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Antropologi Biologi

Antropologi Budaya

Paleon‐

Mempelajari perkembangan evolusi tubuh manusia dari

Arkeol‐

Arkeologi atau ilmu kepurbakalaan adalah ilmu yang

tologi

primata hingga homo sapiens.

ogi/Pr‐

mempelajari kebudayaan (manusia) masa lalu melalui

Antrop‐

Mempelajari proses terbentuknya ras-ras manusia.

ehistori

kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan.

ologi

Antrop‐

Mempelajari bagaimana bahasa mempengaruhi

Fisik

ologi

kehidupan sosial manusia.

Linguisti‐
Perbedaan Istilah

k/Bahasa

Etnografi

Pelukisan tentang suku-suku bangsa dan kebuda‐

Antrop‐

Mempelajari hubungan antar orang-orang dalam suatu

yaannya

ologi

kelompok masyarakat.

Etnologi

Merupakan bagian dari antropologi budaya yang
berupaya untuk memahami pengertian terkait dasar-‐

Volker‐

Social
(Etnologi)

dasar kebudayaan manusia.

Cakupan Antropologi Sosial (Etnologi):

Ilmu bangsa-bangsa

- Antropologi Agama - Antropologi Psikologi - Antropologi Ekonomi Antropologi Politik dan Kesuasaan - Antropologi Hukum - Antropologi

kunde
Kultur‐

Pengetahuan tentang budaya. Melalui perbandingan

kunde

budaya diharapkan setiap orang dapat memahami
budayanya sendiri.

Pendidikan - Antropologi Ekologi - Antropologi Perkotaan - Antrop‐
ologi Maritim - Antropologi Pariwisata - Antropologi Seni - Antrop‐
ologi Terapan/Pembangunan - Antropologi Wanita - dan lain-lain.
Metode Ilmiah Antropologi Budaya

Antropologi Budaya, Sosiologi, dan Psikologi

Pengumpulan Fakta

Sosiologi dan

Antropologi lahir di luar Eropa sebagai

Psikologi Sosial

penemuan informal bahwa masyarakat dan

Observasi, wawancara mendalam, mencatat, dan mengolah data.

berkembang di

budayanya di dunia beragam.

Menuliskan Fakta

Eropa melalui

Pengumpulan fakta dalam ilmu pengetahuan ada tiga golongan:

lembaga

(1) Penelitian lapangan

pendidikan

(2) Penelitian di laboratorium

formal

(3) Peneltiian dalam perpustakaan

Sosiologi dan

Antropologi memiliki hubungan timbal balik

Psikologi

secara fungsional dengan bidang ilmu formal lain

awalnya

seperti: geologi, paleontologi, anatomi, geografi,

merupakan

kesmas, psikiatri, linguistik, arkeologi, sejarah,

bagian dari

ekonomi, hukum adat, administrasi, politik, dll,

Filsafat Sosial.
Keduanya memiliki metode kajian/penelitian yang berbeda.
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