku kebuda‐

kebudayaan dalam kehidupan masyarakat

hingga

yaan)

dan suku-suku bangsa di seluruh dunia

awal
abad
ke-16
Perten

Fase penggunaan etnografi untuk

gahan

pengembangan teori-teori evolusi

abad

budaya (yang menjelaskan tingkat

ke-19

perkembangan kehidupan
manusia/budaya dari yang
sederhana ke yang lebih
kompleks)

Awal

Antropologi digunakan untuk

abad

tujuan praktek politik pemeri‐

ke-20

ntahan kolonial di negara
jajahannya
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